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[Nummer 1]
Inhoud van Deel LIX.
ABRAHAMS (ANNA), door H. DE
BOER, met portret en 6 illustratiën naar
werken van de schilderes

Bladz.
289

BALZAC (HET HUIS VAN), door
161
JOHANNES TIELROOY, met 9 illustratiën
BEGRAFENISSEN, door JO
MASCHMEYER-BUEKERS

104

BLOEM (HENDRIK VAN), door
384
MAURITS WAGENVOORT, met portret en
5 andere illustratiën
BRESDIN (RODOLPHE), door J.
217
KNOEF, met portret en 5 illustratiën raar
werken van den meester
‘BRITISH MUSEUM’ (IN HET), door 233, 359
J. DE GRUYTER, de Egyptenaren, I en II,
met 20 illustratiën
DAALHOF (H.A. VAN), door ANNE
145
HALLEMA, met portret en 12 illustratiën
naar werken van den meester
DAVID SPEELT VOOR SAUL, door JO 105
MASCHMEYER-BUEKERS
DEGOUVE DE NUNCQUES
73
(WILLIAM), door A.H. DE
MEESTER-OBREEN, met portret en 10
illustratiën naar werken van den meester
DE HEIMELIJKE BRUID (Fragment), 407
door DOROTHEE BUYS
DE IJLENDE REIS, door P.H. RITTER
JR., I-III

251

EPISODE, door NET HOUWINK

111

GEESTELIJKE LIEDEREN, door J.F.
VAN HEES

272

GENOVEVA'S BRUIDLOOP, door
STIJN STREUVELS

321

GROOTVADER, door J. ALEXANDROFF 398
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HERINNERING, door JAN VAN LUMEY 202
HET FEEST VAN DEN ZOMER, door 417
ERNST GROENEVELT
HET KIND, door HENRIËTTE BARBE

40

HET PRACHTIGE LEVEN, door C.
TIELROOY-DE GRUYTER

201

HONDGEBLAF, door MARIE DE
ROVANNO

346

HYNCKES (TOONEELDECORS EN
COSTUMES VAN RAOUL), door
R.W.P. DE VRIES Jr., met 8 illustratiën

15

IK WILDE DAT IK WIST...., door
HERMAN MIDDENDORP

248

JAPAN (EEN HOLLANDSCH
KERKHOF IN), door S. KALFF, met 4
illustratiën

225

KONIJNENBURG (W.A. VAN) EN J. 1
TOOROP, door Dr. G. KNUTTEL WZN.,
met 8 illustratiën
KOSTER (JO), door Mr. J. SLAGTER, met 30
portret en 2 andere illustratiën
KRONIEK

60, 129, 203, 275, 347, 419

LENTE, door HERMANCE LÖHNIS

176

LENTELAAN, door HÉLÈNE SWARTH

249

LYRISCHE MOMENTEN, door A.E.
DRIJFHOUT, I-VIII

177, 390

MANNEQUIN, door H. VAN LOON

181

MEER (HERMAN TER), een meester in 24
de dermoplastiek, door OTTO
ROMPELMAN, met 7 illustr.
MULTATULI EN DUYMAER VAN
167
TWIST, door S. KALFF, met 8 illustratiën
NA DE KENTERING, door MARIE
SCHMITZ

394

NICE (INDRUKKEN VAN), door PH.
ZILCKEN, met 8 illustratiën

372

PARIJSCHE SCHOUWBURG (EEN),
door JOHANNES TIELROOY, met 7
illustratiën

297

PASTERKE VAN PARIJS, door R.
KIMPE

194
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POUDRE DE RIZ, door MARIE DE
ROVANNO

411

SILVESTERAVOND WAAKT MET
MIJ, door H. BAART DE LA FAILLE

59

SPEKSTEEN, door J.W. KAISER, met 5 355
illustratiën
SPROOKJES (Fragment), door N.M.
PRINS-BURGERS

188

STRAATSBURG, DE STAD, HAAR
MUSEA, door H. VAN LOON, met 7
illustratiën

89

TULPEN, door JAN PRINS

250

TWEE GEDICHTEN, door KAREL VAN 34
DE WOESTIJNE
TWEESPALT, door JO DE WIT

107

VERLOVINGSTWIST, door MIEN DE
JONG

124

VERWACHTING, door LAURENS VAN
DER WAALS

418

WOUWERMAN (DE GEBROEDERS), 96
door S. KALFF, met 5 illustratiën
ZONDARESJE, door FENNA DE MEIJIER, 259, 328
Hfdstuk IV en V
ZONDERLING (DE KUNST VAN
EEN): Piero di Cosimo, door Dr. G.J.
HOOGEWERFF, met 8 illustratiën

361

ZUIDERZEE, door LAURENS VAN DER
WAALS

271
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III

Alphabetische lijst der medewerkers.

ALEXANDROFF (J.)

GROOTVADER

Bladz.
398

BAART DE LA FAILLE SYLVESTERAVOND WAAKT 59
(H.)
MET MIJ
BARBE (HENRIËTTE)

HET KIND

40

BOER (H. DE)

ANNA ABRAHAMS

289

BUYS (DOROTHEE)

DE HEIMELIJKE BRUID

407

DRIJFHOUT (A.E.)

LYRISCHE MOMENTEN
I-VIII

177, 390

GROENEVELT (ERNST) HET FEEST VAN DEN
ZOMER

417

GRUYTER (J. DE)

IN HET ‘BRITISH MUSEUM’, 233, 359
DE EGYPTENAREN, I EN II

HALLEMA (ANNE)

H.A. VAN DAALHOFF

145

HEES (J.F. VAN)

GEESTELIJKE LIEDEREN

272

HOOGEWERFF (DR. G.J.) PIERO DI COSIMO

361

HOUWINK (NET)

EPISODE

111

JONG (MIEN DE)

VERLOVINGSTWIST

124

KAISER (J.W.)

SPEKSTEEN

355

KALFF (S.)

DE GEBROEDERS
WOUWERMAN

96

KALFF (S.)

MULTATULI EN DUYMAER 167
VAN TWIST

KALFF (S.)

EEN HOLLANDSCH
KERKHOF IN JAPAN

225

KIMPE (R.)

PASTERKE VAN PARIJS

194

KNOEF (J.)

RODOLPHE BRESDIN

217

KNUTTEL WZN. (DR. G.) KONIJNENBURG EN
TOOROP

1

LÖHNIS (HERMANCE) LENTE

176

LOON (H. VAN)

STRAATSBURG

89

LOON (H. VAN)

MANNEQUIN

181

LUMEY (JAN VAN)

HERINNERING

202
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MASCHMEYER-BUEKERS BEGRAFENISSEN
(JO)

104

MASCHMEYER-BUEKERS DAVID SPEELT VOOR SAUL 105
(JO)
MEESTER-OBREEN
(A.H. DE)

DEGOUVE DE NUNCQUES

73

MEIJIER (FENNA DE)

ZONDARESJE

259, 328

MIDDENDORP
(HERMAN)

IK WILDE DAT IK WIST

248

PRINS (JAN)

TULPEN

250

PRINS-BURGERS (N.M.) SPROOKJES

188

RITTER JR. (P.H.)

DE IJLENDE REIS

251

ROMPELMAN (OTTO)

HERMAN TER MEER

24

ROVANNO (MARIE DE) HONDGEBLAF

346

ROVANNO (MARIE DE) POUDRE DE RIZ

411

SCHMITZ (MARIE)

NA DE KENTERING

394

SLAGTER (MR. J.)

JO KOSTER

30

STREUVELS (STIJN)

GENOVEVA'S BRUIDLOOP

321

SWARTH (HÉLÈNE)

LENTELAAN

249

TIELROOY (JOHANNES) HET HUIS VAN BALZAC

161

TIELROOY (JOHANNES) EEN PARIJSCHE

297

SCHOUWBURG

TIELROOY-DE
GRUYTER (C.)

HET PRACHTIGE LEVEN

201

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

TOONEELDECORS EN
COSTUMES VAN RAOUL
HYNCKES

15

WAALS (LAURENS
VAN DER)

ZUIDERZEE

271

WAALS (LAURENS
VAN DER)

VERWACHTING

418

WAGENVOORT
(MAURITS)

HENDRIK VAN BLOEM

384

WIT (JO DE)

TWEESPALT

107

WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

TWEE GEDICHTEN

34

ZILCKEN (PH.)

INDRUKKEN VAN NICE

372
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IV

Inhoud van de kroniek.

BAERTSOEN (A) BIJ PETIT TE
PARIJS, door H.v.L., met 2 illustratiën
BISSCHOP (SARA) BIJ ESHER
SURREY, DEN HAAG, door G. KN.,
met 1 illustratie

Bladz.
65
429

BOEKBESPREKING, door H.R., C.E., 60, 130, 203, 275, 347, 419
D.TH. J., C.V., J. DE W. en R.W.P. JR.
BOON (JAN) BIJ GERBRANDS TE
UTRECHT, door C.v.H., met 2
illustratiën

68

DONA (JAN) BIJ WALRECHT, DEN
HAAG, door G. KN.

214

GESTEL (LEO) BIJ WALRECHT, DEN 359
HAAG, door G. KN.
HAAGSE GEMEENTEMUSEUM
(HEROPENING VAN HET) OP 20
DEC. 1919, door ELIS. H.
KOREVAAR-HESSELING

142

HERWIJNEN (JAN VAN), door C.V.,
met 1 illustratie

211

‘HET GULDEN VLIES’ TE 'S
GRAVENHAGE, door G. KN.

215

HOOFT (I.) EN ANNA LEHMANN IN 212
‘PICTURA’, DEN HAAG, door G. KN.,
met 1 illustratie
HOUTSNEDEN (OVER) EN HET
HOUTSNIJDERSNUMMER VAN
‘WENDINGEN’, door R.W.P. JR.

135

HUIJSMANS (FRANS), door C.V.

431

JONGE (JONKVR. M. DE) BIJ
357
KLEYKAMP, DEN HAAG, door G. KN.,
met 1 illustratie
KEUZE-TENTOONSTELLING ARTI, 71
door C.V.
KLOOSTER (TEN) BIJ ‘DE WINTER’ 355
TE UTRECHT, door C.v.H., met 2
illustratiën
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LE ROY (CHR.) IN ‘DE PROTECTOR’ 358
TE ROTTERDAM, door B. MEREMA,
met 1 illustratie
MEESTER (JOHAN DE) 1860 - 6
FEBRUARI - 1920, door H.R.

129

MENSION BIJ ESHER SURREY, DEN 215
HAAG, door G. KN.
OORLOGSKUNST (FRANSCHE), door 139
C.V., met 2 illustratiën
ROME (MODERNE KUNST TE), door 425
FRANCESCO SAPORI, met 3 illustratiën
RUETERS' KALENDER VOOR 1920, 72
door R.W.P.JR.
RIJSSELBERGHE (THEO VAN) BIJ
HOINCK TE UTRECHT, door C.v.H.,
met 3 illustratiën

285

SAALBORN (LOUIS) BIJ P.M.
72
BROEKMANS TE AMSTERDAM, door
R.W.P. JR.
SCHAAF (C.C.) EN JOH. VAN HELL 210
IN DE MAATSCHAPPIJ VOOR
BOUWKUNST, door C.V.
TEIXEIRA DE MATTOS (JOSEPH) BIJ 288
WALRECHT, DEN HAAG, door G. KN.
VALK (ANTON VAN DER) BIJ
D'AUDRETSCH, door G. KN.

353

VISSER (KALENDER VOOR 1920
DOOR LEO), door C.V.

71

VREEDENBURGH (HERMAN) BIJ DE 67
BOIS TE HAARLEM, door O.v.T., met
1 illustratie
WENCKEBACH (L.W.R.), door C.V.,
met 2 illustratiën

209

WILLIGEN (MEJ. C.A. VAN DER)
1850-1920, door R.W.P. JR.

432

WITTENBERG EN ADAMSE IN ‘DE 213
ZONNEBLOEM’, DEN HAAG, door G.
KN., met 1 illustr.
ZON (J.) EN FRANS HOGERWAARD 137
BIJ KLEYKAMP, door G. KN., met 2
illustratiën
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Buiten-tekstplaten.

W.A. VAN KONIJNENBURG:
KRUISAFNEMING

Tegenover bladz.
1

RAOUL HYNCKES, ONTWERP VOOR DE 15
COSTUMES VAN SULTAN SALADIJN EN AL
HAFI UIT ‘NATHAN DE WIJZE’
WILLIAM DEGOUVE DE
NUNCQUES, GEZICHT OP
INNSBRUCK, COLLECTIE KRÖLLER,
DEN HAAG

73

H.A. VAN DAALHOFF,
145
KERKINGANG, SCHILDERIJ, EIGENDOM
VAN DEN HEER H.P. BREMMER
LE BON SAMARITAIN, NAAR DE ETS 217
VAN RODOLPHE BRESDIN
ANNA ABRAHAMS, STILLEVEN
289
MET WITTE FLESCH, VERZAMELING
MR. G.J. VERBURGT, 'S GRAVENHAGE
PIERO DI COSIMO. ‘TONDO’. MUSEO 361
NAZIONALE, TE NAPELS
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W.A. VAN KONIJNENBURG. KRUISAFNEMING.
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W.A. van Konijnenburg en Jan Toorop,
door dr. G. Knuttel wzn.
Deze beide kunstenaars beheerschten geheel de tentoonstelling, in September door
de Hollandsche Teekenmaatschappij in Pulchri gehouden, en niet alleen door aantal
en formaat hunner inzendingen! Wie zich verdiept had in hunne werken, voelde zich
teleurgesteld bij het rondgaan van de kleine zaal, waar zeer eerbiedwaardige
kunstenaars exposeerden, menschen van ook terecht groote reputatie -, maar dáar
niet zulk een zieleleven, en dat reiken, dat door geweldig kunnen zoo hoog opgevoerd
kan worden.
Deze kunstenaars zijn niet jong meer, Konijnenburg is de 50, Toorop de 60
gepasseerd. Is het dan niet heerlijk, dat wij bij iedere gelegenheid van hen werk zien,
dat nieuwe kracht toont? Zij ontwikkelen zich gestadig, ieder in eigen baan, die hij
duidelijk voor zich ziet. Beiden zoeken naar de grootst mogelijke kracht van expressie.
Voor beiden heeft daarbij de kleur evenals de toon een zeer speciale beteekenis. En
ook heeft eigenlijk de diepte voor hen een andere functie dan gewoonlijk. Kleur,
noch toon, noch diepte trachten de natuur in het bijzondere geval weer te geven: na
zich rekenschap verworven te hebben van de rol, die deze elementen in het op het
platte vlak geprojecteerde beeld vervullen, geven zij hun die rol met de willekeur
van het meesterschap. Perspectief, bijvoorbeeld, is slechts in zooverre gebruikt, dat
de voorstelling verdeeld is over enkele, achter elkaar liggende, vlakken, de meest
eenvoudige, primitieve, en tegelijk ook de meest strakke en monumentale
uitdrukkingswijze; de kleur, die bij Toorop krachtig is, doch vooral sierende of
symbolische waarde heeft, is bij Konijnenburg zeer spaarzaam aangebracht. Licht
is slechts in zooverre weergegeven, als voor het modelé noodzakelijk is, of, om op
een gedeelte sterken nadruk te leggen. Alles is opgebouwd uit lijnen, iedere
voorstelling berust op een stelsel van lijnen, die niet primair-naturalistisch zijn, maar
de natuurlijke vorm wordt gewrongen in het, voor de expressie, en ook voor de
ornamenteele vlakvulling, noodig geoordeeld lineament. Zoo kunnen figuren van
Konijnenburg veel te korte armen hebben - terwijl het toch belachelijk zou zijn, dat
bij zulk een vormbeheerschend kunstenaar aan onkunde te wijten.
Minder dan de andere werken beantwoorden de vijf groote anatomische teekeningen
van Konijnenburg aan de boven aangegeven kenmerken. Het zijn schijnbaar zuiver
geobserveerde natuurfragmenten, met zorg en zeer plastisch weergegeven. Men
beschouwe deze studies eens aandachtig, voor men de ‘Dansen’ gispe over, wat men
fouten zou willen noemen. Men begrijpt toch wel dat, wie dit kan, en wie dit heeft
willen doen, genoeg respect en genoeg macht bezit voor de vormen.
Het onderscheid tusschen deze anatomische teekeningen en de andere, wordt
volkomen verklaard door hun wezen van studies. Maar wat voor studies! Men heeft
er de namen Michel-Angelo, Leonardo, Dürer bij genoemd. Late men nu eens deze
vergelijkingen, (waarbij mij trouwens een andere, n.l. Signorelli, nog juister lijkt),
zijn, wat ze zijn. Er is altijd een afkeurende bijsmaak aan, de oudere grootmeesters
worden steeds als voorbeeld gesteld en men meent den kunstenaar gebrek aan
zelfstandigheid. pronken met andermans veeren en wat dies meer zij, te moeten
verwijten - of wel, het is, bij dengeen, die de vergelijking maakt, een demonstratie
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van eigen weten. Ook al heeft Konijnenburg te voren dat werk van anderen bekeken,
dan is zijn werk er geen greintje
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minder om, en ook geen greintje minder eigen; waarom zal hij, met alle geweld,
andere u i t d r u k k i n g s m i d d e l e n gaan zoeken, terwijl de vormen die hij noodig
meent te hebben, klaar voor hem liggen?

W.A. VAN KONIJNENBURG. ANATOMISCHE TEEKENING.

Het sterk imponeerende van deze teekeningen ligt in de dunamiek der lichamen.
Dit zijn geen lijken, zooals op de oude ‘anatomieën’, en geen pleister-beelden, zooals
op teekenscholen nageteekend worden, waarbij dan de spieren met bergkrijt opgewerkt
worden; dit zijn levende, krachtige, ademende lichamen, zich in smart wringende,
zich rekkende en buigende, er zit ziel in deze menschen, het is, alsof de kunstenaar
door de huid heen het functionneerend organisme waargenomen heeft, en, dat niet
alleen, maar ook het primaire zieleleven daarin heeft weergegeven. Zooals een enkele
groote teen op den ‘krijgsdans’ een monument van spanning, vervoering en wreedheid
werd, zoo trillen de emoties hier door in de dieper liggende spieren en peezen. Klaar,
plastisch doorwerkt, monumentaal, prachtig ook van rood, wit en zwart, hangen deze
vijf werkstukken naast elkaar, als getuigenissen van een helderen, ordenenden geest,
van koele beheersching en geweldíge studie. Naast het dunamische treft vooral ook
het ordenende, beheerschende element. Het schijnen titanenlichamen te zijn - dat
komt, doordat de meester alles vermeden heeft, wat niet behoort tot het systematische,
organische, noodzakelijke in den bouw der lichamen.
De overgang van deze werken naar de reeks groote teekeningen: ‘Dans der
Jonkheid,’ ‘Ritueele dans,’ ‘Praedestinatie’ ‘Krijgsdans,’ ‘Heksendans’, ‘Fataliteit’
is niet zoo groot als zij wel lijkt. Het is de overgang van de studie tot de toepassing.
Hier heerscht geheel de lijn. Het duidelijkst ziet men dat in de ‘Praedestinatie,’
‘Ritueele dans,’ en ‘Heksendans’. Daar nu echter de lijnen de dragers zijn van de
uitdrukking, zijn de armen en beenen zoo strak, buigen zij zich als marionetten,
scherp, in de gewrichten, in één vlak, juist zoo als in de Egyptische reliefplastiek,
waaraan dit werk ook in andere opzichten doet denken.
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Dans der Jonkheid: twee nog zeer jeugdige gestalten dansen afgemeten een strakke,
koel sensueele tango, in wijd gespreide
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zeer ijle gewaden en de uitdrukking van hunne gezichten verraadt het opstijgen van
lusten, waarvan het verstand nog geen bewustheid heeft. Hun sluike leden heffen en
buigen, strekken zich eenparig op een zelfde rythme. In ‘Ritueele Dans’ zijn drie
figuren in sterker vervoering, in grooter spanning der slanke ledematen. Alle spieren
schijnen gerekt te worden, zoodat de leden uit dunne spierstrengen en peezen over
been schijnen te bestaan. Vandaar, dat zoo'n onderbeen overal van gelijke dikte is.
Nu ga men eens na, welke spankracht er ligt in de paralelliteit der contourlijnen, en
dan, in den bijna rechten hoek, dien de voet met het been maakt.

W.A. VAN KONIJNENBERG.

‘PRAEDESTINATIE’.

Dan de geweldige teekening: ‘de krijgsdans,’ waarin hij het duidelijkst de
anatomische studies verwerkt heeft. Het doet er niet toe, of gij niet dadelijk de
voorstelling ontwarren kunt, als gij de hevige emotie maar voelt, als gij maar voelt,
dat dit de waanzin van den bloeddorst weergeeft, de dierlijke oeropwinding van het
bloed-zien. Deze middenfiguur met de kris als een vlam, met de lippen, die zich naar
het wapen in vervoering spitsen en de huiveringwekkende oogen, deze mensch in
een golf van spanning gehouden tot in dien krampachtigen, wreed-satanischen teen
toe - is misschien de meest ware verbeelding van den krijgs-waanzin. De andere
figuren - de raadselachtige vrouw, die meedansen moet over het wreed gekromde
lijk heen, dat zij voortsleurt, de hooge, slanke gestalte links, zij zijn omgeving, zij
dragen de spanning uit tot in den rand van de teekening, in andere toonaarden.
In de ‘Praedestinatie’, is de opvatting der figuren een andere. Hier zijn zij lang
niet zoo plastisch, als een netwerk van dikke en dunne kabels over het vlak verdeeld,
maar is meer toon, meer de duistere stemming van het Onbekende, het Niet of het
Ondoorgrondelijke. Drie gestalten streven, tevergeefs, omhoog. Men lette op het
machtige zich zelf opheffen, zich steunend op de ellebogen, van de linker figuur,
met het smachtend achterover geworpen hoofd, men zie heel het Verlangen - met de
bewustheid van het Onbevredigd-zullen blijven in deze diep-tragische figuur.
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Hetzelfde ligt ook in de beide andere gestalte, die zich langs imaginaire lijnen schijnen
op te heffen, rug aan rug, maar hunne hoofden zijn reeds afgewend en neergebogen
naar het duister.
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Zij richten zich op over een duisteren driehoek, waarin neergestorte figuren zich
krommen. Dat in deze teekening, meer stemming, medelijden uitgedrukt wordt, ligt
ook aan het afwijkend gebruik van licht en kleur: er is naar toon gestreefd, en zware,
drukkende toonen, waartoe vooral ook een prachtig, somber paars gebruikt werd.
Praedestinatie en fatalisme komen elkaar nabij. Maar de teekening ‘Fatalisme’ is
geheel verschillend. In dit werk is het meeste realiteit. De Derwischdans in van Looys
‘Gekken’ kwam er mij bij in herinnering. Hier zijn ook Muzelmannen (een
specialiseering, die, hoewel verklaarbaar, toch tegenover het abstracte generaliseeren
van de andere teekeningen uit den toon valt). Het zijn wild rennende gestalten, in
vervoering meegesleept, met verwrongen gelaten, die wilde lust, haat, wanhoop of
gelukslach afspiegelen. Een man draagt een ander, die nog weerhouden schijnt te
worden, hem meesleurend, onherroepelijk, in den wilden tuimel. Deze teekening
heeft meer kleur, rose en geel, in de kleeren der menschen, in realistischen zin.
De ‘Heksendans’ daarentegen valt uit het kader omdat die geen menschelijke
vervoeringen meer geeft. Zoo is deze groep van teekeningen geen afgesloten geheel,
geen synthetische samenvatting van de menschelijke vervoering uit zes verschillende
oorzaken. Trouwens ook b.v. het begrip: Praedestinatie is niet gelijksoortig met b.v.
‘Ritueele Dans.’ Het zijn eer zes, in min of meer duidelijken samenhang tot elkaar
staande composities, waarbij van ieder een extatische toestand het motief vormt.
De heksen met hun leege oogen, hun verwrongen, uitdrukkingslooze gezichten,
in hunne buitensporige gebaren, heel hun woest en zinneloos tumult, zijn wel zeer
expressief gegeven als droomgestalten. Men lette hier ook vooral op de prachtige
lijnencompositie, hoe b.v. de aslijn van de middelste figuur met het witte voorschoot,
doorgevoerd wordt in de phantastisch rennende figuur daaronder. Heftig en scherp
stooten de rechte lijnen op elkander, zoodat een gevoel van wilde beweging over U
komt - maar toch heerscht er in dat lijnenspel de hoogere regelmaat van den met
groot kunnen overleggenden kunstenaar.
Nu blijft nog één werk van den meester, dat terecht de eereplaats innam, te
bespreken: de Kruisafname.
Eerst in de laatste jaren is men meer werk van Konijnenburg gaan zien. Lang heeft
men niet geweten, wat men aan hem had. Zijn werk was altijd zeer eigenaardig, het
verraste steeds. Maar men vond er ook steeds herinneringen in aan oude meesters
en stijlen. Egyptisch, Lionardo, primitief, Indisch, Oud-Duitsch, men kon van al die
invloeden de sporen vinden, dikwijls sterk, te sterk zelfs. Zoo heeft men zich steeds
weer mogen afvragen: wat is Konijnenburg zelf? Zeker is hij een onvermoeibaar
zoekende; maar zoekt hij niet te veel buiten zichzelf, in plaats van zich zelf te zoeken?
Nog de tentoonstelling van zijn werk bij Kleijkamp was in dat opzicht niet
bevredigend, al waren er onder de portretten daar buitengewone werken, zooals het
portret van den dichter Boutens. Maar die groote ‘Drakenstrijd’ was te irreëel, te
weinig overzichtelijk ook en nog niet van zóó hevige spanning, dat het voldoen kon.
Ook in het landschap was nog een onzekerheid, die afbreuk deed - en reminiscensen,
die te veel zeiden. Er was daar ook een Gekruisigde - een zeer innige, zachte
teekening, maar met veel duisters er om heen, dat men ontraadselen wilde.
Doch nu zinken al deze bedenkingen terug tegenover het triompheerende
bewustzijn, voor het werk van een groot kunstenaar te staan, van wien men slechts
te accepteeren heeft, hoogstens van niet begrijpen zou kunnen spreken.
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Nu mij deze tentoonstelling het groote vertrouwen in de oprechtheid, de ernst en
het kunnen van den kunstenaar gegeven heeft, spreken mij ook de ondere werken
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anders toe. Sedert de tentoonstelling in Pulchri heb ik verscheidene der werken die
bij Kleijkamp waren, en ook andere oudere werken, terug gezien. Daar is dat zeldzame
meesterwerk uit vroegeren tijd, ‘de Herten’ dat, na omzwervingen, ten slotte in de
verzameling Kröller terecht gekomen is. Het is misschien het meest gedetailleerde,
en tegelijkertijd het meest aan de visueele waarneming gebondene, dat hij ooit
geschilderd heeft. Maar welk een beheersching en comprimeering der vorm, hoe
prachtig groot en toch ondergeschikt gehouden, is het landschap. Ik zag ook het
landschap terug dat bij Kleijkamp te zien was; dat kon mij echter nog niet geheel
behagen, om de kleur niet, en omdat het niet straf genoeg was van bouw, wat vooral
bij een kunstenaar, die zoo door en door plastisch is, die zijn werk soms als uit
blokstapelingen op schijnt te bouwen, verwondering kan wekken. Dan die twee zeer
groote, Egyptisch gestileerde figuren, in elkanders armen leunend: buitengewoon
knap naakt, en heerlijk sterk van gevoel. Het portret van Alb. Plasschaert, van
onverbiddelijk psychologische scherpte en oprechtheid, ontnam mij nu wel alle twijfel
aan Konijnenburgs zeldzaam meesterschap op dit gebied. Voorts groote teekeningen,
die het overwicht van het Geloof, van het Dienen uitdrukken moeten in een tweetal
mannen, hooge schoone Oostersche gestalten, met trotsche, laatdunkende gezichten,
die een ossenwagen geleiden, waarop een troonende Godin. - De heer F.H. Kok
stelde mij in staat deze werken en nog andere in zijne woning te genieten. Hij is thans
ook eigenaar van de werken, die aanleiding tot dit artikel waren. Zoo zag ik bij hem
ook de Kruisafname terug; daartegenover hangt een iets ouder werk: Christus aan
het kruis. Hoog boven de vrome menigte, laag gehouden onder een strakke horizontale
lijn, waarin alle kruinen liggen, (iso-kephalisch noemen de Duitschers dat met een
enkel woord) -, hoog daarboven, staat er, meer dan hangt, het Gods-lichaam, met
opgeheven, triomfantelijk gelaat,
Heel anders is de ‘Kruisafname’. Nu het leven gevloden is, nadert de mensch met
stille deemoed, schroomvallig het ontzielde lijf. Het slanke, bleeke lichaam is van 't
kruis geheven en wordt zachtkens neergedragen. Strak, de armen langs het lichaam
gestrekt, zinkt Hij neer. Handen lichten den doornenkroon van het hoofd, en houden
dien er nog boven geheven, als een kroon van aardsch leed - handen die zelf aan de
doornen bloeden. Vrouwen ter weerszijden heffen de witte wade op, waarin zij het
lichaam betten zullen, en zij brengen de hand met de slippen naar het gelaat, zoo ook
de doorboorde handen van Jezus voerende naar hare oogen, bij haren mond. Andere
gestalten nog, alle koppen van diepe smart, in kappen gehuld, zijn aan beide zijden.
Banen van donkeren toon sluiten de Christus-figuur in, in hunne contouren de vormen
der knielende vrouwen opvangende. En te midden van dit duister is eenzaam het
hoofd van Christus, wat terzijde gebogen en achterover. De schelen zijn over de
oogen geloken, de bloedelooze lippen zijn van elkander, de mond een donker gat
boven de baardelooze kin. Hier is geen smart in de eerste plaats, een uitrusten, een
zaligheid schier om overwonnen smart en eindeloos heil, maar tevens ook het
erbarmen en het leed om anderen.
Deze teekening is zuiver opgebouwd, geheel symmetrisch. Meer dan de gebaren
en de uitdrukking der gezichten, zijn het de streng tectonische lijnen, die de bedoeling
van den kunstenaar dragen. Zij ook dwingen onze aandacht op het hoofd van Christus,
dat het stille middelpunt is.
Al deze werken zijn geen weergaven van het werkelijk aanschouwde - ook de
anatomische teekeningen niet. Het zijn generaliseeringen, het zijn, in zeer ruimen
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zin - symbolen. Zij gaan hoog boven het eenmaal gebeurende uit; het zijn ook geen
directe gevoelsuitingen; het zijn alle producten van vele stu-
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diën, van lang overleg. Zij zijn sterk verstandelijk - zekerlijk óók de Kruisafname.
En eindelijk gaan wij weer inzien, dat dat mag. Alle groote kunst is verstandelijk.
Hugo van der Goes en Rogier van der Weyden waren ware problemenzoekers. En
met welke vraagstukken hielden de groote quattrocento-meesters in Italië zich niet
bezig? En Rembrandt?

J. TOOROP. ZELFOPOFFERING.

Wij mogen verrukt zijn over een vlotte impressie, over de rijpe, rake makelij, de
zuivere weergave, het ‘treffend gelijkende’ - zoolang niet de ordenende Geest er bij
is gekomen, die zich boven het onderwerp stelde, blijft het een impressie, een
weergave van iets moois, een mooi ding zelf ook - maar geen groot kunstwerk. Toch
is het verstandelijke alléen, met groote kundigheid, ook niet voldoende. Het Gevoel
is de andere onmisbare factor voor het ontstaan van het kunstwerk.
Men zal zich bij het aanschouwen van de Kruisafname afgevraagd hebben: is
Konij-
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nenburg dan Katholiek?

J. TOOROP. NARCISSUS POETICUS.

Een zoodanige gevolgtrekking uit een werk als dit is geheel onnoodig. Voor hem
toch, die veel oude kunstwerken op zich heeft laten inwerken, kan zich de voorstelling
van het groote drama geheel met de oude, katholieke, voorstellingswijze vereenzelvigd
hebben. En is het zoo onbegrijpelijk, dat een Niet-Katholiek ontroerd is door de
dogmatisch-Katholieke uitwerking van het Bijbelsch verhaal? Deed Boutens anders,
toen hij zijn diep doorvoeld ‘Een ander oud Lied’ uit de ‘Vergeten Liedjes’ dichtte?
Hier kan het een geschrift als de Twaalf Beghijnen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

10
van Ruusbroeck geweest zijn, dat den dichter inspireerde tot de conceptie van de
mystieke vervoering der Bruid Christi.
En wat, ten slotte, is in de behandelde Kruisafname specifiek Katholiek?
Wel echter Katholiek, van een verheven Katholicisme, is de kunst van Jan Toorop
- zij is naar vorm en inhoud orthox Katholiek - of zij het ook naar den Geest is, zal
slechts een gelijkgeloovige misschien kunnen beoordeelen; dat hij van de Kerk zelve
groote opdrachten krijgt, schijnt daar wel op te wijzen.
Zooals ik reeds terloops zeide, is bij Toorop ook de kleur geen integreerend element
voor compositie en uitdrukking. Wél heeft zij een groote beteekenis als sieringsmiddel,
en ook symbolisch. Toorop werkt eveneens heel weinig met perspectief in den
gewonen trant, d.w.z. hij schijnt de reëele perspectivische verschijnselen te
veronachtzamen; de voorstelling is bij hem, zooals ik reeds zeide, in één vlak gebracht,
of in een paar evenwijdige achter elkaar geplaatste vlakken. Vandaar de absolute
frontaliteit der beide hier aanwezige damesportretten, en zoo is het ook in een
verbeelding als ‘Zelfopoffering.’
Behalve de portretten, zijn ook dit geen realiteits-weergaven, maar composities,
in het brein van den kunstenaar ontstaan. Ook dit werk is sterk verstandelijk, en een verdere overeenstemming met dat van Konijnenburg - het steunt geheel op den
lineairen bouw. Daarom, en omdat iedere gelegenheid het kunstwerk opnieuw te
genieten kostbaar is, is het zoo aangenaam de ‘Drie Bruiden’ hier terug te vinden:
dit werk bewijst ons hoe reeds in 1893 de kunstenaar zocht naar vlakkencompositie
en lineairen bouw. En ook in dit werk is reeds een Katholiek element aanwezig - al
kan men de non hier ook opvatten als de meest voor de hand liggende tegenstelling
tot de Wereldsche Bruid. Hoewel hij later langs andere wegen gezoch heeft, blijkt
toch, dat Toorops ontwikkeling een logische is.
Een der tentoongestelde werken, de ‘Zelfopoffering,’ is aan Konijnenburg
opgedragen; mogen wij hieruit een gevoel van medestrijderschap bij deze kunstenaars
afleiden? Er is echter een groot verschil tusschen de waarde der lijnen bij de ‘Drie
Bruiden’ en het latere werk. In het oude werk is de lijnenbouw nog meer verborgen
gehouden, niet zoo overheerschend, dat de contouren geperst worden in het
compositieschema. Sterker nog, dan op de hier aanwezige werken, valt dat nieuwe
streven op in de veertien Statiën in de kerk te Oosterbeek. Ten behoeve van den
lijnenbouw en de vlakverdeeling zijn de figuren daar vaak misvormd.
Op deze tentoonstelling waren ‘de Oosterlanders’ (zoo genaamd naar het dorpje
Oosterland op Schouwen). twee groote teekeningen, die de bekende Apostelkoppen
in herinnering brachten. Het zijn imposante gestalten, tot het middel ongeveer
weergegeven, die den ‘Opstandige,’ en den ‘Geloovende’ moeten uitbeelden. Beide
zijn zuiver frontaal, de zeis en de steunstaf in de handen meer attribuut dan motief,
bewegingloos, strak als oude Heiligenfiguren. Achter beiden, ter weerszijden drie
hooge gestalten, zuiver symmetrisch gegroepeerd; achter den Opstandige
fabrieksgebouwen, achter den Geloovende kerk en woningen. De figuren achter den
eerste met somber gebogen hoofden en gebroken staven, achter den ander biddend,
den zegen afsmekend. Maar deze figuren werken in de compositie als
achtergrondsvulling; zij zijn ornament met symbolische beteekenis; de aandacht
wordt gedwongen op de beide koppen, en daarin is het psychische moment
geconcentreerd en de tegenstelling tusschen de beide typen. Het koppige, starre en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

besliste, het robuste en strijdvaardige komt in den Opstandige sterk tot uitdrukking,
maar in den Geloovende is het vertrouwen, het Berusten, dat ik wel meen dat bedoeld
is, voor mijn gevoelen niet voldoende tot uitdrukking gekomen.
Heel anders zijn de kleine aquarellen ‘Narcissus Poeticus’, ‘De peinzende
Madonna’, ‘Aan den Bron’, ‘Zelfopoffering’ en ‘Knie-
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lende Non’, Ik houd dit alle voor ontwerpen. Zij zijn kostelijk van kleur, vooral het
eerste in het diepe blauw en rosa, met de vele kleine bloemen; prachtig ook van
teekening en heerlijk van expressie.
Toen Toorop in het voorjaar buiten vertoevende, deze bloem heel vroeg ontluiken
zag, was zij hem de bode van de nieuwe Lente, zoo bezielde zij tot deze schepping,
die de innige vreugde en tegelijkertijd de zorgen om het nieuw-geopenbaarde leven
verheerlijkt.
Welk een teedere, gevoeligheid, welk een schoone vormen ook! Hierin onderscheidt
Toorop zich sterk van Konijnenburg: in zijn cultus van het Schoone. Men zou kunnen
zeggen, dat ook de dansende geraamten (hoevele bezoekers zullen ze ontdekt hebben?)
op de ‘Peinzende Madonna’ bekoorlijk zijn. Er is veel innigheid, veel ontroering ook
in deze aquarellen. ‘Zelfopoffering’ is echter anders. Deze man en vrouw, in het
gewaad der Verzaking, die zich met het kruis ter aarde buigen, zijn van een hoogen
heiligen inpuls doordrongen. Prachtig volgt het paard de groote bewegingslijn; hier,
sterker nog dan in de Oosterbeeksche teekeningen, voelt men de macht van de Lijn.
En deze teekening is misschien ook meer dan een der andere in staat ons te brengen
tot het besef van den metaphysischen band, die den kunstenaar dwingt, in zijn werk
het eigen Gevoelsleven uit te drukken. Want men voelt heel sterk dat het hier niet
gaat om de verbeelding van een willekeurig offer, maar dat bij het scheppen van dit
werk de kunstenaarsziel zelf zich offerde, dat de offerdrang van den kunstenaar zich
hier in uitzong. Zoo is geen teekening hier zoo geschikt om ons te doen beseffen,
dat een kunstwerk geboren worden moet uit Denken en Voelen beide, dat het Denken
het Voelen moet louteren, dat het Voelen het Denken moet bezielen. Hunne harmonie
is voor het hooge kunstwerk onmisbaar. En het besef van de noodzakelijkheid van
dit samengaan, een besef waarvan wij meer en meer de blijken zien, is noodig om
te komen tot de nieuwe cultuur, waarin de scherpe grenzen tusschen wetenschap en
kunst, als tusschen zoovele gebieden, in eeuwen van systematiseerend rationalisme
getrokken, komen te vervagen.
Toorops kunst is altijd sterk overwogen geweest. Of men ze verstandelijk kan
noemen, is een andere vraag. Zijn de groote teekeningen uit zijn zgn. symbolische
periode, die voor velen het eigenlijke werk van Toorop vormen, verstandelijk? Zijn
zij daarvoor niet te vaag? Men moet ze niet al te philosofisch willen oplossen. Het
zijn fantasiën, aanvoelingen van de raadselen van het Leven, zinnelijke schoonheid
van vorm en mijmering. Verrukkelijk mooi van schoonheid zijn zoowel de enkele
vormen als ook het geheele spel van lijnen en kleuren. Een schoonheid is hier, een
natuurlijk rythme, dat onze Hollandsche kunst wezensvreemd is. En ook het element
van zwoelheid is een vreemde plant in onzen hof. - Al dit was oprechte waarheid
van den jongen kunstenaar.
Maar hij is ouder geworden en heeft meer van zich zelf gevergd. Zijn krachten
reikten hooger. Die vroegere werken missen te vaak overzichtelijkheid, zuivere,
scherpe structuur. Zij zijn uit een zielstoestand geboren, waar denken en mijmeren
elkaar zeer na zijn. Zij bekooren, zij boeien, zooals alles, wat vaag en vreemd en
schoon is, maar zij staan ver van het waarachtige leven. En daarheen keerde zich het
gemoed van den kunstenaar. Zoo ging hij zoeken naar steeds straffer bouw, sterker
expressie, grooter eenvoud. De schoonheid moet meer spreken door het innerlijke
wezen, door den geest van het werk dan door de vleiende uiterlijkheden. De prachtige
teekening ‘Brugge’ staat aan den ingang van deze nieuwe periode. Men vergelijke
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dit prachtige blad, met ouder werk, en men zie het verschil. D e s c h o o n e l i j n
i s v e r v a n g e n d o o r d e e x p r e s s i e v e l i j n . Kracht van uitdrukking neemt
nu de plaats van de schoonheid als eerste in. Maar Toorop is een te groot liefhebber
der Schoonheid, dan dat deze niet, als het ware met zachte
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hand hare weldaden strooien bleef. Zoo staat het latere werk, ethisch gesproken,
hooger, omdat het is van grooter zelfbeheersching, en ook, omdat het edeler is van
inhoud. Want in ‘Brugge’, werk van 1914, uit zich het leed om het leed van anderen.
Ook dit is een tegenstelling met de moraallooze symbolen van vroeger. Van nu af is
zijn werk gedragen door liefde voor God en Mensch. Voor dit hoogere doel zoekt
hij een hoogere, monumentale stijl.
Nu kan men denken dat hem zijn Katholicisme, dat hem de groote kerkelijke
opdrachten bezorgde, zoodoende van zelf tot het zoeken naar de daartoe noodzakelijke
monumentaliteit bracht. Echter, de opdrachten voor de Beurs in Amsterdam gaven
toch zeker niet minder gelegenheid tot monumentaliteit! Het is dan ook anders: men
kan het een buitengewoon gelukkige samenloop noemen dat de Katholieke Kerk,
die de grootste opdrachtgeefster voor monumentaal werk is, onder hare aanhangers
den meest begaafden uitvoerder vindt.
Ik heb hier langer bij stilgestaan, omdat het goed kan zijn, eens met aandacht het
groote verschil tusschen het vroegere en het latere werk te onderzoeken. Maar al te
vaak hoort men het latere als een achteruitgang betitelen. Gelukkig is daarvan geen
sprake. De kunstenaar streeft thans naar de zuiverste samenvatting van geestelijke
waarden in den meest eenvoudigen, beknopten en expressieven vorm. Een zeldzame
mildheid ademen zijn latere werken schier alle. Als voornaamste uitdrukkingsmiddel
bezigt hij daarbij vooral de lijn, of liever de lijnenbouw.
Ook de portretten op deze tentoonstelling bewijzen, hoe hij een streng
meetkunstigen, lineairen opbouw nastreeft en zijn werk product is van rijp overleg.
Het portret van Mevrouw K., een kniestuk, wederom in één vlak, staat onder een
strakke boog. De plooien van haar gewaad zijn onverbiddelijk gelegd, naar den wil
van den meester, niets is hier aan toeval of willekeur overgelaten. Zij zijn hard
gebroken, omdat de ornamentale idee van den meester dat vorderde, en - dat is een
merkwaardigheid te meer - zij drukken geen diepte uit. Ik geloof, dat het geheel
toeval is - d.w.z. dat er geen invloed van uitgegaan is - dat dit portret met de
Ravennatische mozaieken zoovele kenmerken gemeen heeft. Men voelt denzelfden
gedachtengang in de wijze, waarop deze dame het kruis ophoudt. De vorm der plooien
is verwant. Het decoratieve binden in het enkele vlak, het vermijden van elke
emotionaliteit, de gedeeltelijke en slechts zeer geringe afwijking van de absolute
frontaliteit, het behandelen als ornament, met eindelooze zorg, van het costuum - het
is alles hetzelfde als in de mozaieken van keizer Justinianus en keizerin Theodora
met hun gevolg. Heel de bouw van dit portret werkt mede tot een monumentaliteit
van het geheel, een monumentaliteit, die n i e t de figuur van Mevrouw K. verhoogt,
maar het kunstwerk opvoert tot een zelfstandig, imponeerend, de aandacht boeiend
monument; de bouw van het kunstwerk is er op gericht de geheele belangstelling te
concentreeren op het gelaat der voorgestelde - de belangstelling voor het costuum is
slechts behagen en bewondering; en een tweede, maar meer ondergeschikt accent
valt op het kruis, dat in dit portret symbolische beteekenis heeft.
Steeds weer heb ik het gezegd: de kunst dwingt! Is dat misschien niet te lang
vergeten geweest? Heeft de kunstenaar zich niet lang te veel laten beheerschen door
wat hij als realiteit voor zich zag? Bij K o n i j n e n b u r g e n To o r o p z i e n w i j
echter de materie bedwongen door den kunstenaarswil,en als
werktuig voor de vertolking der Idee.
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RAOUL HYNCKES.
DE WIJZE’.

- ONTWERP VOOR DE COSTUMES VAN SULTAN SALADIJN EN AL HAFI IN ‘NATHAN,
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Tooneel decors en costumes van Raoul Hynckes door R.W.P. de
Vries

‘Er legt Wert auf gewisse Proportionen, die er festlegt, bedeutsame
Gröszenverhältnisse zwischen Menschen und ihrer Umgebung, weil diese bei jeder
Bewegung und Beleuchtung gleich bleiben.’
‘Dann sucht er Farbenakkorde, die bei jedem Hin und Her auf der Bühne schön
bleiben oder solche, deren Stimmung er der Dichtung folgend variïeren kann: dunkele
Trauertöne, Braun, Purper, Schwarz im Hintergrunde, von zarten Freudenfarben
uberstrahlt.’

SCHETS VOOR COSTUME UIT MADEMOISELLE DE BELLE-ISLE.

Zoo schreef Graaf Keszler naar aanleiding van Gordon Craig's theater- en
costuum-ontwerpen en het zou zonder eenige wijziging op Hynckes' decors en
costuums van toepassing kunnen zijn. Ook h i j zoekt in zijn tooneelensembles naar
kleur en lijn, naar eenheid en algemeen aspect.
De realistische voorstelling in het decor trekt hem niet aan, het is de ‘indicatie’
zegt hij zelf, die hij geven wil. De kleurenharmoniën zoowel als de tegenstellingen
moeten een bepaalde stemming, een zekere gewaarwording bij den beschouwer te
weeg brengen.
Tot voor kort kende men deze jonge Brusselaar, die in Hollando-Belge, bij
d'Audretzsch en ook elders wel geëxposeerd had, alleen als de schilder van breed en
vlot geborstelde buitenstudies, schepen en stadsgedeelten, helder en sterk van kleur
en zeer persoonlijk van compositie. Meestal was er een groote kiel van een schip,
een gedeelte van een huis, een forsche boom op den voorgrond; had hij de horizon
nog al hoog genomen met een fijn en scherp geteekend silhouet tegen de lucht. Zijn
schilderijen hebben, bij een beschaafd kleurgevoel, een sterke decoratieve werking.
Hynckes zet groote vlakken kleur, dikwijls in een gedurfd contrast tegen elkaar en
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zoowel door zijn kleur als door de massa-verdeeling brengt hij een zeer ongezocht
evenwicht in zijn composities. Ik schreef destijds te dezer plaatse (deel LII no. 12)
o.m. ‘waar hij de natuur groot en eenvoudig ziet en zijn toets dan ook breed is, met
vermijding van details, waar hij het essentieele der dingen naar voren weet te brengen,
daar bezit hij ook als vanzelf de kwali-
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teiten voor de decoratieve kunst van het affiche.’

SCÈNE UIT HET EERSTE BEDRIJF VAN A.W. STELLWAGEN'S ‘KITTY SPEELMAN’.

Later hebben wij meermalen affiches, o.a. voor de Faust, voor de Regata van hem
kunnen zien, en daarbij bleek dan telkens welk een gevoel van kleur en lijn Hynckes
had. Er zat vooral in zijn kleiner decoratief werk, in kalenders o.a. een
kleurencombinatie, die aan Japansche houtsneden deed denken. Hij houdt er van,
sterke, ongemengde kleuren tegen elkaar te zetten. Nu eens een fel bruin rood tegen
licht celadon-groen, dan weer schitterend paars tegen zwart met een flikkering van
rood erin.
Deze aangeboren en later gecultiveerde smaak, zij zou hem bij uitstek geschikt
maken tot het arrangeeren van winkeletalages, tot het aankleeden van
tentoonstellingszalen (al vrees ik dat hierbij de omgeving niet rustig genoeg zou
blijven voor het geëxposeerde), vooral voor groote ontvangsalons, tot het inrichten
van luxueuse vertrekken, tot..... en nu nader ik als vanzelf mijn onderwerp, tot het
maken van tooneeldecors en costuums. Geen wonder dan ook dat hij zich hiertoe
aangetrokken voelde en in zijn avonduren schetsen maakte voor tooneelschikkingen,
voor costuums en decors. De ingewijden, zij wisten dan ook reeds lang dat na de
eerste probeerselen op zeer kleine schaal, Hynckes langzamerhand tot een
miniatuur-tooneeltje was gekomen, met electrisch voetlicht, met kleurig bovenlicht,
verplaatsbare zij- en achterschermen, kortom met alles wat in werkelijkheid tot de
ensceneering gerekend kan worden.
En waar onlangs in een der weekbladen deze creatie beschouwd werd als een soort
marionetten-theater, een Poesjenellenkeldertooneel, daar meenen wij dit zeer beslist
te moeten betwijfelen. Voor Hynckes was het
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geen d o e l maar een m i d d e l ; hij moest het effect kunnen zien, de indeeling, de
groepeering, de tegenstellingen, de verhoudingen. Kortom het was voor hem
studiematerieel om na te gaan wat op een groot tooneel mogelijk zou kunnen zijn.

SCÈNE UIT DE FANTAISIE ‘DE MINNEZANGER’.

Het spreekt van zelf, dat hij bij dit proeftooneel wel degelijk zijn principen van
arrangement, van opvatting toepaste.
Hij overwoog de geheele mise-en-scène, of, zooals Gordon Craig dit in zijn boekje
‘De kunst van het theater’ zegt: ‘hij gaat niet ineens een aardig of historisch juist
schetsje maken, met een aantal deuren en ramen, waar 't schilderachtig staat, maar
hij kiest eerst de kleuren, die hem in eenheid schijnen met den geest van het stuk,
terwijl hij andere kleuren, die niet harmonieeren, verwerpt. Dan weeft hij enkele
voorwerpen in dit patroon - een boog, een fontijn, een balkon, een bed - en gebruikt
de gekozen voorwerpen als 't middelpunt van zijn teekening. Dan voegt hij hierbij
alle dingen, die in het stuk genoemd worden en die men moet zien. Hierbij voegt hij
één voor één, elke persoon die in het stuk verschijnt, en zoo geleidelijk elke beweging
van elke persoon en elk costuum. Natuurlijk maakt hij fouten in zijn eerste ontwerp.
Doet hij dit, dan moet hij om zoo te zeggen, het patroon uithalen, en de vergissing
herstellen, zelfs al moet hij daarvoor tot het begin terug gaan en alles overschetsen
- of zelfs geheel opnieuw beginnen’.
Wie dan ook Hynckes decors voor zijn kleine tooneeltje gezien heeft, zal verbaasd
gestaan hebben over de tallooze verschillende proeven voor eenvoudige, zoowel als
voor kleurige en schitterende achtergronden.
Zijn rijke fantasie bracht hem echter bij voorkeur in de omgeving van het Oosten
of naar het land van de Rijzende Zon. Hij toefde het liefst te midden van sultans en
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bajadères, of in het paleis van een rijken Mandarijn.

DE DANS. POPPETJES VOOR HET PROEFTOONEEL.

Het paars met groen der kleurige gewaden, het rood gelakte hout met zwart en
goud-bespanning, balcons met hangende trossen wisteria, divans met mollige kussens,
interieurs door Japansche lampions beschenen en vergezichten op de besneeuwde
Fuji-Yama, ziehier het milieu, waarin onze aanstaande tooneeldecorateur zijn
scheppingen verdroomde.
Uit carton sneed hij zijn acteurs, groepeerde ze tot geheele scènes, en voor een
volgend bedrijf (want hij verzon geheele tooneelspelen om slechts een aanleiding te
hebben tot nieuwe decors en costuums) kregen zij ander-kleurig gewaden, die weer
samenstemden met het tweede decor.
Maar al is de arbeid nog zoo pleizierig, al doet men het feitelijk voor zijn genoegen
- halve nachten werkte Hynckes dikwijls door aan zijn tooneel - toch verlangt de
kunstenaar zijn pogingen wel eens tot werkelijkheid te herleiden. Want bij die
enscèneeringen voor zich zelf liet hij zijn fantasie geheel den vrijen teugel, bedacht
bij de schoonste en schitterendste combinaties, ontwierp hij als het ware in die richting
ook zijn tooneelspel, om slechts aanleidingen te kunnen hebben tot verrassende
oplossingen. Het werkelijke tooneel daarentegen zou hem meer binden, door de
noodzakelijke eischen van de praktijk. Het zou hem ook meer beperkingen opleggen,
het zou hem richting geven.
Voor een jong schilder die op dit gebied nagenoeg niets van zich had laten zien
of hooren, was de moeilijkheid om contact met tooneeldirecties te krijgen, niet gering.
Enkele directies, als die van ‘Het Tooneel’, hadden een eigen medewerker op dit
gebied, anderen voelden nog weinig voor een moderne tooneelschikking en bleven
bij het realisme in decor, en zij die er wel toe geneigd waren, zagen op tegen de vrij
groote kosten om voor een enkel stuk vele nieuwe decors en costuums te laten
ontwerpen en maken. Zoo bracht de aanraking met de werkelijkheid nog geen
onverdeeld genoegen en bleef Hynckes nog bij zijn droomtooneel.
Waar echter een goed ding met zoo'n doorzettingsvermogen wordt vastgehouden,
daar was het toch wel te voorzien dat te eeniger tijd het succes moest komen.
En het kwam..., in den vorm van Verkade.
Na een uitnoodiging om het proeftooneel eens te komen zien, gevolgd door bezoek
van een geheelen middag, toonde deze tooneelleider zich zoo ingenomen met Hynckes'

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

19
creaties, zag hij zooveel aardige vondsten in het werk van dezen jeugdigen
tooneelhervormer, dat hij hem beloofde, zoodra er een stuk gegeven zou worden dat
aanleiding kon zijn, om er in Hynckes' geest nieuwe decors bij te maken, hij zeker
diens medewerking zou inroepen.

DE VERKOCHTE SLAVIN. POPPETJES VOOR HET PROEFTOONEEL.

Deze bemoediging van den man uit de praktijk was al weer een aansporing om
verder te gaan, om nieuwe changementen te bedenken, die meer verband hielden
met de werkelijkheid.
Het was namelijk zaak om met zoo min mogelijke verandering toch het grootst
mogelijke effect te bereiken. De decors moesten zoo zijn, dat slechts met omzetting
van een gedeelte, met wegneming van een scherm en bijplaatsing van enkele
accessoires een nieuw tooneel geschapen werd. Er moest vlug gechangeerd kunnen
worden; als de achterwand ten deele werd weggeschoven of opgeheschen, moest er
een nieuw achterdoek gereed staan. Om al deze en nog vele andere technische eischen
aan de werkelijkheid te toetsen, deed zich weldra de gelegenheid voor.
Een nieuw tooneelspel door A.W. Stellwagen Jr.: Kitty Speelman, zou door
Verkade in studie genomen worden en aan Hynckes werd opgedragen de decors en
costuums hiervoor te ontwerpen.
Het stuk, dat speelde in den tijd der staartpruiken en hoepelrokken, leende zich
wel tot aardige costuums en decors en Hynckes toog dan ook dra aan het werk en
ontwierp wisselingen van decors, en combinaties van costuums. Want wat hij
hiermede wilde bereiken was een zekere eenheid op het tooneel. ‘Als het woord
harmonie (zegt Craig alweer) geen beteekenis voor hem had, zou hij het natuurlijk
aan den eersten den besten overlaten’. Hij zocht dus naar kleuren, samenstemming
der verschillende personen die gelijktijdig op het tooneel moesten zijn. Dan eens
waren zij in variaties van wijnrood bijeengegroepeerd, dan weer in bruin en paars.
En de geestige rokjes, de hooge kapsels, de kuitbroeken der heeren, een typisch
draagkoetsje, ze gaven hem gereede aanleidingen tot aardige kleuren
lijngroepeeringen; terwijl de achterwand die driedeelig was, door een kleine wijziging
van een tuinkamer met openslaande deuren in een salon met een trap naar boven
veranderd kon worden.
De plannen waren gereed, de teekeningen met tal van uitvoerige notities geheel
compleet in kleur, en het beloofde een zeer aantrekkelijke serie van
tooneelschikkingen te zullen worden.
Helaas, het heeft niet zoo mogen zijn. De opvoering werd uitgesteld en Kitty Speel-
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man is tot dusverre nog niet voor het voetlicht verschenen.

TOONEEL-ENSCÈNEERING (FANTAISIE).

Deze kans, zijn droombeeld een werkelijkheid te zien worden, was alweer
vervlogen. En dit was jammer, deels om het resultaat dat wij te genieten zouden
krijgen, maar meer nog omdat de gelegenheid, zijn ideeën uitgevoerd te zien, de
houdbaarheid op het groote tooneel te kunnen beoordeelen en te toetsen aan
verhoudingen, verlichting, kortom aan tal van bijkomende omstandigheden, hem
hierdoor ontnomen werd.
De mogelijkheid, toch nog eens zijn plannen te kunnen verwezenlijken, scheen
voor goed van de baan en Hynckes liet dan ook, deels door verhuizing naar een ander
atelier, waar zijn tooneeltje geen goede plaats kon krijgen, zijn tooneel-aspiraties
rusten.
Decors en figuranten werden voorloopig opgeborgen, en met ijver en lust toog hij
weer aan het schilderen, en maakte groote doeken van uit de omgeving van 't
Prinseneiland.
Toch liet de gedachte aan zijn tooneeltje en al wat daarmede verbonden was hem
niet los. In de avonduren overwoog hij telkenmale opnieuw of er dan geen
tooneelgezelschap, geen directie zou zijn, die even goed als zij het anderen hadden
laten doen ook met h e m eens een proef zouden willen en kunnen nemen. Want
zonder opzettelijke pedanterie, voelde hij zich zelf toch wel in staat zoo iets te doen.
Een zekere mate van zelfvertrouwen is bovendien wel noodig om te kunnen slagen,
en wat Lensvelt deed, wat Wijdeveld deed, dit zou in z i j n e lijn ook Hynckes wel
kunnen. Hiervan was hij voor zichzelf overtuigd.
Hij moest echter opnieuw zijn kans afwachten en nu kwam deze in den persoon
van Heijermans, een tooneeldirecteur aan wien Hynckes zeker voor z i j n e
opvattingen niet gedacht zou hebben.
Edoch het geschiedde, en Heijermans verzocht Hynckes de decors en costuums
voor een opvoering van Lessings Nathan der Weise in de vertaling van Dr. Ed-
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ward B. Koster op zich te willen nemen.

SCHETS VOOR HET PALEIS VAN DEN SULTAN SALADIJN (NATHAN DE WIJZE).

Dit was iets naar zijn aard, misschien niet zoozeer om het stuk zelf als om de
aanleiding, die het bood tot kleurige costuums voor Nathan, voor Sultan Saladijn,
voor Al-Hafi en den Tempelier.
Hier kon hij zich in het Oosten droomen en zag hij voor zich gestalten in kleurige
overkleeden, met groote tulbanden op.
Nu begon ook de tooneelkoorts op hem in te werken. Den eenen dag was de zaak
afgesproken en reeds den volgenden dag was een kleine maquette gereed, een
tooneelindeeling met groote boog op den achtergrond.
Het spreekt van zelf, dat zijn decors geen werkelijkheids-verbeeldingen werden,
maar slechts aanduidingen, door kleur en lijn.
Het was de bedoeling alles zoo sober mogelijk te houden, als het ware een rustigen
fond voor de meer kleurige costuums der spelers.
Zoowel ‘het woonhuis van Nathan’ als ‘het paleis van den Sultan’ zij geven slechts
door den vorm van den hoefijzerboog, door de tralieïng der vensters de specifiek
Oostersche stijlherinneringen weer, voor het overige is het meer 't Oostersche karakter
dat het geheel heeft. Ook van de meubelen en zelfs van de costuums zouden wij
kunnen zeggen: het zijn geen stijlgetrouwe copieën, maar fantasieën.
Dit toch lijkt mij de juiste zienswijze van den kunstenaar te zijn, die een dergelijke
tooneelaankleeding ontwerpt: dat hij een omgeving schept en in deze omgeving zijn
personen plaatst, zóó dat het geheel zonder een kunsthistorische copie te zijn, w e l
de g e d a c h t e aan een bepaalden stijlperiode, aan een kunsthistorisch milieu verwekt.
Hij moet door een aanduiding, meer nog dan door een afbeelding der werkelijkheid,
het publiek suggereeren, dat het een bepaalde landstreek, een tijdsperiode voor zich
ziet. En daarbij is de taak des kunstenaars er voor te zorgen, dat telkenmale costuums
en decors een schoon geheel vormen.
De ontwerper is dus lang niet klaar wanneer hij zijn schetsen gereed heeft. Hij
moet samenwerken met den tooneeldecora-
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teur, met den costumier, met den kapper, met den electricien. Hij is om zoo te zeggen
de man die overal tegelijk moet zijn.
Hij laat in de Bijenkorf, zoowel als bij Liberty, alles onderste boven halen om de
gewenschte kleurencombinaties voor de costuums te vinden, om goed plooibare stof
te krijgen, die mooi drapeert. Hij draaft naar den costumier om bij de teekeningen
de noodige aanwijzigingen te geven, bedenkt onderweg een motiefje om er met goud
op te schabloneeren. Hij rent van den costumier naar de hoedenmaakster, die van
laiton den enormen tulband van 50 c.M. middellijn moet maken. En tusschen de
maaltijden in maakt hij de schetsen voor den timmerman, die uit eenvoudige latten
en planken een Oostersch ameublement moet samenstellen.
Tot laat in den nacht wordt er gewerkt bij den decorateur, worden palmboomen
geknipt, gezaagd en geschilderd, en den volgenden dag moet alles weer gecontroleerd
worden, opdat er op het gewichtige oogenblik niets vergeten is; want de kunstenaar,
hij voelt zich de verantwoordelijke persoon, hij is aansprakelijk voor het aesthetisch
effect. En al moge de dichter of de tooneelschrijver de hoofdpersoon zijn, de wijze
waarop zijn stuk door de acteurs vertolkt wordt, is van zeer veel belang, en van de
wijze waarop het ten tooneele gebracht wordt, hangt niet minder het succes af.
Feitelijk moet de regisseur, de man die de leiding aan het geheel geeft, ook de
ontwerper van decors en costuums zijn; maar waar niet immer alles in één persoon
vereenigd is, daar zal een goede samenwerking, wederzijdsche waardeering veel
kunnen tot stand brengen.
Hynckes heeft beproefd met Nathan den Wijze zijn ideeën te verwezenlijken, en
wat hij te zien gaf in eenvoud van decor, in harmonie van costuums, het hield een
belofte in voor de toekomst.
Het contrast en de harmonie tusschen de kleeding van Saladijn en Al-Hafi was
zeer geslaagd, het costuum van Recha mooi van lijn en stof, ook Nathan's gewaad
was van een suggestieve bekoring; en vooral in de combinatie der kleuren, bij de
groepeering der figuren, zag men dat Hynckes ook hiermede rekening gehouden had.
De Pers waardeerde over het algemeen Hynckes pogingen wel.
Het Handelsblad schreef o.a.: ‘Decoratief had de voorstelling iets nieuws door de
mooie vondsten van den ontwerper Raoul Hynckes (de palmen, de kloostergewelven,
de gordijnen en divanbekleeding in Saladijn's gemak). Ook in de kleedijen was veel
verdienstelijks, dat verlangen doet naar een geheel, door dezen begaafde naar vrije
hand geschapen.’
In het Utrechtsch Dagblad lazen wij: ‘Vooral het paleis des Sultans in zijn rijke
en tevens stemmige guldentinten muntte uit. En de palmen - met vuurroode stammen
en paarsch loof - deden met dat al wel expressief’.
De Rotterdammer zeide o.m.: ‘Zijn zeer eenvoudige decors hebben ons in menig
opzicht bekoord. Vooral het vertrek in het paleis van den Sultan, met dof gouden
achtergrond, waartegen het Venetiaansch roode gewaad van Nathan prachtig deed,
konden wij waardeeren’.
En de Telegraaf: ‘Heijermans had voor een zeer smaakvolle aankleeding gezorgd,
naar ontwerpen van een jong Belgisch schilder, Raoul Hynckes.
Hij had met veel bruin, in allerlei schakeeringen gewerkt en meermalen een innig,
rustig geheel verkregen.’
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Het kan zijn, dat menigeen Hynckes decorontwerpen wat te eenvoudig vond, en zich
het paleis van Saladijn rijker gedacht had; dat de details der costuums daarentegen
misschien iets minder uitvoerig hadden kunnen zijn. 't Is mogelijk, maar voorloopig
schort ik mijn opinie over deze onderdeelen liever op tot later. De groote gedachte
in dit
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werk is mij meer waard op 't oogenblik en deze heeft hij goed vastgehouden.
Daarenboven is dit een eerste proeve om van het kleine tooneeltje naar de
werkelijkheid, naar grootere verhoudingen en distantiën over te gaan, die als van
zelf wel iets anders zal zijn geworden dan de kunstenaar zich dit gedacht heeft.
Laat ons daarom met ons oordeel niet vooruit loopen maar liever afwachten wat
hij ons een volgende maal zal geven. Evenmin als men een architect naar zijn eerste
uitgevoerde bouwwerk kan beoordeelen, evenmin kan men een decor- en
costuumontwerper naar zijn eerste voetlichtproeven op de juiste waarde schatten.
Het is daarom te hopen, dat Heijermans of een andere directie Hynckes aan het
werk houdt, dat hij zich in deze richting kan ontwikkelen. Hij heeft er m.i. de gaven
wel voor, hij beschikt over kleurgevoel en fantasie en zal alleen zich nog door de
praktijk moeten oefenen om te weten waar hij met een aanduiding kan volstaan en
waar een sterker accent noodig is.
Met belangstelling, maar ook met gerustheid zien wij een volgende enscèneering
van hem tegemoet.
NASCHRIFT. Na het schrijven van dit artikel, bereikte ons het bericht dat Heijermans
aan Hynckes een voorstel heeft gedaan om als ontwerper voor costuums en decors
aan zijn gezelschap verbonden te blijven. Onze wensch is dus eerder dan wij dachten
in vervulling gekomen.
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Herman ter Meer, een meester in de dermoplastiek,
door Otto Rompelman.

HERMAN TER MEER IN ZIJN WERKPLAATS.

De beschaving heeft in onzen tijd eene zoodanige trap van ontwikkeling bereikt,
dat alle voorwerpen, die de mensch noodig heeft voor zijn werk en zijne
levensbehoeften, voor zijn genot en zijne studien niet meer alleen te voldoen hebben
aan de eischen van nut en bruikbaarheid, maar ook dat zij het oog streelen door
schoonheid van uitvoering zoowel in kleur als in lijnen. Het schoonheidsgevoel hangt
innig samen met den graad van ontwikkeling, dien de mensch in de kunst bezit. De
kunst zoekt het schoone. Schoonheid veredelt. Weldadig werken daarom de uitingen
van kunst in het dagelijksch leven op ons in, waar op velerlei gebied, zij het nu in
de uitvoering onzer meubels of van ons porcelein, in goud- en zilverwerken of in
tapijtweverij, in boekbinderij of in reclameprenten, een ernstig streven naar schoonheid
in den waren zin des woords te bespeuren valt, een streven, dat alleszins aanspraak
op waardeering en aanmoediging kan maken.
Intusschen stooten wij nog veelal op verwaarloozing en op verschillend gebied is
de hand van den kunstenaar zelfs dringend van noode. Wij denken hierbij mede in
de eerste plaats aan de meeste musea voor dierkunde, waar doorgaans de
tentoongestelde dieren eene parodie van de werkelijkheid geven. Wordt reeds het
doel, dat toch den aanschouwer het dier in zijne natuurlijke vormen en zijne
eigenaardigheden voor oogen voeren wil, niet bereikt, hoeveel te minder is daar van
den arbeid van een kunstenaar ook maar het geringste te ontdekken. En toch heeft
op dit gebied in een leven vol inspanning een kunstenaar gewerkt, wiens naam
weliswaar bij vaklieden en bevoegde beoordeelaars groo-
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ten roem verworven heeft, maar bij het groote publiek minder bekend gebleven is.
Moet de oorzaak hiervoor ook ten deele daarin gezocht worden, dat het gebied zijner
werkzaamheid totnogtoe minder de algemeene aandacht trok, in hoofdzaak echter
is daaraan schuld eene beklagenswaardige achteloosheid, waarmede de beheerders
van dierkundige musea klakkeloos den eenen of anderen zoogenaamden praeparator
hunne dierhuiden ter bewerking in handen geven. Alleen daardoor komt het, dat wij
in de dierverzamelingen zooveel wangestalten zien, op vier beenen gezette rompen
in dierhuiden gehuld, waarbij het obligate bordje met den even obligaten Latijnschen
naam het paradoxale nog verhoogt. Niet huiden haar kleur alleen kenschetsen het
dier, maar in veel hoogere mate vorm en karakter. Dit in vollen omvang te hebben
begrepen, is de onloochenbare verdienste van Herman ter Meer, een Nederlander,
die helaas voor zijn streven in het vaderland zoo weinig waardeering vond, dat hij
zich genoodzaakt zag naar het buitenland te trekken.

GORILLA IN AANVALLENDE HOUDING.
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DEZELFDE GORILLA MET DE HUID BEKLEED.
(MUSEUM VAN NATUURKUNDIGE HISTORIE TE MÜHLHAUSEN IN DE ELSASS).

In 1871 te Leiden geboren, waar vóór hem reeds zijn vader, zijn grootvader en
zijn overgrootvader gedurende langer dan eene eeuw hunne beste krachten aan de
ontwikkeling en volmaking der dermoplastiek wijdden, ontving Herman ter Meer
zijne eerste opleiding bij zijnen bekwamen vader, ging daarna in 1891 naar Stuttgart,
waar hij zich aan het Koninklijk Naturalien-Kabinet onder den invloed van den
bekenden Kerz in 't bijzonder met ijver toelegde op het vormen der diergestalten in
alle anatomische bijzonderheden. Te Leiden teruggekeerd, werkte hij eerst eenige
jaren als volontair om later zijn vader als Chef-Praeparator aan het Rijksmuseum
van Natuurlijke Historie op te volgen. De waardeering, waarop ter Meer voor
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zijn werk aanspraak kon maken, viel hem in Leiden helaas niet ten deel. Het
buitenland bezat, zooals zoo dikwijls in dergelijke gevallen, een beter oordeel en zoo
geschiedde het, dat niemand minder dan de groote Duitsche zoöloog Professor Chun
hem wist te winnen en hem onder de gunstigste voorwaarden als inspecteur van het
zoölogische museum kon aanstellen, daardoor Nederland beschamende, aangezien
het niet in staat was geweest, noch zelfs het besef had gehad, een man te behouden,
wiens helaas onbegrepen streven het Leidsche museum tot roem had kunnen strekken.

IJSBEERENGROEP (ZOÖLOGISCH MUSEUM VAN DE UNIVERSITEIT TE LEIPZIG).

Ter Meer mag met recht de grondlegger van eene volslagen nieuwe richting in de
dermoplastiek worden genoemd. Tot op Kerz had de dermoplastiek bijna uitsluitend
bestaan uit het zoodanig vullen van de geprepareerde dierhuid, dat daardoor eene in
meerdere of mindere mate getrouwe voorstelling van het dier verkregen werd. Hiertoe
stopte men - waartoe de zakvorm der afgevilde huiden de natuurlijke aanleiding bood
- vlas, hooi of tabak in de van te voren in hoofdzaak reeds toegenaaide huid (het
Duitsche woord ‘ausstopfen’ is daardoor verklaarbaar) en plaatste het geheel door
ijzerdraad gesteund op de beenen. In oudere zoölogische musea treft men nog tal
van voorwerpen aan, die, op de meest primitieve wijze volgestopt, eene sterk van
den natuurlijken vorm afwijkende gedaante vertoonen. Het duurde lang vóór men
op het denkbeeld kwam het oorspronkelijke vleeschlichaam der dieren door een
kunstmatig samenstel te vervangen en dit met de huid te bekleeden, op welk
grondbeginsel de hedendaagsche dermoplastiek gebaseerd is. Verschillende methoden
zijn hiervoor uitgevonden. Men
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bouwde bijvoorbeeld houten modellen en dikte ze, waar het noodig scheen, met stroo
of met hooi verder aan.

GEDRESSEERDE TIJGER.

Het is door deze methode, dat het Kerz mogelijk geweest is aan zijne dierstukken
eene groote natuurlijkheid te geven en zijn succes, ofschoon hierbij van volmaaktheid
nog geen sprake kan zijn, is zeker bij ter Meer oorzaak geweest, dat hij zich in den
loop der jaren op eene steeds grootere volmaking van het dierbeeld zonder huid
toelegde, overtuigd als hij in afwijking met de vroegere opvatting was, dat de huid
niet hoofdzaak maar slechts middel mocht zijn. Welke groote eischen hierbij in elk
opzicht aan den kunstenaar gesteld worden, is moeilijk in korte bewoordingen samen
te vatten. Uitgebreide anatomische kennis, vooral van het skelet en den bouw van
het spierstelsel, is de eerste voorwaarde, maar niet minder belangrijk is de studie van
het karakter en de gewoonten der dieren, technische moeilijkheden bij den opbouw
en de bekleeding van het model moeten overwonnen, doelmatig tot nog toe onbekend
materiaal moet gezocht worden, kortom op eene menigte van bijzonderheden, waarop
vroeger niet of slechts weinig gelet werd, moet het oog gericht zijn. Alle
moeilijkheden is ter Meer echter op de gelukkigste wijze te boven gekomen. In 't
bijzondere slaagde hij er in eene lichte modelleermassa samen te stellen uit
fijngewreven turfstrooisel, stijfsel en gips, die voor zijne dermoplastische doeleinden
uitstekend geschikt bleek te zijn en waardoor het hem mogelijk gemaakt werd alle
fijnheden van het dierlichaam in het model uit te drukken. Bij de methode van ter
Meer wordt met behulp van een houten profiel en daaraan verbonden ijzeren staven
voor de pooten, een figuur uit draadvlechtwerk in de natuurlijke grootte van het dier
samengesteld. Naar een op verkleinde schaal in plas-
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tilina uitgewerkt modelletje, wordt nu dit figuur uit draadvlechtwerk met de tot
boetseeren bij uitstek geschikte modelleermassa omgeven en in alle anatomische
bijzonderheden voltooid. Wat hierbij echter het werk van ter Meer de grootste waarde
verleent, zoodat daardoor de dermoplastiek tot eene tot nog toe ongekende hoogte
opgevoerd wordt, is dat hij met verfijnd kunstgevoel en groote artistieke begaafdheid,
de plastische compositie hand in hand doet gaan met de karakteristieke eigenschappen
der te behandelen diersoort. Hierin is hij tot op dit oogenblik onovertroffen en elk
model (het dier zonder huid) wordt onder zijne handen een kunstwerk op zich zelf.
Onze afbeelding van een gorilla levert hiervoor een sprekend bewijs. De sterk
geprononceerde trekken van het verwoede gezicht, de geweldige spierpartijen van
het robuste gorillalijf, de opbouw van het geheel, zoowel als de opvatting der
voorstelling van den tot aanvallen getergden aapreus, alles verraadt den kunstenaar,
die niet alleen in staat was de anatomische bijzonderheden en de
karaktereigenschappen van het dier uit te drukken, doch tevens met overweldigend
realisme een plastisch werk wist tot stand te brengen, dat bij den aanschouwer een
sterken indruk van blijvenden aard te weeg brengt. Dat bij zulke voorbereiding het
met de huid voltooide stuk een volkomen beeld geeft van het levende dier, zooals
het zich in de natuur in zijne angstwekkende kracht aan zijne vijanden voordoet, is
onnoodig te zeggen. Ook andere hier afgebeelde modellen geven zoowel in lijnen
als in monumentalen opbouw blijk van eene buitengewone artistieke prestatie. En
hoe zeer zich ter Meer met het wezen en de leefwijze van de door hem ter hand
genomen dieren vertrouwd weet te maken, toont ons de mooie ijsbeergroep aan, die
zoowel uit dierkundig als uit aesthetisch oogpunt beschouwd een van zijne teerst
gevoelde composities mag genoemd worden.

WILDE KAT

Het is dan ook licht te begrijpen, dat ter Meers werk bij alle kenners op
natuurwetenschappelijk gebied bijzonder gewild is. De voornaamste musea, waaronder
natuurlijk in de eerste plaats Leipzig, bevatten producten van ter Meers hand. Weenen
en Bonn trachten bijna uitsluitend stukken van hem te krijgen, maar ook in Frankfort
a.M., Madrid, Kaapstad, Tiflis en in het Rothschildmuseum in Tring (Engeland)
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strekken zijn werken tot een sieraad van de verzamelingen. Nederland echter liet
zich dezen kunstenaar ontglippen en bevestigde daardoor weer de van ouds bekende
waarheid, dat een profeet in zijn eigen land niet geeerd wordt.
Het spreekt van zelf, dat zich de drang naar artistieke uiting bij ter Meer niet
uitsluitend tot de dermoplastiek kon blijven bepalen en het is zeker wel aan zijne
dikwijls te groote bescheidenheid te wijten, dat hij zich als beeldhouwer langen tijd
slechts
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aan miniatuurstukjes waagde. Op dit gebied heeft hij, zooals onder meer zijn
‘Stervende Tijger’ en zijn ‘Gibbon-Moeder’ aantoonen, zoo kranig werk geleverd,
dat hij, aangemoedigd door kunstenaars van naam, in den laatsten tijd ook grootere
beeldhouwwerken met veel belovend succes uitgevoerd heeft. Als sprekend bewijs
mogen hiervoor de reproducties van zijne jongste werken ‘Wilde Kat’ en
‘Gedresseerde Tijger’ dienen.
Of er voor ter Meer in de vrije kunst nog eene groote toekomst weggelegd is, moet
de tijd leeren. Vast staat, dat als dermoplasticus zijn naam voor altijd gevestigd is
en de zoölogische wetenschap mag wenschen, dat de richting, die ter Meer heeft
ingeslagen, door velen gevolgd wordt. Om hiertoe te geraken moet men echter
beginnen die hooge eischen aan den praeparator te stellen, welke aan de school van
ter Meer ten grondslag liggen.

LEEUWIN (ZOÖLOGISCH MUSEUM VAN DE UNIVERSITEIT TE LEIPZIG).
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Jo Koster, door mr. J. Slagter.
De schilderes Jo Koster werd in 1869 te Kampen geboren. Zij bezocht de
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijs te Amsterdam en de Rotterdamsche
Academie. Daarna werkte zij korten tijd te Parijs op het atelier Colarossi, waar echter
het ‘corrigeeren’ niet met den noodigen ernst van de zijde der daaraan verbonden
schilders gebeurde. Van Parijs ging zij naar Brussel, waar zij ongeveer 3 jaren werkte
op het atelier van Blanc Garin. Deze schilder, meer als leermeester dan als kunstenaar
belangrijk, had een hooge opvatting van zijn taak; met bewondering spreekt Jo Koster
van zijn bezielende leiding, zijn juisten, scherpen blik op den arbeid van zijn
leerlingen. Bij hem heeft zij veel geleerd en het stevig-gedocumenteerde van haar
kunst is zeker voor een deel een gevolg van die Brusselsche jaren. Terug uit Brussel
vestigde Jo Koster zich weer in ons land en werkte voornamelijk in de buurt van
Hattem en in Staphorst.

JO KOSTER.

Dit is - heel in 't kort - haar leven.
Uit de ontwikkelingsgeschiedenis der schilderes Jo Koster is in dit tijdschrift
(Maart 1917) al eens wat verteld en ook is haar werk, naar aanleiding van
tentoonstellingen, hier eenige malen besproken, het laatst in verband met de
October-tentoonstelling in de zalen der Mij. voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.
Toch zijn er wellicht nog enkele dingen over haar te zeggen, die hier mogen volgen.
Er is in dit werk vaak een tekort, maar ook vaak iets, dat bereikt is. Doch het zou de
moeite niet loonen dit alles op te merken, wanneer ik niet wist, dat Jo Koster, als
weinig anderen, met geweldige energie en diepen ernst dag aan dag arbeidt om haar
kunst zoo goed mogelijk te doen worden en, zonder zich te bekommeren om de
publieke smaak - liever gezegd wansmaak - en het gemakkelijk succes, haar eigen
inzichten volgt. Dat die inzichten meer met veler kunst-opinie overeenkomen dan
b.v. die van Van der Leck, doet aan hun eerlijkheid en eerbiedwaardigheid niets af.
Jo Koster voelt niet modern en doet niet modern; doet, zooals zij het voelt, gewoon
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en zonder ophef. Want dat haar schilderijen licht van kleur zijn en vaak zelfs
gestippeld, is g e e n wezenlijke eigenschap van wat wij modern noemen en haar
opvattingen omtrent de waarde der kleur en de waarde van den vorm wijken niet af
van die der oudere scholen. Modern is een begrip, dat elken dag verandert en dat
bovendien in verschillende beteekenissen wordt gebruikt. Ik gebruik het hier om het
werk aan te duiden van schilders als van der Leck, Mondriaan, Gestel, Wiegman,
e.a. Natuurlijk is voor geen kunstenaar ooit het onderwerp iets anders geweest dan
a a n l e i d i n g om een ontroering te uiten, doch moderne schilders hebben zich meer
van het onderwerp losgemaakt dan hun voorgangers. Jo Koster is ook in dit opzicht
niet modern, want zij stelt in het onderwerp zeer veel belang; zij verzorgt het met
toewijdende liefde.
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JO KOSTER. STILLEVEN.

De kunst is een levend organisme, zij is sinds de oudste tijden gegroeid en
ontwikkelde zich tot telkens wisselende vormen tegelijk met de wisseling van
beschavingsperioden, welke de denkbeelden ook omtrent kunst beïnvloeden. In onzen
tijd is er een sterke neiging om zich af te wenden van het angstvallig weergeven der
uiterlijke verschijningen en tegelijk groeit het begrip, dat het schilderij maar niet zoo
een willekeurige verzamelplaats kan zijn van allerlei uit het dagelijksch leven bekende
vormen, lijnen en kleuren, doch dat het als kunstwerk volmaakter wordt naarmate
dat geheel van vormen, lijnen en kleuren meer een geordend geheel gaat vormen,
waarin wij een bepaald evenwicht en een bepaalde beweging onderkennen. Jo Koster
veronachtzaamt de uiterlijke verschijningen niet. Van een boom geeft zij elken tak,
van een gelaat elken rimpel, van een kleed elke plooi, van een vloer elken steen. Zij
vindt dat alles belangrijk en zij vermag vaak deze uiterlijke uitvoerigheid te adelen
door haar warme, liefderijke toewijding voor al wat er in de natuur is, welke
genegenheid zich samen trekt op de bron van alle leven: de zon. Het licht is voor
haar het groote raadsel, dat zij wil oplossen en als wij den sterksten kant van haar
talent naar voren brengen, zijn er twee dingen, die zij wil weergeven: het licht en de
arbeid op het land.
Het eerste element, het licht, bracht haar omstreeks 1912 vanzelf tot het
pointilleeren, dat een noodzakelijkheid werd, zonder dat zij willens en wetens
b e d a c h t om aldus te schilderen. Het onopzettelijke blijkt verder uit het feit, dat
zij eerst na voltooiïng harer jongste bloemen-stillevens merkte, dat zij deze niet had
gestippeld doch in breedere, vlakke toetsen had geschilderd. Trouwens, de heele aard
van
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Jo Koster is te ernstig voor bedenkseltjes. Het zonlicht in haar schilderijen is niet het
heete, zengende, zooals we dat kennen bij van Gogh, niet het warm-zinderende,
zooals Hart Nibbig het soms gaf, maar het is koeler en ingetogener, te koud soms.

JO KOSTER. MAAIER.

Het tweede element, de arbeid op het land, bracht haar vanzelf buiten op de akkers,
waar de menschen werken in het wijde licht. En haar eigen werkzame natuur gaf
haar vanzelf de liefde voor het machtige gebeuren op het land, dat steeds de
kunstenaars tot scheppen heeft bezield. Met haar schilderkist omgehangen, trok zij
achter de aardappelrooiers aan, achter de maaiers en de zaaiers, om hun doening te
leeren kennen. En het is dit landmans-bedrijf, dat haar, naar ik meen, tot het beste
werk heeft bezield; het lijkt gesproten uit een krachtige ontroering en geconcipieerd
met overtuiging. Mij is de emotie daarin liever dan het koele, afgepaste, dat haar
andere arbeid vaak heeft, uit welk een eerbiedwaardig streven naar beheersching die
koelheid ook voorkomt.
Naast dit buitenwerk mogen haar binnenhuizen niet worden vergeten. De eerste
zijn bijna alle uit Staphorst, waar zij veel heeft gewerkt: het is een genot op zichzelf,
haar over Staphorst en de zoo wonderbaarlijke Staphorster zeden en gewoonten te
hooren vertellen. Hoe anders is haar visie van Staphorst, dan die van Jan Sluijters.
Zij ziet het kleurige, intieme, pittoreske leven der Staphorsters en kent hun
vroolijkheid, die niet uitbundig is; zij gaf vooral het leven binnenshuis. Sluijters werd
getroffen door de verschijning van deze menschen i n de natuur, tusschen de groote
donkerten der boomen en de verweerde, grillig gekleurde huizen, en hij voelde de
engheid en bekrompenheid van dezen kleinen stam, die daar leeft tusschen groote
verlatenheden.... Het zijn maar twee kanten van één ingewikkelde werkelijkheid; de
eene visie is even waar als de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

33
andere, en het is een gelukkig feit, dat deze beide persoonlijke uitingen doen zien,
dat de Gooische binnenhuis-fabricage met haar vaste cliché's in Staphorst nog vreemd
is.
Ook in haar binnenhuizen is de uitvloeiïng van het licht over alle dingen de
voornaamste factor, maar daarnaast komt vaak een groote teederheid en innige
aanvoeling van het leven der menschen in die huizen. Jo Koster en Sluijters ontmoeten
elkaar waar zij door de bijzondere blanke fijnheid van het Staphorster meisje worden
getroffen.
Ook enkele portretten heeft zij geschilderd, welke echter niet den persoonlijksten
kant van haar arbeid vormen. Van haar stillevens memoreer ik het zeer goede, dat
tot de collectie van Mevr. Kröller (den Haag) behoort.
Jo Koster heeft moeilijke jaren gehad en het sympathieke is, dat zij nog heelemaal
niet denkt, dat zij er is, en dat zij voortdurend strijdt om haar werk beter te maken.
Als elk schilder heeft zij ‘ups and downs’ gekend en eens zelfs heeft zij den heelen
boel er bij neer willen gooien.
Omstreeks 1905 was zij op een ‘dood punt’ gekomen; zij was zeer ontevreden met
wat zij deed en wist niet, hoe zij verder moest gaan op den zwaren weg, die des
kunstenaars is.
Het is de groote verdienste van den zoo veel begrijpenden aestheticus H.P.
Bremmer, dat hij - door Jo Koster om raad verzocht - onmiddellijk helderheid wist
te brengen in haar denken, haar fouten aanwees en tevens den weg om weer verder
te gaan. Op Bremmer's raad gaf zij het schilderen een tijd op, en begon van voren af
aan met teekenen. Wie haar werk van voor 1905 met het latere vergelijkt, zal de
goede vruchten van deze leiding zien; de zuiverder kleur en de klaardere compositie.
Met weinig schilders heeft Jo Koster aanraking, maar met Bremmer bespreekt zij
een enkele maal haar arbeid en dankbaar getuigt zij van diens fijne intuïtie.
Het is, of zich in Jo Koster in het laatste jaar een overgang voltrekt: haar inzending
op de October-tentoonstelling in de zalen der Mij. voor Beeldende Kunsten te
Amsterdam maakte dien indruk. Naar welken kant die overgang gaat, zou ik nog niet
kunnen zeggen, doch laten wij hopen, dat die tegelijk een stijging zal beteekenen.
Misschien, dat wij dan een volgend jaar werk van haar zien, dat ons sterker aangrijpt,
dan wat zij dit jaar aan de publieke aandacht heeft onderworpen.
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Twee gedichten
door Karel van de Woestyne
I.
Opdracht.
Aan U, die 'k heb bemind om 't water van uwe oogen,
fontein die zindert in de zonne van den smart,
- gij die het martlen kent van 't dorre mededoogen
en 't hunkren naar de liefde in hoogmoed uitgetart;
Aan U, die 'k heb bemind om 't vlammen uwer handen,
- o vleien om het vleesch dat als een beek vervliet;
o reiken van 't gebed dat slechts in de ijlt kan branden;
o wegen in den schoot dien 't leven wepel liet; Aan U, die 'k heb bemind om de urne van uw lenden
te zuchtend vol, helaas, of al te huilend ijl;
om uwe leên die 't leêg bedrog der reize kenden;
om uwe borst die leed de pijn van voedend heil;
Aan U, aan U voorál die, buiten zelf-misleiden,
uw star vermogen mat aan de eige' onroerbaarheid:
gij schoonste 'wijl ge zelfs om schoonheid niet zoudt lijden,
gij hoogste 'wijl ge zelfs u-zelve onreikbaar zijt,
- veelvuldige die 'k, bang voor hopen en verlangen,
wou steunen als een man en troosten als een kind:
aan u, de Vrouw, 't geheim van dees verzwegen zangen,
gij die 'k beminde, gij die míj niet hebt bemind.
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II.
Aan de schoonheid.
Van uit een bleeken morgen
het blozend avond-uur genaêrd;
ten voorhoofde alle zorge
gezengd van zuiverende klaart';
ter leên (alwaar ze 't stoeien
en 't hijgend worstel-spel van de' arbeid kwam vermoeien,)
den lenig-milden gloed der rust:
zóó treedt de groote zon ge tege', in trager trippen,
die, nauw-gekloven abrikoos, uw rooz'ge lippen
tot eene kleine en trippend-trage zonne kust.
De dag schoot uw gedachten
met schichtig-lichte draden door:
de olie der zilvren vachten
doopte uw hande' in gulden gloor;
van spinne-wiel en kaarde
die snorde aan uwe voet of uit uw vingren schaarde,
trilt ronkend en verschiet uw leest;
nóg kromt tot kroon de garve uwe armen, die ze torschten;
de sikkel die ze sneed, en rond is als uw borsten,
is nimmer onder 't werk zoo flitsen-rijk geweest.
Maar, plots-ontwaakt verbazen,
thans staat ge gansch van last geléégd;
geronne' uit de avond-wazen,
een zinder-vlamme uw aêm beweegt,
- de zoete zinder-vlamme
die klimt aan iedre kim en loopt aan alle kammen,
en vlak ten lagen dale vloeit
aldaar ge treedt, aldaar ge wijlt, aldaar ze uw dijën,
de koele, uw kuiten langs, met glanzen komt beglijën,
en naar den hollen boog van uwe ribben groeit.
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En, zwaait de nacht heur huive
de curve uit van heur wijd gebaar:
als wuivend gruis gaan stuiven
de sterren om uw duister haar;
als snoeren-rij'n, als booten
slaan om uw hals, slaan om uw polsen hemel-klooten;
terwijl de schacht van beide scheen
rijst in het mane-licht tot dubble stam, tot schrage,
tot levens-boom, die klaar de hemel-kruine drage
waar de openbaring bloeit van Gods verborgenheên....
Aldus-uit iedren ochtend
dien 'k met een nieuwen zucht ontrees;
mijn moeden dag doorwrochtend
de vrage toe der avond-vrees; aldus zijt gij verschenen
mij schaemlen, aan den tred van uwe hooge schenen,
o Schoonheid, als het hoogste loon.
En, bleef 'k ú ónbemerkt ter donkre venster-ramen,
gij bondt tot dank-gebed mijn dunne vingren samen
wanneer uw naedring werd de lampe mijner woon.
Gij komt. Uw gitten oogen
gaan wimpren te elken harte-slag;
uw kaken zijn gebogen
van 't wachten op een glimme-lach;
en 'k heb uw dag geraden,
den geest die wemelt en de zéékre greep der daden,
aan 't gouden aedmen van uw mond;
ik heb uw ronden schoot in 't ronnend licht zien gloeiën,
en dien ontrees de rust die heel uw lijf zou boeiën
tot de eêle zuil die de aard' den hemel tegen-zond.
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Zòò kwaamt ge, aldaar mijn duister,
véél bleek gebloesemt', open-ging
zoodra het van uw luister
den weer-glans huiverend ontving.
En ik, in mijne kleêren
als ik in een pij van boete en wrokkens-moe begeeren,
van knagende eenzaamheid gepijnd, ook ik, door uwe klaart' betokkeld en bedropen,
ging als een trage kroon van late rozen open
en rees, van wondren schroom bewogen, overeind.
Zàl 'k rijzen? - Mijne wangen
verstrakken van een recht geweld;
'k weet om mijne armen hangen
licht-kranze', als een gekroonde held;
van uwen schijn gaat wassen
mijn dubble borst, als 't spannend welven van rondassen;
een gordel houdt mijn buik gebeurd;,
mijn dijën hardt een gloed gelijk ivoren spoelen;
en 'k voel me rustig-rijp zooals zich nimmer voelen
die gíj niet tot den kus der kennis hebt gekeurd.
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Gerézen.... - o Mijn handen
uw zoelte toe, zoo lang gezocht;
te mijner kele 't branden
der strooming van uw adem-tocht;
aan u gerezen, Vrouwe,
en van míjn donkerte úwe klaarte te over-schaaûwen,
maar van úw klaarte woelend-licht;
in mijne lendnen 't kloppend hart te voelen zindren,
uw flanken toe-gevoerd, der ongeschapen kindren
waarin zal blinken úw gezicht en míjn gezicht:
òns kindren; - zie, ze ontstellen
één stonde uw breed-bewogen schoot,
maar dóór de tij'n vertellen
ze uw gloor, na míjn geloonden dood.
Want, Schoonheid, ik zal sterven
en wéét het, en mijn mond zal uwe zoenen derven
lang vòòr ik een'ge zatheid smaak;
doch - ga mijn stof in vuige vormloosheid verloren
zoo 'k, teeken dat ik werd één wijl van u verkoren,
ter blanke rei van onze kindren weêr ontwaak....
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....Aldus mijn bral verlangen
uw weelden tegen, onverheeld....
- Helaas, ik hang dees zangen
ten voet van een gevallen beeld....
De dagen zijn verglommen,
en de uren die mijn stem vertrammen en verstommen
zijn nakend. Is mijn zomer heen?
Gij zijt aan mij voorbij die waart me toe gekomen,
o Schoonheid; en ik tréur, maar door mijn vroomste droomen
voel ik mijn harte koud en hard gelijk een steen.
Ontwaken? Ach, ontwàken....
De droom en is niet uitgedroomd
of 'k sta, gedoofde bake,
in 't land, waar zwart mijn avond koomt.
Wie heeft mijn licht geblazen?
- Het leven loont geen waan met eeuwigheid, o dwaze,
en zelfs geen dood en loont een waan....
Wie docht zich weêr-schijn van de Schoonheid? Heur gewaden
zijn dik en dichte wien heur naaktheid durft te raden,
en gíj blijft met den smaad der eigen naaktheid staan.
Ontwake', en - géén verblijden
wien ijvrend u te naedren zocht,
dan 't schamper onderscheiden
van wat aan léélijks hij vermocht....
- Hij zal u niet verkrachten,
o Schoonheid, zelfs waar pruilrig-minziek g' hem mocht wachten;
zijn dorheid won het laatst gewin:
dat hij den avond peilen mag met zuivere oogen,
van alle liefde wars en alle mededoogen;
alleen, alléén, met de eigen-walg en de.... eigen-min.
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Het kind
door Henriëtte Barbe.
De gangklok sloeg negen, toen Sophie dien ochtend de eetkamer binnentrad. Het
breede vertrek met de hooge van groen doek behangen wanden, waartegen massief
en donker de opstand der zware eikenhouten meubelen, was als levenloos in het trage
morgenlicht, dat schuwig omsloop in de vale stilte.
Ze huiverde. De hand naar boven reikend trok aan het venster ze het gordijn een
weinig weg. Maar slechts dreigde er een grauwe regenlucht, gezwollen van
loodkleurige wolken, die driftig op elkander injoegen.
Tegen den troebelen dag was van een teere bleekheid haar vermoeid smal gelaat,
zoo kinderlijk zacht van uitdrukking toch door de weeke sluiting der even rondende
lippen, de argelooze blik der droomerige grijze oogen.
Ze liet het gordijn een weinig weer zakken. Met tastende vingers beaaide ze het
dofblonde haar, dat in weelderig oplokken opkuifde boven het matte voorhoofd.
Kijkend in den spiegel duwde ze een omlaag kringelend krulletje naar achteren. Ze
schrikte van het ingezonken gezicht, dat haar tegenstaarde. Wat zie ik er uit, dacht
ze met een pijnlijk lachje. Is het wonder, als Karel me vervelend en taai begint te
vinden. O, die vrouwen, waarmee hij omgaat zijn heel wat amusanter dan ik. Met
een zucht wendde ze van het onbewogen glas haar tengere figuur. Ze ging aan de
ontbijttafel zitten.
Wit en plooiloos glansde het servet, waarop uitgezet was het gebloemde servies;
de met bleek paarsche viooltjes omrandde bordjes, de boterhammen-bestapelde
broodbak. Voor haar plaats stond het theeblad. Binnen den ovalen rand lag broos en
fijn de ineenstapeling van blauw porseleinen kopjes. Onder het zilver geglimmer van
de dikbuikige trekpot pinkte een rustig lichtje, roerloos bijna op de doorzichte was.
Het gaf haar een gevoel van behagelijkheid. Ze schonk een kopje thee in en soezerig
nog kijkend naar het kleine vlammetje, dat in zijn onbewegelijk branden als
aangewakkerd scheen van een geheimzinnig leven, vergat ze voor een oogenblik de
heftige verwijten, die Karel haar dien ochtend op de slaapkamer had toegevoegd.
Een kort tikje op de deur, die geopend werd. ‘Mevrouw, daar is iemand om
Mijnheer te spreken,’ zeide het tweede meisje toevend op den drempel.
Sophie zette het kopje, dat haar handen hielden, neer. ‘Nu iemand om meneer te
spreken, wat 'n uur. Hij is nog niet eens beneden. Wie is het?’
‘Ja, een juffrouw, een juffrouw....’ Het meisje maakte een onverschillig handgebaar,
waarmede ze scheen te willen zeggen, dat het onmogelijk was om de namen te
onthouden van al die menschen, die dan om dit, dan om dàt kwamen. Ze begon weer:
‘'t Is die juffrouw met dat kleine hoedje. U weet wel. Die juffrouw, die hier al zoo
dikwijls geweest is. Ja, hoe heet ze?’
‘Wat, juffrouw Dijkmans,’ viel Sophie geïrriteerd bijna uit. ‘Heb je dan niet gezegd,
dat meneer nog niet bij de hand is.’ Er gloeiden heete blosjes aan op haar bleeke
wangen en in kleine schokjes trilde de emotie langs haar vooruitgestoken keel.
‘Ja, mevrouw, en toen zeide ze, dat ze wel kon wachten.’
Sophie weerde beslist af: ‘Dat gaat niet. Meneer is nog lang niet klaar. Ze doet
veel beter met naar den schouwburg te gaan. Tegen half twaalf zal de repetitie wel
afgeloopen zijn. Nu is er geen kwestie van, dat ze meneer kan spreken.’
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‘Ik zal het zeggen,’ zeide het meisje meteen gelaten schouderophalen. Ze verliet
het vertrek. Luisterend aan de deur hoorde Sophie een onderdrukt heftig gepraat,
toen het dichtslaan van de voordeur.
Haastig trad ze op het raam toe, en zag naar omlaag. Daar langs de regenstraat,
bescherming zoekend onder het zwarte parapluie-
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gekoepel, dat ze induwde tegen de felle windvlagen, ging de nietige figuur van
juffrouw Dijkmans. En een deernis zonk in haar neer om dat zielige schepsel, dat
telkens weer met een of ander praatje werd afgescheept. Door juffrouw Dijkmans
was een blijspel vertaald, dat deze had aangenomen tegen een honorarium van honderd
gulden en waarvoor Karel nu niet meer dan de helft verkoos te betalen, daar het
nergens naar leek, volgens zijn beweren dan, terwijl zij er tegen in bracht, dat haar
de benoodigde tijd er voor ontbroken had, omdat ze het veertien dagen vroeger moest
inleveren dan aanvankelijk was afgesproken. O, juffrouw Dijkmans zou wel gelijk
hebben. Sophie twijfelde er geen oogenblik aan. Karel kon het nu eenmaal niet laten
om met iedereen quaestie te maken. Met de halve wereld had hij ruzie. Nu weer om
zoo'n onnoozele f 50. En dat stakkerige mensch, waar hij het aan schuldig was. O,
ellendig, en ze had 'n gevoel of ze 'en medeplichtige werd met dat altijd maar
wegsturen zonder meer. Ze zou in staat zijn het juffrouw Dijkmans anoniem te zenden.
Dat ze tenminste kreeg, waar ze recht op had. Ja, ze zou hem er ongemerkt eens over
polsen en kwam het van de week niet in orde, dan deed ze dat in elk geval. Er openlijk
met hem over spreken gaf toch niets. God nee, het liep maar op onaangenaamheden
uit. Ze had zich nu eenmaal voorgenomen zich niet meer in zijn aangelegenheden te
mengen. Je kon wel aan den gang blijven, iederen dag was er weer wat nieuws. O,
en toch zoo ellendig, die machteloosheid om in dat alles verandering te brengen.
Ze zette zich weer aan de ontbijttafel. Haar thee was koud geworden. Onverschillig
schoof ze het kopje van zich, schonk geen nieuwe in. Van de hangklok viel een korte
slag. Sophie wendde snel het hoofd. Haar oogen zochten de pendule. Al half tien.
En om tien uur had hij repetitie. Als hij maar niets zocht.... Reeds stond ze overeind
om naar boven te gaan, toen ze het naderen hoorde van een korten stap. De deur werd
opengerukt en haar man kwam binnen. Eerder klein dan groot, was hij van een driftige
bewegelijkheid, die bijna iets stootends had. Handenwrijvend bleef hij een oogenblik
staan en overzag het morgenstille vertrek, haalde daarop zijn horloge te voorschijn.
‘Half tien, hm-m, niet vroeg meer. Hij ging zitten en sorteerde de klaarliggende
couranten met dat korte krachtige, dat heel zijn wezen uitdrukte. Zijn blik gleed
vragend over de tafel. ‘Waar is de Telegraaf?’ zeide hij op een toon van iemand, die
gewend is om te heerschen.
‘Gut, daar is voor bedankt,’ haastte Sophie zich te antwoorden. Hij stoof op. ‘Voor
bedankt, waarom?’
‘En je hebt de vorige maand uitdrukkelijk gezegd, dat je hem niet meer wilde
hebben.’
‘Nou ja, de vorige maand, maar daarvoor kan ik daar nog wel op terug zijn
gekomen. Had het dan ook nog eens gevraagd.’
‘Ik heb je het driemaal gevraagd. Laat Anna er anders gauw een aan de kiosk
halen, dan zal ik vanochtend nog om een nieuw abonnement schrijven,’ zeide ze met
haar hand reeds aan de electrische bel. Maar hij beduidde dat het niet noodig was
‘Daar heb ik op het oogenblik toch niets aan,’ bromde hij verongelijkt. ‘Enfin’ en
met een gebaar van berusting de Rotterdammer ontvouwend, boog over de breede
bladen in aandacht nu zijn krachtige kop, zoo kantig van teekening; want onder
denzwaren groei van het levendige zwarte haar scheen uit steen gehouwen het hooge
voorhoofd met de kromming van de sterke neus en den eigenzinnigen mond die als
afkapte de steeds wisselende uitdrukking van dat felle gelaat.
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Met de trage hunkering van haar verlangenden blik omving Sophie zijn energiek
bewegen, dat altijd weer haar boeide. Nog geen goed woord had hij voor haar over
gehad dien morgen. Straks holde hij naar de repetitie, vanmiddag moest hij in
Rotterdam zijn, dat nare Rotterdam, dat ze haatte,
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en zoo ging het altijd door. Ze zuchtte onhoorbaar en wendde langzaam het
onbewegelijke van haar moedelooze kijken naar het venster. Als trage tranen
biggelden de regendruppen neer langs de dofbeslagen ruiten. Die ellendige regen,
het goot steeds.
‘Karel,’ zeide ze, ‘doe je je overschoenen aan, ik heb ze klaar gezet naast den
parapluiebak.’
Hij antwoordde niet, bleef doorlezen in gespannen aandacht. Plotseling schoot
zijn hoofd omhoog. ‘Zeg, denk je er om, dat ik vanmiddag voor die matinée naar
Rotterdam moet. Zal je zorgen, dat mijn valies gepakt staat, als ik thuis kom.’ Gejaagd
dronk hij zijn thee uit, reikte het leege kopje haar over voor een tweede.
‘Blijf je van nacht weg,’ vroeg ze met de oogen neer over het blad, dat haar handen
beroerden in licht getikkel.
‘Ja, natuurlijk. Ik heb er immers een paar lessen te geven. Ik denk, dat ik
morgenavond thuiskom.’
‘Morgenavond?’ Een nerveuse trilling schokte langs haar lippen, en met
vertroebelden blik staarde ze een oogenblik voor zich heen. Want weer moest ze
denken aan hetgeen haar kortelings door een van zijn collega's was ingefluisterd.
Dacht ze werkelijk dat hij zonder reden altijd zoo lang in Rotterdam bleef? En er
was gezinspeeld op 'n vrouw, 'n kind. Dagen had ze geleefd in angst, in spanning.
Maar Karel had er haar om uit gelachen, toen eindelijk ze het waagde er hem naar
te vragen en ook zij was er niet meer over begonnen, verlicht door de besliste wijze,
waarop hij het loochende. En toch, met iets van wantrouwen weer herhaalde ze: ‘Wat
je er aan vindt om altijd zoo lang in Rotterdam te hangen. Ik begrijp het niet. 't Is
nogal een prettige stad....’
‘Ik heb je toch gezegd, dat ik morgenochtend een paar lessen moet geven en
aangezien we morgenmiddag in den Haag spelen, lijkt het me nu eenmaal geschikter
om er te blijven.’ Hij roerde driftig in zijn kopje, gooide in een enkele teug de thee
naar binnen, terwijl zijn hand greep naar 'n brief, die hij nu eerst scheen te hebben
opgemerkt.
Een zacht rood vluchtigde langs het bleeke ovaal van Sophie's smalle gezichtje
God, wat was ze weer achterdochtig. Als hij toch zegt, dat het leugens zijn, waarom
vertrouw ik hem dan niet, peinsde ze, terwijl haar nerveuse vingers tastend weer het
blonde haargelok betipten. O, die angst altijd. Nee, niet aan denken, niet meer aan
denken. Hij stond haar immers nader dan al die anderen met hun praatjes. Wat hij
zeide, was toch waar. En traag sloeg ze de oogen naar hem op. Maar ze verbrak haar
gemijmer met een schielijk: ‘Wat is er?’ toen in een spotlach hij het opengescheurde
couvert op de tafel neergooide.
‘Een brief van Van der Does,’ zeide hij met nonchalante hand nu ook het
volgeschreven velletje van zich werpend. ‘Je weet wel, die heeft laatst op de repetitie
zoo maar ineens geweigerd om door te gaan. Hij was overspannen, volgens zijn
beweren dan, en ik had hem zoo gemaakt. Waar hij me allemaal van beschuldigd
heeft.... enfin, ik heb hem uit laten razen en het hem daarna flink ingepeperd. En nou
is'ie nijdig, dat ik hem van contractbreuk beschuldigd heb en daar dreigt dat heerschap
met 'n proces....’ Zijn snelle opkijken ving de afkeuring, die strakte in Sophie's blik
en in een behoefte om tegen haar in te gaan sloeg hij door: ‘Goed, laat hem het doen,
dan hebben we gelegenheid om uit te maken, wie iets te vorderen heeft: hij of ik....’
En zich meer en meer opwindend: ‘Zoo'n blaag, die altijd denkt, dat ie het beter weet,
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omdat ie wat routine heeft, wanneer ik er zóó een krijg, dan zijn ze niet voor hun
pleizier uit. Voor die vervloekte eigenwaan wat bedaard is, kan ik er niets mee
beginnen en als hun dat niet aanstaat, goed, laat ze d'r congé nemen, maar dan niet
vóór hun contract is afgeloopen.’
Peinzend beschouwde Sophie zijn heftige aangaan dat een driftig rood joeg naar
zijn
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trillende kaken en een wrokkende plooi groefde rond zijn verbeten mond. O, dat ze
onmachtig was om die gramschap te lichten van zijn verstoord gelaat, onmachtig om
van rust te vervullen zijn toornig hart. God, dat bezeten voorjagen in blinde
vijandschap met zichzelven, met heel de wereld, onwetend van de weldaden, die
scholen in genegenheid, in sympathie.
En weer zakte over haar heen, die last van oneindig leed, dat stom haar van wezen
maakte.
Langzaam gingen de oogleden, dekken het zwaarmoedige kijken. De donkere
wimpers raakten de roerlooze weemoed van haar bleek gelaat.
Er scheen iets gestild te zijn in Karel's woede. Hij mopperde nog na: ‘Zoo zie je,
altijd is er wat.’
Ze antwoordde niet. Alsof haar zwijgen hem hinderde, begon hij weer: ‘Vindt je
het ook geen lamme jongen?’
Haar handen speelden met een servetje, waarvan de franje wit-uitpluimde tusschen
de vouwende vingers. ‘Ach, ik weet het niet, ik heb nooit zoo op 'em gelet. Ik herinner
me zooiets van een lange magere jongen, die er wat zenuwachtig uitzag.’
Geprikkeld weer stootte driftig hij uit: ‘Natuurlijk, jij hebt weer medelijden met
hem. Jij zal hem wel de hand boven het hoofd houden....’
Ze rolde het servetje ineen, dat ze langwerpig door het ringetje trok. ‘Ach
medelijden.... Ik zou het al laten alleen om mezelf, als er geen werkelijke reden voor
bestond. Ik vind het verschrikkelijk, dat geruzie. En die haat, die je aanwakkert, die
kan je meer kwaad doen, dan je zelf denkt.’
‘Toe hou nou alsjeblieft op,’ riep hij verveeld de handen omhoog heffend. ‘Je
hoeft waarachtig niet voor mijn zieleheil te zorgen.’ En spotlachend nog: ‘Mijn ziel
is gepantserd, dat weet je!’
‘Ach nee, je begrijpt het niet, je hebt er geen besef van,’ viel ze hartstochtelijk
ineens uit. ‘Maar 't is wel verkeerd. 't Is..’ Ze wilde iets zeggen over juffrouw
Dijkmans. Och nee, het was beter daarover te zwijgen, zich niet te bemoeien met
dingen, die haar feitelijk niet aangingen. Maar in haar brein verdrongen tergend zich
de tallooze onaangenaamheden, die in den laatste tijd waren voorgevallen. Zijn
quaestie met den souffleur, met een der tooneelknechten.... Ze herhaalde: ‘Het is wel
verkeerd....’ En in bewogen kijken naar hem opziend: ‘Net als met Marie de Waart.
Die gaat immers ook weg?’
‘Zeker, aan het eind van het seizoen,’ zeide hij nonchalant nu weer. ‘Maar wat
heeft dat er mee te maken?’ Ze zag stil voor zich heen. Toen kwam het aarzelend
over haar lippen: ‘Anna van de Griend zegt, dat je haar afdankt, omdat ze jou niet
genoeg naar de oogen kijkt.’ Hij schoot in een plotselingen lach en met het
jongensachtig overmoedige, dat hij altijd had, wanneer zijn ergernis niet was
opgewerkt, blageerde hij: ‘Natuurlijk, ik had geconditionneerd, dat ze me na iedere
repetitie een zoen moest geven. Denk eens aan, een kus van dien bloeienden mond,
een blik van die vurige oogen. God, je weet niet, wat ik om die vrouw heb moeten
verduren.’
Twee scherpe lijntjes griften een bittere trek om Sophie's mond. Minachtend zeide
ze: ‘Ach, ja, voor jou bestaan er maar twee mogelijkheden - of opspelen of alles
belachelijk maken....’
‘Lieve kind, wees dan ook niet zoo zwaar op de hand. Wat kan die Marie de Waart
je nou schelen - bespaar me dien naam. 't Is al mooi genoeg, dat ik een jaar lang naar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

dat vervelende gezicht heb moeten kijken. God bewaar me, wat 'n gemeen hoofd met
haar en wat 'n teint, als ze afgeschminkt was en al die dingen nog daar gelaten, maar
dat bangelijke van dat mensch. Iemand, die je nooit aankijkt; die uit pure
bescheidenheid of hoe je dat noemen wilt, altijd langs de muren schuift. Alleen als
ze speelde kwam ze los maar, verder.... enfin, ik vond het 'n vervelend exemplaar.’
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Hij had een sigaret genomen, die hij snel aanlichtte. Met een korte handbeweging
sloeg hij het lucifer-vlammetje dood, gooide het gedoofde stokje van zich.
Sophie antwoordde niet meer. Hij vond het 'n vervelend exemplaar en daar was
de zaak mee afgedaan. Dat ze talent bezat en het wel tot iets zou kunnen brengen,
zooals hij meermalen van haar beweerd had, dat kon hem niet schelen. Wat was dat
nu eigenlijk; onverschilligheid, oppervlakkigheid, egoïsme? Ze kon er nooit uit wijs
worden.
Haar nerveuse vingers betastten achteloos de zwaar golvende val van het dofblonde
haargelok, - drukten op de bleeke parel, die in melkig glanzen de doorzichte oorschelp
bestak.
Slap zakten de handen op haar schoot ineen toen. Als een zwarte benauwenis bleef
haar drukken dat oneindig trieste gevoel. Ze zuchtte....
Van den overkant der tafel vroeg Karel: ‘Zeg, dus je denkt aan mijn valies’ Hij
duwde de sigarettenkoker in de binnenzak van zijn jas, schoof krakend zijn stoel
achteruit.
‘Hè, wat,’ zeide Sophie langzaam opkomend uit haar mélancholiek gepeinzen.
Zijn wenkbrauwen vertrokken ongeduldig. ‘Hè jij....’ En met een bijzonderen
nadruk op ieder woord: ‘Of je aan mijn valies denkt. Spottend toen: ‘Zeg, hou je nog
nabetrachtingen over Marie de Waart.’
Zwaar liet ze het hoofd rusten op de gespreide hand, waarlangs haar oogen nog
wegstaarden in een onbestemd kijken: ‘Och....’
Haar schouders schokten onwillig op en neer. ‘Och ik vind....’
‘Nou, wat vindt je,’ vroeg hij met zijn blik op de couranten, die hij haastig uitzocht.
‘Ik vind het wreed.’
Hij pakte een, twee, drie bladen van de tafel. ‘Wreed, en waarom?’
‘Wel, om zoo'n meisje uit een gril aan den dijk te zetten, - want het is 'n gril, niets
anders.’
Hij spotte: ‘Ja, jij vindt, dat we met Jan en alleman maar geduld moeten hebben
en ze nog toegeven ook, ik ‘Niet toegeven, maar....’ ze haalde de schouders op. ‘Ach je begrijpt me niet. Je
wilt me niet begrijpen.’
‘Lieve kind, ik wil je dolgraag begrijpen. Niets liever dan dat,’ suste met
quasi-welwillendheid hij. Maar steeds bleef tot hem gewend de siddering van haar
bleek gelaat, zoo heftig levend door de bewogen lippen en het smartelijke kijken der
donker schaduwende oogen. Zijn lach verstomde. Ach, ach, dat ze zich alles ook zoo
aantrok. ‘Sophietje, Sophietje.’ zeide hij week bijna. ‘Wanneer zal je toch eens
verstandig worden, kind. Wanneer zal je nu toch eens inzien, dat je je leven met al
dat getob verknoeit.’
Een trage arm ging zijn hoofd zoeken en dicht werd haar wang tegen zijn gezicht
gelegd. ‘Nee, ik verknoei mijn leven er niet mede,’ kwam stil haar van weemoed
omfloerste stem. ‘Maar jij, jij..’ Met streelende vingers doorwoelde ze stil zijn haar.
‘Karel. zou je er nu niets aan kunnen doen, dat ze bij jullie blijft, - jij hebt als directeur
toch alles te zeggen....’ Wrevelig had hij zijn hoofd teruggetrokken uit haar
liefkozende handen. ‘De Waart niet laten gaan. Je lijkt wel dwaas. Je weet niet, wat
je van me vraagt. Ik ben geen directeur van een inri hting tot werkverschaffing.’ En
toen ze nog wat wilde zeggen met afwerend gebaar: ‘God ik weet het wel. Jij hebt
van die begrippen van verantwoordelijkheid, van plicht, maar voor mij bestaat er
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maar één plicht, en dat is om je zelf zoo sterk mogelijk uit te leven in de richting
waarin je bent aangelegd, dan pas komt er iets tot stand - En fier richtte hij zich op,
bewust van zijn machtige zelf, dat hij onoverwinnelijk wist. ‘Enfin, laten we er niet
langer over philosopheeren, want we worden het toch nooit eens.’
Hij nam de couranten onder den arm, maar bij de deur zeide hij nog eens: ‘Begin
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jij nu maar netjes met dat een-aktetje over te schrijven, dat ik vertaald heb - dat is
heel wat beter, dan om over allerlei vage dingen te suffen.’
Ze antwoordde niet. Slechts liet ze met een zucht het gelaat neergaan op de
gespreide handpalmen. Altijd draaide het op hetzelfde uit. Ze kon het nu eenmaal
niet laten om haar mond te houden. - Maar 't was ook zoo jammer, zoo jammer. O,
hij was 'n kraan, 'n man uit een stuk, iemand, die wist, wat hij wilde en ze begreep
er de noodzakelijkheid van, dat hij dikwijls slachtoffers maakte. Ze kon ze niet
uitstaan, die menschen, die het tegendeel beweerden, maar hij liet zich te veel gaan.
Zou 'n beetje meer welwillendheid zijn slagen belemmeren - o, hij had altijd bekend
gestaan als een lastig tyranniek mensch, onbeheerscht en grillig, ze wist het, voor ze
met hem trouwde, maar daarom juist waren zijn momenten van goedheid haar tot
zooiets onroerends geworden. Zoo vreemd had het haar bewogen, een zachte lach
op dat felle gelaat, een blik van verteedering in die eigenzinnige oogen. Het deed
haar vermoeden van een innigheid, die daar leefde, in het verborgene van zijn
onbegrepen hart. En een verlangen was in haar opgebloeid om het tot openbaring te
brengen; om met haar teederheid te raken tot in de geheime diepten van zijn ziel; om
al dat zachte, al dat weeke te omvangen met de hevigheid van haar gemoedswarmte
en het te dragen op de kracht van haar liefde, opdat het groeien mocht tot iets grootsch
en glanzends, omstralend heel zijn dierbare wezen.
O, wat 'n illusies, wat 'n illusies toch allemaal. Zoo dwaas als je kan zijn als je
jong was. - Dan dichtte je anderen en niet het minste jezelf allerlei vermogens toe,
die er eenvoudig niet waren. Bah, die machteloosheid. De menschen noemden haar
lief en zacht. - Zij was de geduldige engel, die alles van een lastigen man kon
verdragen. Maar wat maakte het uit, als ze te slap was om iets anders te zijn. In Karel
zat tenminste richting. Hij was iemand met: ‘les défauts de ses qualités’ terwijl zij....
Een luid gestommel op de trappen deed snel haar opkomen uit haar gemijmer. De
deur werd opengerukt en op den drempel verscheen Karel, de hoed achter op het
hoofd, de jas half aan.
‘Sophie, waar is mijn vulpenhouder?’ vroeg hij ongeduldig gebarend met zijn
nerveuse handen. Ze stond al recht. ‘Je vulpenhouder, ik weet het niet - zit hij niet
in de zak van je jas.’
Hij stootte een minachtende lach uit. ‘Zeker in de zak van deze jas, alsof ik daar
niet het eerst in gekeken heb. Als je me niets beters aan de hand kan doen..’
Drukdoenerig liep hij het vertrek rond, in oppervlakkig kijken, het buffet
onderzoekend, lawaaiíg verschuivend de ornamenten op den schoorsteen, rommelend
tusschen de boeken op de plank langs den wand, waarvan er enkele omlaag tuimelden.
‘Dat is me nou waarachtig ook wat, net als ik naar de repetitie moet!’ En met het
mokkend gezicht, rood van woede beet hij haar toe: ‘Dat jij het niet weet. Jij behoort
er toch van op de hoogte te zijn, waar mijn boel ligt!’
Onder het driftige wenkbrauwtrillen schoten zijn oogen felle schichten van
verontwaardiging. Ze antwoordde sussend.
‘Ach ja, ik raak de kluts ook wel eens kwijt. Je hebt altijd zooveel rommel.’
Hij snauwde: ‘Toe zoek nu maar liever.’
Als een wervelwind rond zich opjagend in zijn luidruchtige omgaan.
‘Wanneer heb je hem het laatst gehad?’
‘Ik weet het waarachtig niet. Gisteren middag misschien. Maar bij mij moet je met
zulke vragen nooit aankomen. Dat je me zóó nog niet kent. Dat is jou ongeluk. Jij
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soest over allerlei onbereikbare dingen.’ Hij schetste met zoekende hand een vage
lijn in de lucht. ‘En je hebt geen oog voor wat er om je heen gebeurt.’
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Er schokte een pijnlijk lachje langs haar toegenepen mond.
Alsof ze ooit iets anders had gedaan dan al zijn materieele belangen behartigen.
Ze keek in de muurkast, opende de la van de tafel, duwde een fauteuil weg. Hij
spotte. ‘Ja, op zulke onnoozele plaatsen kan ik ook wel zoeken. God bewaar me.’
En in het rond wijzend met een breed gebaar van zijn bewegelijke handen zeide
hij: ‘Kijk liever ergens anders. Er is hier een heele kamer vol met meubelen.’
Maar bruusk ineens gooide ze de doos die ze zoo juist opgenomen had weer op
de tafel terug. ‘God, ik ben je meid niet. Ik besta niet alleen om jou alles na te dragen,’
bitste haar geïrriteerde stem ‘Ja, jij denkt maar, dat ik er ben om je met je eten en
drinken en je heele verdere gedoe na te loopen, maar daar bedank ik voor. Als je
maar geld geeft, dan kan je daar iedereen voor krijgen, voor zooiets behoef je
waarachtig niet te trouwen.’
En hij fel er tegen in: ‘Ja, daar heb je het, daar wringt 'em de schoen bij jou. Jij
verbeeldt je, dat 'n mensch van allerlei chimères kan leven, al die malle overdreven
ideeën, waar je je blind op staart en die je mij er nog bij wil opdringen. Wat jij denken
wil, daar ben je vrij in, als je er mij tenminste maar niet mee verveelt. Hier,’ hij tastte
in zijn jaszak, haalde er 'n boekje uit te voorschijn, dat hij op het buffet smeet. ‘Daar
heb je die Essays van Emerson terug. 't Is prachtig, wat er in staat, schitterend. Hij
weet het heel aardig te zeggen, hij drukt zich werkelijk mooi uit, dat is ook de eenige
reden, waarom ik het in heb gekeken, want wat hij zegt is larie. En achtervolg er me
nu in Godsnaam niet langer mee.’
Het zwijgen was weder over haar neergezonken. Slechts trillerde even de
wimperboog, die ten halve dekte het trieste oogengrijs. Eindelijk mompelde ze: ‘'t
Is goed. O, ik weet wel, dat ik zwaar op de hand ben, dat ik je moet vervelen. Wat
verwacht je eigenlijk van me.’
Met een gebaar van wanhoop hief hij de armen ten hemel, nu: ‘daar hebben we
jou weer met je eeuwige refrein van: ‘Wat verwacht je van me. Wat zoek je bij me,
etc. etc..... Ik zou....’
Boven zijn schetterende stem klonk een luid tikken, dat ongeduldig herhaald werd
Ze riepen tegelijk binnen, zagen gespannen naar de deur, die langzaam open ging.
Op den drempel stond Sophie's jongste zuster. ‘Zeg, zijn jelui doof. Ik heb al driemaal
geklopt,’ vroeg ze, verbaasd rondkijkend.
Haar gezicht dwingend in een plooi van welwillendheid, zeide Sophie luchtig:
‘Gut, ben jij daar, Bets. Ja, we zijn aan het zoeken naar zijn vulpenhouder. En hij
heeft zoo'n haast. Neem je het niet kwalijk, dat ik even ga vragen of de meisjes het
ding niet gezien hebben. Ik kom zòò terug.’ Geruischloos was ze langs haar zuster
gegleden, de kamer uit, naar boven.
Karels woede scheen plotseling gestild nu. Het verbetene van zijn driftig rood
gelaat ontspande in een voorkomenden lach en terwijl zijn hand met een bijna
streelend gebaar een stoel aanduidde, noodigde met joviale vriendelijkheid hij: ‘Ga
zitten, ga zitten’. In een belangstellend kijken nam hij zijn schoonzuster op; haar
lenig slanke figuur dat statig zich oprichtte in de nauwe omsluiting van een zwarte
tailormade en waarboven zoo fier het donkere kopje stond, zelfbewust van uitdrukking
en uitdagend van blik. Ze was mooier dan zijn vrouw, pikanter vooral.
‘Bets’, zeide hij, ‘als jij binnenkomt dan gebeurt er iets. Dan is het of er een frissche
wind gaat waaien, die alle verveling en mufheid verjaagt.’
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‘Kom’, zeide ze, met de handen in de zakken langzaam het vertrek rondwandelend.
Ze voelde, dat er iets niet in den haak was, Dat opgewonden gepraat, toen ze
binnenkwam, dat plotselinge verdwijnen van Sophie. Zeker weer herrie gemaakt.
Wat 'n lastig heer. En Sophie, die altijd maar even geduldig bleef. Waarom moest
zoo'n lieve vrouw nu
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met 'n dergelijke man getrouwd zijn. Ze had best 'n ander kunnen krijgen. Maar Karel
moest en zou ze nu eenmaal hebben. En het slot was, dat ze zich heelemaal voor hem
weggooide met haar overdreven toegevendheid. Zijzelf, zij zou wel anders doen.
Karel had haar man moeten wezen. Nou.... Ze zette zich nu op de rustbank en de
beenen kruisend, zoodat de rokken een weinig omhoog wipten boven de doorzichte
kousenzijde harer geschoeide voetjes, zeide ze: ‘Dan zou ik toch zeggen dat mijn
aanwezigheid totaal overbodig was, want ik kreeg zoo den indruk dat het hier geweldig
stormde.’ Ze schudde meewarig het hoofd: ‘Vreeselijk, zoo'n vulpenhouder, die zoek
is. Wat heb je toch altijd 'n emoties, Karel.’
Hij had kalm een sigaret opgestoken, ging er ook bij zitten. ‘Och’, zeide hij het
gelaat naar de sigaret, waarvan hij langzaam de asch wegstootte. ‘Je brengt de boel
van tijd tot tijd eens in beroering in een onbewusten drang naar emotie. Het leven
biedt nu eenmaal weinig, waaraan je je hartstochten kunt botvieren’.
Zij beklaagde: ‘Ach, dan moet je toch wel vreeselijk veel te kort komen, want jou
bestaan lijkt me zoowat een voortdurende revanche op de dorheid van dit saaie leven.’
En met iets vleiends het hoofd lichtelijk naar hem overneigend: ‘Toe Karel, wanneer
mag ik nu weer eens op de repetitie komen kijken. Je bent zoo vermakelijk als je aan
het donderen gaat. Je bent dan zoo echt af. En ik houd nu eenmaal van menschen,
die zichzelf zijn. Nietwaar, iemand als jij komt alleen maar tot z'n recht, als 'ie de
lakens kan uitdeelen....’
Hij spotte: ‘Ja, ja jij begrijpt me..’
De smalle handen rekkend onder den zwaren wrong van het weelderig bruine haar,
weerlegde ze: ‘Nou dat hoef je niet zoo smalend te zeggen. Ik ben heel vleiend juist.
Ik apprecieer je ware natuur.
Weer vonkte levendig het op in haar donkere oogen. ‘Kom, het zou immers idioot
zijn als je anders was. - Stel je voor, dat iemand als jij zoete broodjes ging bakken,
de menschen met voorkomendheid behandelen. Je zou een caricatuur van je zelf
maken. Verbeeldt je, dat je een meisje als Marie de Waart de hand boven het hoofd
ging houden. Je zou bespottelijk worden -’
Zijn wenkbrauwen bewogen in een toornig fronsen. Een nieuwe sigaret aanstekend
zeide hij: ‘Ik voel me nog niets bespottelijk’ Argeloos kwam haar lichte stem:
‘Natuurlijk, je hebt gedaan, zooals je dat aan je zelf verplicht was -’
‘Dat is maar hoe je het opvat.’ Hij keilde de gedoofde lucifer de kamer in. ‘Ze is
nog niet weg.’
‘En in de krant stond, dat ze weg gaat’.
‘In de krant zetten ze zooveel, kindje, maar daarom is ze nog niet weg en gaat ze
misschien niet weg ook.’ En terwijl hij zijn stoel achteruit schoof: ‘Kom, het is mijn
tijd. Het is waarachtig al over tienen.’
Met een verschrikt gilletje sprong ze op. ‘En je penhouder’, vroeg ze, hulpeloos
rondkijkend.
Er gloeide een heftig rood op zijn verstoord gelaat, in een wrokkende plooi trok
zijn mond een oogenblik samen, toch zeide hij luchtig: ‘Ja, dan zal ik het zonder
moeten doen. Ik heb waarachtig geen tijd meer.’
Ze voelde de gevaarlijke woede, die in hem opsloeg. God, wat was'ie nijdig, net
goed. Ze had zoo'n zin hem eens lekker te sarren. Verongelijkt zeide ze: ‘Nou, je
behoeft niet te denken, dat ik het aardig vind, dat je zoo'n overdreven haast maakt,
de enkele keer, dat ik eens kom. Wat doet voor iemand als jij de tijd er nu toe. Ik zou
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juist te laat komen, dan beseffen ze wie of er kan doen of laten, wat hij verkiest. Ik, ik zou zelfs telkens te laat komen, iederen dag. Maar,’ en ze hief met een coquet
gebaartje veelbeteekenend de wijsvinger omhoog, ‘maar zoo nu en dan ging ik ineens
heel vroeg om te controleeren, wie of je zooal gevolgd waren in een gewoonte, die
alleen een directeur betaamt en die vermetelen zou ik flinke boeten opleggen.’
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Met gekruiste armen was hij blijven staan en zijn kin steunend op de gekeerde hand,
stootte een sarcastisch lachje hij uit: ‘Ik moet je zeggen, dat ik waarachtig niet wist,
hoe na je me eigenlijk staat. Wat 'n intuïtie. Wat 'n zuiver aanvoelen van mijn natuur.
Werkelijk, je verrast me.’ Weer snerpte zijn felle lachje. ‘Ach, een karakter als Sophie
die snapt zooiets absoluut niet. Wat jij als een waarheid aanvaardt, dat beschouwt
zij als een vergissing. In ieder geval is het wèl heerlijk om begrepen te worden. - Om
een geestverwant te vinden. Maar meisje, het is waarachtig mijn tijd. Als je nog iets
toe te voegen hebt aan wat je me allemaal vertelt, dan houd ik me een andere keer
daarvoor aanbevolen. Adieu.’ Hij reikte haar een kushand op de toppen van zijn
vingers en trok de deur achter zich dicht.
In de gang liep hij tegen Sophie aan, die van boven kwam.... Er kroop een spijt in
hem op, toen dat stille gezichtje zoo droef langs hem heenstaarde. Een oogenblik
moest hij toeven nu, als zocht hij iets, toen, zijn arm om haar heenleggend, schertste
hij: ‘Ach, ach, wat zijn we weer in de put.’ Ze nokte ‘Maar je zegt ook zulke harde
dingen.’
Zijn beide handen omgrepen het fijne ovaal van haar bleeke gelaat, zoo vermoeid,
zoo kwijnend soms, door de voortdurende onrust waarin zijn onbestendige wezen
haar ziel gevangen hield. Hij zeide eindelijk: ‘Ga jij maar door met in dat boekje te
lezen, dan doe je het meteen voor mij.’ Met lichte vingers overstreelde aldoor hij de
kinderlijke ronding van haar zacht opbloeiende wangen. ‘Zeg, gaan we van den
zomer weer samen op reis, naar de zuidkust van Engeland of naar Frankrijk. He!
ergens heen waar we geen last hebben van al die menschen?’
Het droeve floers van haar oogen was vergaan in een warm lachje, opwellend uit
de zware diepte der donkere pupillen om te raken nu de verteedering van zijn milde
kijken. Ze mompelde: ‘Ja, ja, mijn lieveling’, en traag de lippen samenpuntend hief
omhoog ze haar mond tot een langzame kus. Ze volgde hem tot de trap: ‘Zeg, ik zal
straks dadelijk naar die vulpenhouder zoeken, hoor’, riep ze zich over de leuning
buigend spontaan hem na. ‘En doe je je jas dicht, 't is zoo koud’. Totdat de deur
achter hem dichtviel, bleef ze zijn donkere figuur bestaren. In een traag wenden
begon ze langzaam toen de kleedingstukken op te hangen, die hij in zijn agitatie van
de kapstok had gegooid. Maar ze legde van zich de bonten kraag, die ze in de handen
hield. Ze sloot de oogen. Er sloeg een wilde warmte in haar op en weer voelde ze
dat zachte trekken van haar hart, van haar geheele wezen naar hem, naar hem.....
Een wijle bleef ze toeven. Eindelijk ging ze weer naar binnen. Voor de tafel stond
Betsy. Haar nerveuse vingers betrommelden ongeduldig het tafellaken, dat opschortte
onder het jachterig getikkel en een duister gezichtje werd naar haar zuster omhoog
geheven. God, die had zich natuurlijk weer met Karel verzoend. Dat ze zich zoo liet
ringelen. O, het prikkelde, het irriteerde haar. Ze had geeneens zin meer om haar het
voorstel te doen, waar ze voor gekomen was. Bah, die ellendige meegaandheid. Maar
zoo vredig blikten Sophie's oogen voor zich heen, zoo rustig moesten de gedachten
van dat effene voorhoofd zijn. Ze zeide met een lief knikje: ‘Neem toch 'n stoel Bets.’
Een wijle toefde ze aan het raam, toen langzaam liet ze zich neergaan in de wijde
omarming van een fauteuil, die bij het venster stond aangeschoven. Haar fijn gelijnde
handen, van een enkele diamantfonkeling bestoken, lagen ineengevouwen op haar
schoot. En achterwaarts neeg het blonde hoofd, waarvan de doffe stapeling neerdrukte
tegen den fluweelen stoelrand. Met onbewegelijken blik schouwde ze in het rond en
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een glimlach bloeide open in het mistige grijs van haar zachte oogen. Het scheen
haar, als was van haar verteedering iets neergezonken in de stilte, als reikte de
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gouden droom die opbeefde in haar geest met zulk een innige straling tot ver om
zich henen.
Haar trof weer de nobele rust van de zware meubelen. Ze bekeek lang het fijne
profiel van het uit marmer gehouwen meisjeskopje, dat, neergezet op de boekenplank,
in zuiver lijnen zoo naïvelijk omhoog stak tegen den rustig groenen wand. En ze
genoot de sluimerende tinteling eener kristallen vaas, wachtend op het leven-wekkende
licht. Maar in die sfeer van innigheid stoorde haar plotseling de donkere figuur van
Betsy, die volhardde in het koppige staan bij de tafel. Een onrust schoot in haar op.
Wat was er? Zou ze oneenigheid met Karel gehad hebben? Ze vroeg in schielijk
opkomen: ‘Wat heb je, Bets? Waarom ga je niet zitten?’
Een onwillig wenkbrauwfronsen trok booze cirkels boven de duisterende oogen
en verongelijkt puntte de roode mond naar voren. Betsey bromde ontevreden: ‘Ach
niets. Ik heb het land over dat lamme weer. Ik moet er den heelen dag door. Ik heb
vandaag liefst vier lessen buitenshuis.’
Sophie troostte goedig: ‘Stakkerd, wat heb je het hard.’
Maar vinnig viel Betsy nu uit: ‘Nou ja, jij hebt gemakkelijk praten. Jij hoeft er in
weer en wind niet uit om al die op- en aanmerkingen van de menschen, waar je les
geeft, aan te gaan hooren. Nou worden waarachtig al de heerlijkheden van veel lessen
hebben nog opgehemeld ook. Maar ik verzeker je, als ik weer terug moest komen,
dat ik dan geen akte Middelbaar Fransch zou halen.’
‘Dat zal wel niet noodig zijn ook. Want dan bestaan ze misschien niet eens meer’,
kalmeerde Sophie haar. ‘Maar luister es. Ga je morgenavond mee naar het
Concertgebouw. Dan laat ik er nog een plaats bij bespreken en kom dan eerst eten.’
Betsy's oogen waren plotseling overglansd van vreugde. ‘O dol zeg. Heerlijk. Weet
je wie speelt. Adolf Busch’, zeide ze met 'n levendig gebaren van haar handen. ‘O,
ik ben doodelijk van Busch. Zie je, dit is zulk vergeestelijkt spel. Dat is zoo overal
boven uit. O, ik vind het heerlijk mee te gaan. Echt lief van je..’
Sophie koesterde zich aan de zon, die oplichtte in al wat ze nu zeide of gebaarde,
van heel haar vreugdige wezen.
‘M'n hemel, ik moet weg’, kwam Betsy tot zichzelf. Luidruchtig zoende ze haar
zuster op beide wangen, greep haar taschje van de tafel. En met nog 'n luchtig
handwuiven, een hartelijk gemeend knipoogje, trok ze de deur achter zich dicht.
Die Bets, dacht Sophie. Dat kind met haar getob over haar moeilijkheden, haar
zorgen.... Een weemoedig lachje vaagde langs haar lippen. Wat had ze voor zorgen..
Tegen de ruiten tikte de hagel. Sophie keek naar de versteven korrels, die met fellen
slag het glas bestriemde. Ze zag op de klok. Bij elven. Over 'n half uurtje kwam Karel
thuis en ze moest dat valies nog pakken. Zou juffrouw Dijkmans al geweest zijn?
Ach misschien, dat hij wel tot 'n schikking met haar gekomen zou zijn. Hij was zoo
goed en hartelijk daarnet. 't Scheelde altijd zooveel in welke stemming je hem trof.
Haar grijze weemoed vervluchtigde en rustig en stil werd het nu in haar, want zoo
vredig beroerden haar gedachten van een zilveren geslepenheid de wijde klaarten. En als een herfstdag was teeder en peinzend haar gelaat toen ze een weinig later naar
boven ging.
Het zag er kil en ongezellig uit in de ruime slaapkamer, die wijder nog scheen
door het nuchtere daglicht, zoo strak omlijnend de onbewegelijkheid der pitch-pine
meubelen.
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Nu moest ze eigenlijk eerst naar die vulpenhouder zoeken en dan straks maar dat
valies pakken. Ze opende de hangkast. Langs den witten muur, met het onnoozele
van vogelverschrikkers, hingen slap en plooiloos Karels pakken uit. Wat had hij het
laatst aan gehad? Dat bruine colbertje.
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En daarvoor? Ze haalde de schouders op. Ze wist het niet. Enfin, dan alles nakijken.
Het ding zou wel ergens uit te voorschijn komen. Tastend gingen haar handen nu in
de zakken, die ze één voor één leeghaalde en 'n lachje plooide rond haar lippen. Wat
'n rommel. Sleutels, potloodjes, sigaretten, van alles kwam er te voorschijn. 't Was
wonder, dat er geen griffels en knikkers bij waren. Net 'n kind, net 'n kind. Bij
zichzelven nog eens opsommend, wat ze zooal in handen had gekregen stopte ze er
alles weer in, voelde nu tusschen de losgeternde voering van een demi-saison, keerde
de zak van z'n smoking ten binnenste buiten. Waar kan het ding in Godsnaam zijn.
Ze had alles nagezien. Of nee, daar hing nog een vest, waar hij de vorige week mee
uit Rotterdam was gekomen. Hij had het daarna niet meer aangetrokken. In ieder
geval toch maar eens kijken. Het kon best, dat die vulpenhouder al langer weg was.
Hij was altijd zoo weinig zeker met die dingen. Ze nam het kleedingstuk van de
kapstok en stak in een van de zakken haar hand. Al weer een hoop prulleboel, een
schaartje, een prop papier. Maar wat is dit, dacht ze dieper tastend. Haar vingers
bevoelden iets hards, iets kouds. Ze boog nieuwsgierig het hoofd voorover en verbaasd
bestaarde ze een klein poppetje van wit steen, dat ze in de greep van haar hand hield.
Hoe kwam dat ding in zijn zak. Wie had het er in Godsnaam in gestopt? Dat moest
hij mee uit Rotterdam gebracht hebben, want het vest was de heele week in de kast
blijven hangen, daarvan was ze zeker. Maar kende hij er dan iemand, die kinderen
had. - Ze wist er niets van. Hoe kwam het er in! Onbegrijpelijk!
Er schoot een achterdocht in haar op. Als het dan toch eens waar was, wat ze haar
verteld hadden van die vrouw, van dat kind. Nee, dat kon niet, dat was onmogelijk
Maar wie had dat ding er dan in gestoken? Wáár hadden ze kinderen en keek hij wel
ooit naar kinderen om. God, als het dan toch eens zoo was. Zwaar dekten de oogleden
haar vertroebelde kijken en traag en moeilijk werd haar adembewegen. Als het dan
toch zoo eens was! En nogmaals met verstarden blik, beschouwde ze het stukje
speelgoed, dat de bevestiging zijn moest van die vermoedens, die haar verontrust
hadden telkens en telkens weer. Ze liet het ontvallen aan haar bevende vingers, want
langzaam voelde ze over zich neerzinken een vertwijfeling, die zoo kil, zoo moordend
greep tot in iedere zenuw, tot in elke bloedklop. Krampachtig ging ze nu het hoofd
leunen tegen den wand, als om steun te vinden in die grenzenlooze leegte, die steeds
wijder haar omgaapte.
Het was nu uit, alles was uit....
Haar hoofd schoot in een schok omhoog. Daar was Karel. Ze hoorde het aan het
dichttrekken van de voordeur, die met een luiden slag in het slot viel. - In de gang
kaatste zijn driftig-korte stap. Zijn stem daverde door het huis. Hij scheen
buitengewoon goed gehumeurd, hij zeide ten minste malligheden tegen een van de
dienstmeisjes, die antwoordde met een proesterig lachen en in enkele sprongen stoof
hij de trappen op, luidruchtig en uitbundig.
Hij kon wel vroolijk zijn, hij kon plezier hebben.... Een plotselinge opwinding
greep haar aan. O ze wilde hem niet zien, niet hooren, wat hij te zeggen had en ze
sprong overeind, morrelde gejaagd aan de deurknop van het zijkamertje. Het was op
slot. Of.... of anders dat ding wegstoppen, er pas later naar vragen. Het uitstellen tot
overmorgen. Haar vingers wilden grijpen naar de tafel. Maar reeds verscheen hij op
den drempel. De handen nonchalant in de zakken, de oogen stralend van joligheid,
kwam fluitend hij het vertrek binnenwandelen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

‘Zoo Sophietje’. Ze had een boek gepakt, waarover haar gelaat boog in weifelende
aandacht. Hij bleef een oogenblik staan en het hoofd een weinig schuingooiend nam
in een vragend kijken, hij haar arme wezen op, dat schuw zich terugtrok in die
klemmende sfeer van ellende.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

51
‘Wel, wat is er gebeurd, toch nog niet altijd aan het zoeken naar mijn vulpenhouder?
't Ding is anders terecht hoor!’
Haar nerveuse vingers omgrepen vaster het boek, waarvan ze de witte bladen open
en dicht vouwde. Ze antwoordde niet.
Hij stiet verbaasd uit: ‘Nou, wat is er? Wat heb je?’
‘Niets’, kwam het hortend over haar droge lippen. ‘Niets. Jawel, je hebt wel wat.’ Hij begon zijn jas uit te trekken en omziend nog
naar haar, praatte hij: ‘Biecht maar op, dat Bets hier den heelen ochtend heeft gezeten
en dat die je van streek heeft gemaakt met haar kletspraatjes.’
Ze stiet een kort lachje uit: ‘Bets is dadelijk weer weggegaan. Maar er is niets,
niets....’
Hij bromde: ‘Des te beter, des te beter,’ haalde even toch zijn schouders op, slechts
half overtuigd. ‘Enfin....’
Bedrijvig nu, drentelde hij af en aan, zocht in een gemoedelijke alleenspraak naar
een boord, naar manchetten. Gelukkig, die waren behoorlijk gestreken, niet zoo
beroerd als de vorige keer. Verwonderde zich toen over een paar laarzen, waarvan
de hakken waarachtig al scheef gingen worden; betuigde weer zijn tevredenheid over
een ander paar, die verduiveld goed zaten. - De man, die die dingen gemaakt had
begreep hem, door zulke lui moest hij altijd bediend worden. - Hij ging voor den
spiegel staan en deed een nieuwe das om, met zorgvuldige vingers snoerend de lange
einden. Toen, de hakken sluitend, de armen strekkend omlaag, nam aandachtig hij
zich nog eens op, speurend of er niets mankeerde aan zijn kleeding.
En bij het raam zat steeds Sophie als vergroeid in diezelfde smartelijke
bewogenheid. Angstig bijna bezag ze het stukje speelgoed op de tafel, waarvan ze
het niet vermocht haar kijken te wenden. Wat zou hij zeggen, als hij het opmerkte.
Zou hij schrikken, boos worden. Maar misschien was het ook inbeelding. Het kon
toch net zoo goed in zijn zak gestopt zijn door een ander kind. Gek, nu ineens kwam
ze tot de overtuiging, dat het allemaal maar fantasie was.
‘Waar kijk je toch zoo naar’, vroeg plotseling Karel, haar tegenstarend in den
spiegel.
‘Ik. Naar niets. Niets. Ik lees....’
‘Nou, als je dat lezen noemt’, mompelde hij geprikkeld. ‘Wat ben je allemachtig
vervelend. Ik heb niets aan je. Je laat me maar alleen scharrelen.’ En rondkijkend in
een ontevreden wenkbrauw-optrekken: ‘Waar is mijn valies?’
‘Je valies....’
‘Natuurlijk’. Zijn voeten bestampten ongeduldig den grond. ‘Ik moet toch naar
Rotterdam....’
‘Naar Rotterdam’. Ze zag ademloos naar hem op.
Naar die vrouw, naar dat kind, joeg met versche prikkels het door haar denken.
En stotterend kwam het over haar lippen: ‘Naar wie ga je daar toe in Rotterdam?’
Een nieuwe ergernis wrokte op zijn ontevreden gezicht, maar zich beheerschend,
sloeg in quasi-wanhoop hij de oogen ten hemel.
‘Mondieu, daar begint ze er weer over.’
Reeds was ze op hem toegegaan en rukkend hem aan de onbewegelijkheid van
zijn armen hijgde ze: ‘Toe, zeg het dan toch, zeg het toch, dat je daar 'n vrouw en 'n
kind hebt....’
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‘God, God, wat kan je allemachtig zeuren.’ Hij trachtte haar nu tot kalmte te
brengen door het overtuigende van zijn zakelijke redeneeringen; hij poogde haar te
verteederen door zijn gemoedelijke scherts; te overbluffen haar door het
onomstootelijke van zijn grondige bewijsvoeringen. Maar ze negeerde die radde
volzinnen; ze versplinterde die stellige verklaringen en in de siddering van haar
donker-trillende stem, fluisterde ze hartstochtelijk: ‘Ik weet het, dat je me al zoolang
bedrogen hebt en dat dat schepsel een kind heeft.’
Er weifelde iets in zijn zelfbewustheid. Zijn lippen bewogen krampachtig, zijn
mond
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hapte open, alsof hij iets zeggen ging; hij bleef zwijgen. - ‘Lieve God, wat 'n onzin,’
mompelde hij eindelijk.
En nog altijd ontbrak haar de moed om het bewijs bij te brengen.
‘Zeg het me maar, zeg het maar’, klaagde haar toonlooze stem.
Maar, zich opschroevend tot nijdig zijn, beet, quasi-beleedigd, hij haar toe: ‘Hoe
kom je in Godsnaam aan die nonsens. Je lijkt waarachtig wel gek! Wat 'n fantasieën’.
Het gelaat vertrokken in een bezorgd kijken, liep nerveus hij het vertrek af en aan.
Dat ze nu ineens weer terug moest komen op die vervelende geschiedenis. Het
was waarachtig voor haarzelf, dat hij het altijd geheim had gehouden. Het benauwde
hem al genoeg. Eigenlijk had hij al dikwijls gehoopt, dat het maar uit mocht komen
en toch, telkens als het bijna zoo ver was, schrikte hij er voor terug. Hij was van plan
geweest het haar zelf te zeggen, God, waarom had hij het ook niet gedaan. Maar hij
vreesde dat ze dwaze dingen zou gaan doen, aandringen op echtscheiding of zooiets
- en hij kon haar immers niet missen. Waarom moest hij ook altijd weer haar verdriet
doen. En ze zou het zich zoo aantrekken. Ze was nu al heelemaal overstuur. Wie had
er in 's hemelsnaam over gekletst. Hij was er geheimzinnig genoeg mee geweest.
Niemand had het kind ooit gezien. Hoe was het uitgelekt. Had hij het drie jaar geleden
maar allemaal eerlijk opgebiecht. Nu was er niets meer aan goed te maken. Maar in
Godsnaam wat zou hij doen? Het zeggen, niet zeggen? Gedonder.
Ineens viel zijn oog op het stukje speelgoed, dat steeds op tafel lag. Er voer een
schok door zijn leden. In een instinctieve beweging greep hij er naar. ‘Hoe kom je
daar aan?’ mompelde hij schor. Nog werd zijn verwarring omvangen door haar starre
kijken, toen deed een pijn de pupillen ineenkrimpen, de oogleden gingen omlaag in
het plotseling van schaamrood opbrandende gezichtje. Ze stamelde: ‘Ik kan het niet
helpen, ik durfde het niet te laten zien....’ Ze sloeg de handen voor het gelaat als om
af te weren dat ontzettende, die ellendige vernedering.
Hij antwoordde niet. Zijn vingers bevoelden nerveus het stukje speelgoed, zijn
gefronste wenkbrauwen trilden in onrustige siddering. En om hen stond zwaar de
stilte, waarin de bewogenheid zich heimelijk uitvierde. Eindelijk, als tastend in
onzekerheid, kwam moeilijk zijn stem: ‘Sophie, zou je nu een oogenblik rustig kunnen
luisteren?’ Ze knikte stom.
‘Nou enfin, het is waar. Ik heb in Rotterdam een kind, een meisje van drie jaar’.
Ze kreunde. ‘Drie jaar. O, Karel....’
Hij ging voort: ‘Maar zij, zij is weg, ze heeft het kind in den steek gelaten, toen
het 'n paar maanden oud was. Ze is in Duitschland getrouwd.’ Aarzelend waagde hij
het de oogen naar haar op te slaan en toen hij zag, dat de tranen langs haar bleek
gezichtje neervloeiden: ‘Ik heb er niet toe kunnen komen om je het te zeggen. Ik
wist, dat je er zoo'n verdriet van zou hebben....’
Ze nokte: ‘Maar dat je me zoo bedrogen hebt. Dat het mogelijk is geweest om
vier, vijf jaar in zoo'n leugen naast me te leven. God, hoe ontzettend.... en laatst, toen
ik je er naar vroeg.... en daarnet, daarnet nog.... Dat minne, dat minne - o, dat is het
vreeselijkste!’
‘Kind, dat is ook laag. Ik geef het volkomen toe. En toch, als je alles wist.... dan....
dan zou je misschien wel anders praten. Er is zooveel, dat moeilijk is om te zeggen....
Ik.... ik heb je bedrogen en toch is mijn leven met jou geen leugen geweest. Voor
jou heb ik altijd zuiver gevoeld, daarin heb ik nooit gehuicheld, en daarom juist heb
je altijd zooveel van me te verdragen gehad. Ik heb me tegenover jou altijd gegeven
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zooals ik ben. Uit medelijden zal ik waarachtig niet bij een vrouw blijven, al ben ik
er dan ook honderdmaal mee getrouwd. Daarvoor ben ik veel te onbeheerscht en
veel te egoïst.’ Hij toefde een
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oogenblik, terwijl met iets machinaals hij zijn hand door zijn haar liet gaan. Hij begon
weer: ‘Enfin, we kunnen er overmorgen verder over spreken, want ik moet waarachtig
weg. Ik mis mijn trein.’ Hij keek op zijn horloge. ‘Allemachtig, kwart over twaalf,
ik kom te laat’. Gejaagd sleepte hij zijn valies tot voor de waschtafel, begon er in te
gooien, wat hij meende noodig te hebben: een doos boorden, toiletartikelen.
Sophie schoot plotseling op uit haar droevig gesnik. ‘Ga je nu straks naar dat
kind?’
‘Ja, dat doe ik altijd....’
Haar felle lach doorsnerpte de stilte. ‘God, het idee, dat jij een kind hebt. Jij een
kind - ga je daar ook zoo tegen te keer....’
‘Neen’, zeide hij stil voor zich heen, ‘op dat kind ben ik nooit boos.’ Hij stond
daar met het gelaat peinzend naar den grond gericht, maar onder zijn oogleden in de
diepte van de donkere pupillen, zag ze iets van een verteedering....
‘Hou je dan werkelijk van dat kind’, vroeg ze gesmoord.
Hij mompelde: ‘Natuurlijk’.
Ze zweeg. Op dat kind ben ik nooit boos, had hij gezegd. Op dat kind ben ik nooit
boos....
Aarzelend bijna wendde ze haar schuchtere kijken naar haar man, die in een hoek
van het vertrek zijn koffer pakte. En ze bezag het heftig levende van zijn krachtigen
kop, de in spanning trillende oogleden en het sterke profiel, zoo kantig in de fijne
kamerstilte. Ze bestaarde den weelderigen groei van zijn donker haar en de nerveuse
bewegelijkheid van zijn handen. Straks zou het zijn dat hooghartig gelaat van altijd
met den stalen blik der doordringende oogen, de opeengeklemde lippen en kort en
bevelend zag ze weer het gebaren zijner gebiedende handen. - En toch, en toch....
O, als het eens haar kind geweest was....
Waarom, waarom dan was haar onthouden datgene, waarnaar ze zoo vurig verlangd
had al die jaren. - Het bezit van een kind; een kind, dat dag en nacht ze omvangen
zou in de koestering van haar oneindige liefde. Een klein rozig wezentje met mollige
handjes en poezele voetjes, dat zoo stil haar tegen gelachen zou hebben, haar, maar
ook hèm; want nu wist ze, dat ook hij het had kunnen liefhebben; dat met een glimlach
hij zich voorover zou buigen als het kraaiend in zijn wiegje spartelde, het bezorgd
vasthouden, als het liep, de eerste maal. Nu wist ze, dat hij er zich niet van af zou
maken met een ‘zoo lastig’ en ‘zoo verantwoordelijk’, gelijk hij wrevelig haar het
zwijgen placht op te leggen, wanneer ze er over gesproken had, een enkele keer.
Hoeveel nader zouden ze elkander gestaan hebben als hun beider aandacht was
uitgegaan naar dat eene heel dierbare, hoeveel inniger hun begrijpen. Maar nu, nu.
Nu was het een kind haar vreemd: een kind van bedrog, van overspel. En als een
klacht kwam droef haar stem: ‘Maar wat moet dat, Karel? Ga je er nu straks naar
toe, en zal dat altijd zoo doorgaan?’ Een oogenblik stond hij roerloos. Hij mompelde
schouderschokkend: ‘Ja, ik voel, dat het voor jou ellendig is. Daarom heb ik het altijd
geheim gehouden. Ik begreep wel, dat het niet pleizierig voor je zou zijn, als ik met
het kind van een ander aan kwam zetten, ik....’
‘Nee, en je hoeft ook niet te denken, dat ik me er ooit iets van aan zal trekken’,
viel ze snikkend hem in de rede
‘Je begrijpt me niet. Ik bedoel dat het moeilijk voor me was om er voor uit te
komen. Ik zal waarachtig niet van je verlangen, dat je je er iets van aantrekt....’
Ze zeide achterdochtig: ‘Dus dus - dan is dat mensch er misschien nog’.
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‘Nee, ze is weg. Toe Sophie, hou je nu rustig. Beloof me, dat je die dagen, dat ik
weg ben kalm blijft. Ik heb je nog zooveel te zeggen en te vertellen. Maar het kan
niet op het oogenblik, ik heb geen tijd. Toe, probeer om je niet zoo overstuur te
maken’. Hij wilde haar hand vatten, doch snel weerde
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ze af: ‘Nee, nee, ga toch, ga toch....’
Even dralend zag hij haar aan. Maar ze negeerde zijn bijna smeekenden blik. Een
zucht bedwingend nam hij zijn valies op en verliet het vertrek.
Hij ging naar zijn kind, zijn kind. Ze schoot overeind, wilde hem naloopen. Van
haar droge lippen kwam het schor: ‘Karel, Karel’. - Maar reeds was hij de trap af.
Met een doffen bons viel de huisdeur achter hem dicht....
Kreunend zonk ze op een stoel neer.
Karel, Karel, ik wil niet, dat je naar dat kind gaat. Ik wil niet, dat je van een kind
houdt, dat niet van ons samen is. En dat je me zoo bedrogen hebt, o, God, vier, vijf
jaar, al langer misschien. - Waarom dat bedrog, die leugens? Waarom heb je naast
mij geleefd, alsof er niets gebeurde, terwijl je je met dat schepsel ophield. - En als
ze uit zich zelf niet weg was gegaan, misschien zouden jullie het nog samen eens
zijn. - O, ik wist dat je wel eens meer ontrouw bent, ik weet het van dat geval met
Greta Jonker en met Louise Dufour en toch heb ik het je allemaal vergeven, omdat
ik begrijp, dat het zoo moeilijk voor je is en omdat, ja, omdat ik nu eenmaal van je
hou. Maar nu dit, nee dit is toch te afschuwelijk. Als je het me dan maar verteld had,
als je maar eerlijk was geweest, dan, dan. - Nee, nee. Ik wil dat kind niet zien, ik haat
het, hoor je, ik haat het.... en jou, jou, jou.... Ze stond rillend overeind.
Aan de waschtafel schonk ze een glas water in. Haar tanden klapperden tegen den
harden rand. In een enkele teug gooide ze het naar binnen.
Ze drukte de handen tegen het hoofd, waarin het bonkte met wilde slagen. O, Karel
had gemakkelijk praten van rustig blijven, en je kalm houden. Hij ging z'n gang, hij
deed wat hij verkoos. Hij had zijn werk, hij flirtte met iedere aardige vrouw, die op
z'n weg kwam, hij bezat een kind.... Hij heeft een kind, herhaalde ze langzaam. Hoe
wonderlijk, hoe vreemd. Droomerig staarde ze voor zich heen. Hoe zou hij doen als
hij met dat kind was. Zou hij er mee spelen, er mee ronddraven en stoeien, en als het
verdriet had, zou hij dan die betraande oogjes kussen en het houden dicht, dicht tegen
zich aan? Er steeg een warmte in haar. Hij hield dus wel van kinderen, dat was, dat
was....
Maar zoo zonder mededoogen besprong haar het besef van nooit hem te kunnen
benaderen in dat héél teedere. - Nee, nee, het was wreed, het was slecht haar zóó te
verlaten. Weer fluisterde het in haar: toch is er iets liefs in, dat hij dat kind erkent.
Hoeveel waren er, die zooiets deden. Ze hoonde zichzelf. Wel ja, straks moet ik er
nog blij om wezen ook. Ik zal nog eindigen met trotsch te zijn op zoo'n nobelen
echtgenoot. God, wat 'n bestaan had je, wat 'n lot wanneer je slechts leven kon in
hetgeen je lief had. En de meeste vrouwen waren zoo gek. - O, maar ook voor hem
zou de tijd komen om dat te beseffen, later, als dat kind groot was en eveneens door
het leven moest; dat harde bittere leven. Dan kwam voor hem het oogenblik om
angstig te zijn en een kommer zou in zijn hart opkruipen, als vergeefs hij zijn armen
uitbreidde om er in vast te houden, dat ééne dat hij zoo lief had. Een nerveus lachen
schokte in haar op. - Bah, wat sentimenteel. Zooveel zou hij er niet om geven, want
als hij de ware liefde kende, dan was zijn optreden tegenover haarzelf wel anders.
Immers zou dat kind ook eens vrouw zijn. Ze dacht mijmerend weer: ‘Hoe zal ze er
uitzien. Zal ze zwart haar hebben en grijsblauwe oogen.... Zijn oogen.... Opgewonden
schudde ze het hoofd. Nee, nee, dat kon niet. Het leek op de moeder. - Daar was ze
zeker van. En natuurlijk was het 'n knap kind, waarmede hij kon pronken. Die vrouw
zou ook wel mooi geweest zijn.
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In smartelijke triomf ging het door haar denken: daar heb je het al, het lijkt op dat
schepsel. Het is dat wijf, dat hij er in zoekt. Vandaar zijn gehechtheid. Misschien is
het
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wel 'n truc om er haar mede terug te krijgen; die nobele daad van opoffering. Ach,
hoe doorzichtig, hoe klaar dat alles ineens. Ze lachte schel, ze schaterde het bijna
uit. God, god, hoe bespottelijk. Haar moe hoofd zakte neer op den waschtafelrand.
Een doffe snik horte omhoog. Hoe belachelijk....
Gejaagd stond ze ineens overeind. Maar zij, zij bedankte er voor om zich nog
langer beet te laten nemen. Met mooie praatjes zou hij het trachten bij te leggen. Tot
vervelens toe verzekeren, dat bij haar alleen hij rust kon vinden. Maar wat kon ze er
van gelooven. Was zijn geheele leven met haar niet één bedrog, één leugen. Vier
jaar, zoo'n dubbel bestaan te leiden. Vier jaar, vier jaar.... Hoe was het godsmogelijk.
Ze had er geen hoogte van. Van wie hield ze eigenlijk? Was ze blind of krankzinnig?
Nee, nee, er moest een eind aan komen. Ze was te goed om zoo behandeld te worden.
Zij zou nu ook eens toonen dat ze een wil had, dat ze zichzelf kon zijn. En hij, hij
had maar te gaan, waar hij verkoos.... een koude rilling sloeg door haar leden. Met
oogen, wijd van ontzetting, bestaarde ze de kamer, waarin dan niet meer het nerveuse
omgaan van zijn overstelpende wezen, de driftige stemverheffingen, het korte gebaren,
de nijdige uitvallen, verzacht telkens weder door een verteederend kijken, een stil
woord van verzoening. Alleen zijn, alleen.... Kreunend zonk ze voor het bed neer.
Karel, waarom heb je het niet drie jaar geleden gezegd, dan was er nog misschien
wat op te vinden geweest, terwijl nu.... O, laat dat kind weggaan, laat het weggaan....
Hij zal het wel doen, als ik er hem om smeek, dacht ze, met bevende vingers
wegduwend de haarslierten die omlaag vielen over de brandende oogen. Hij zal het
wel doen. Want toch, toch houdt hij van me en dan.... Een heete gloed steeg naar
haar wangen. Dan deed hij als al die mannen, waar ze zoo'n verachting voor had,
terwijl nu. - Karel, Karel, haar....
Van de gangklok viel met luiden slag het kwartier. Kwart voor twee. Schichtig
zag ze op. Om dezen tijd kwam hij in Rotterdam aan. Misschien stond het kind bij
het station hem op te wachten. En ineens, als een nieuwe ontzetting, overviel
verbijsterend haar de angst dat anderen er van af wisten - Greta Jonker en Louise
Dufour en allemaal; heel die hatelijke groep menschen, waarvan ze er bijna geen
enkele kon uitstaan. - Ze moesten het weten, want als Lucie Vermeer er van op de
hoogte was, en die toch had het eerst er op gezinspeeld, dan bleef het voor de rest
ook geen geheim. O, wat zouden ze haar bespotten om haar onnoozelheid. Dat hij
dat dan nooit begrepen had.... Ach, wat kon hij begrijpen. Hij deed immers precies
zooals het in zijn kraam te pas kwam. Daarom, ze kon het niet gelooven, dat hij dat
kind uit pure toewijding tot zich had genomen. God wist, wat er nog achter zat.
Misschien was die vrouw niet eens naar Duitschland gegaan. Wie zeide haar, dat
niet een ander de moeder zou zijn. Misschien wel iemand van het gezelschap; iemand,
die ze kende. Maar dat werd niet om uit te houden. En dan nog twee dagen te moeten
wachten. Nee, ze wilde hem schrijven. Nu, dadelijk. Ze greep naar inkt, naar papier.
Ze begon: ‘Karel, ik heb er nog eens over nagedacht en ik vind dat we zoo niet langer
naast elkander voort kunnen leven. - Maar begrijp je dan niet, hoe laag, hoe in-leelijk
je tegenover me gehandeld hebt. Die leugens, dat bedrog....’
Ze wond zich meer en meer op, uitte zich in heftige aanklachten, verviel in
herhalingen, verwarde zich in lange zinnen. Met een snik eindelijk gooide ze den
penhouder weg. Wat 'n onbegrijpelijke onzin. - En in dien tusschentijd amuseert hij
zich met dat schepsel dacht ze bitter. Want daardoor alleen kwam hij met dat kind
in aanraking en niet uit opoffering of zooiets dergelijks. Kom, ze zag hem al met 'n
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kind, dat niet precies deed, zooals hij dat zich had voorgesteld; een kind, dat een
hoofd toonde of ongezeggelijk was; hij zou er een ongeluk aan begaan. Er kwam
niets van terecht.
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Nee, nee, die vrouw moest er nog zijn, al beweerde hij het tegendeel. Hij had
misschien wel 'n heel huishouden met kinderen, of, of misschien nog andere vrouwen
Wat kon ze hem vertrouwen. Tien tegen een dat hij niet eens in dat hotel logeerde,
waarvan hij het adres altijd opgaf.
En haar achterdocht groeide tot een vertwijfeling, werd een obsessie, waarin de
waanbeelden opspookten met het dwingende van hun duistere macht. Ze zag hem
omstuwd van al de vrouwen, die op zijn weg kwamen: actrices, leerlingen,
vriendinnen; er waren er met glanzende oogen, er waren er met sidderende
neusvleugels en bevende monden; maar allen hielden dien blik van verwachting,
dien blik van triomf waarvan even zijwaarts ging dat minachtende kijken naar het
armzalige van haar vertrapte wezen. En zelfbewust en glimlachend, als onkwetsbaar
voor het opkolken van al die heftige driften, stond hij, Karel, met zijn spottenden
lach, zijn zegevierende oogen, die spiedend zochten naar een nieuw slachtoffer. Ze
kreunde, ze klaagde, ze snikte. Hij, hij bedroog haar overal, met iedereen, terwijl
zij....
En in haar bezetenheid gewerd haar de kracht om naar hem toe te gaan en alles
uit te maken.
Twee uur later stond ze voor het hotel waar hij voorgaf te logeeren. Er ontspande
iets in haar opwinding toen, op haar vraag: ‘Mijnheer van Duyl logeert immers hier
altijd?’ de liftjongen antwoordde: ‘Ja, mijnheer komt hier iedere week. Kamer No.
15.’
Schichtig sloop ze door de gang en voor No. 15 moest ze even dralen, voor ze het
waagde aan te kloppen. Eindelijk ging even haar aarzelend getik en een stem
antwoordde: ‘Binnen’. Zijn stem....
Met versnelde harteklop en in moeilijk ademen opende ze langzaam de deur. Haar
oogen zochten in angstige afwachting, ontwaarden nu; want in een hoek van het
vertrek neergeknield voor een klein meisje, waarvan hij het manteltje dichtknoopte,
lag hij. Met een verveeld schouderophalen keek hij om, kwam snel overeind, toen
hij haar bemerkte. ‘God Sophie....’ Hij maakte een gebaar van niet begrijpen, liet
beschermend zijn hand neergaan op het hoofd van zijn dochtertje. ‘Het is vandaag
de eerste keer dat ze hier is. Ik had geen tijd om zelf te gaan omdat ik vanavond nog
even thuis had willen komen....’ verontschuldigde bedremmeld hij zich.
Maar ze deed niets, ze zeide niets. Slechts liet in een diep ademen ze over zich
komen dat wijde gevoel van rust; die zegening van eindelijk de waarheid te hebben
herkend. En zwijgend toefde ze, zonder haar kijken te wenden van het kleine meisje.
Het was geen mooi kindje. Het had een bleek onaanzienlijk gezichtje, waarin fletse
blauwe oogjes stonden.
Maar zoo zacht, zoo oneindig teeder was zijn blik, die bekommerd toch, neerging
naar het smalle kopje, dat angstig vragend naar hem geheven werd; waarlangs weder
een blijdschap roerde; want een zacht woordje van troost had hij gezegd en een
verrukt lachje, fijn en glanzend als de lichtjes, die plotseling ontstoken werden in de
blauwe oogjes, ging op naar de aandacht van zijn teeder schouwen.
Hij kuste haar stil.
Met dankbare verwondering bestaarde Sophie dat zachte gedoe. Dat hij zóó houden
kon van dat gewone kindje; dat hij zóó lief wist te hebben. Had ze eindelijk dan hem
mogen benaderen in hetgeen ze geweten had, al die jaren.
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Er schoof een mist van tranen voor haar oogen en heel haar lijden verging in een
plotseling geluksgevoel, doorstroomend haar van zoo'n diep-warmen levensgloed.
Eindelijk dus, eindelijk....
Het kleintje barstte los in een krijschende hoest. Snel nu zag ze hem voorover
buigen en kijken in spanning naar hoe het moeilijk ophaalde in benauwd ademen.
Hij mompelde: ‘Verduiveld nog an toe.
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Dat ellendige hoesten.’ En bezorgd legde hij zijn arm om het schokkende lijfje, dat
hij teeder nu tegen zich aanhield en hij fluisterde haar zoete woordjes in, noemde
haar zijn lief, klein vrouwtje, z'n eigen meisje.
Sophie was opgestaan. Aan de waschtafel schonk haastig ze een glas water in.
Wat 'n teer kindje, wat 'n angstig bezit....
‘Hier’, zeide zacht ze, het glas hem voorhoudend. Zijn sidderende hand greep er
naar, goot voorzichtig het water tusschen de openhappende lipjes.
Zij waagde bevend nu: ‘Ze ziet er niet sterk uit. Zorgen ze er wel goed voor?’
Hij haalde de schouders op, bleef steeds in angstig kijken neerzien naar het kind.
Maar weer stak iets van zijn oude verbetenheid in hem op, toen hij gejaagd zeide:
‘Ik dacht altijd van wel, maar het is betaalde zorg hè! Ze deed me daarnet een
onsamenhangend verhaal, van dat ze vannacht wou drinken en dat de juffrouw niet
wakker werd. Dat mensch is natuurlijk te lam om voor zoo'n kind uit d'r bed te komen.
Ze moet vanavond maar hier blijven.’ Hij zuchtte en zijn gelaat had iets verslagens:
‘O, je weet niet, wat ik dikwijls uitsta. Ik heb soms geen minuut rust. Er moest haar
maar eens iets overkomen.... Je weet het niet.’
Nee, ze wist het niet, wat je om zoo'n kind kon uitstaan. Ze zou het nooit weten.
Maar hij, hij wist het wel. Als er werkelijk eens wat met dat kindje gebeurde. Wat
zou er dan van hem worden.
En er kroop een pijn in haar op om hem, hij, die zoo fier, zoo zelfbewust, zoo
krachtig, slechts een zwak ziekelijk kind moest hebben. Maar mede voelde ze in zich
het groeien van een nieuwe innigheid, omdat ook in zijn leven ze een wonde plek
wist, omdat ook hij veel ongeweten leed in zich had omgedragen. En het werd haar
of al die voornemens, waar ze jaar in jaar uit op geleefd had, een werkelijk doel
hadden gevonden, of, voor het eerst nu, ze de beteekenis hunner samenleving
doorgrondde. Want och, wat had ze tot nog toe eigenlijk voor hem gedaan, wat was
ze voor hem geweest, als hij geaarzeld had haar dit te zeggen, dit toch, waarin hij
zoo zuiver, zoo warm voelde.
Ze fluisterde hijgend: ‘Waarom heb je het me niet eerder verteld. Dan had je al
die zorgen toch niet behoeven te hebben. Want.. want als je het ook goed vindt, dan
zouden we haar toch wel mee naar huis kunnen nemen. Als je het wilt tenminste....’
Zijn hoofd neeg naar het blonde kopje en een traan glipte weg onder zijn knippende
oogleden: ‘Haar meenemen’, vermocht eindelijk hij het gesmoord er uit te brengen.
‘Je bent veel te goed.’
Maar smeekend bijna weerde ze af: ‘Nee, ik ben niet te goed. O, nee, nee. Als ik
echt goed was, dan had ik er die heele reis niet voor behoeven te maken, dan had ik
het wel dadelijk gezegd vanochtend. Je moest eens weten, wat ik allemaal van je heb
gedacht. Wat ik in mijn hoofd heb gehaald. Ik kan ook afschuwelijk wezen. Ik kan
ook verschrikkelijk zijn. Maar ik ben alleen zoo blij, dat het allemaal zoo anders is
dan ik dacht. O, als je wist, wat ik heb doorgemaakt vandaag.’ Haar hoofd knakte
neer op zijn schouders. Zenuwachtig begon ze te snikken; van overspanning en ook
toch in een plotselinge angst voor wat ze op zich genomen had: als ze maar genoeg
van dat kind kon houden, als ze maar niets onmogelijks begonnen was. O, mocht het
alles goed gaan....
Hij stond overeind en bracht het kleintje naar de gang, waar hij het aan een der
kamermeisjes toevertrouwde. Stil was hij weer terug gekomen. Zwijgend, als verdoken
in een zwaar en moeilijk gepeinzen liep traag hij het vertrek af en aan. Een oogenblik
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stond hij roerloos. Hij mompelde, met de oogen in strak turen naar een ongekende
verte: ‘'t Is eigenaardig, dat je dat zegt van haar mee te nemen. 't Is eigenaardig.’ En
bruusk ineens: ‘Maar je moet niet denken dat ik heelemaal uit mezelf....’ Hij verneep
het overige zijner woorden in een onwillig
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samentrekken van zijn stuggen mond. Hij herbegon: ‘Ach, ik vind het beroerd om
er over te spreken, ik vind het zoo lam tegenover haar, ik....’ Weer knapte de zin af.
Zij nokte: ‘Wat bedoel je?’
Zijn donkere figuur wendde naar het raam zich toe. Langs zijn ruige haar lichtte
het onzekere tasten van zijn nerveuse hand. En besluiteloos schokten de onwillige
schouders. ‘Ach 't is 'n beroerd onderwerp. Ik heb altijd met die heele geschiedenis
aan den grond gezeten. Als je het eene vertelt, moet je ook met het andere voor den
dag komen en er zijn nu eenmaal dingen, die je liever voor je houdt. Maar dat je
gezegd hebt van haar mee te nemen, dat vind ik zoo, zoo.... Nu heb je recht op
vertrouwen....’ Er haperde een stilte, toen mompelde hij gesmoord: ‘Zie je, het is
eigenlijk door jou geweest, dat ik haar bij me heb gehouden....’
Haar stem beefde op: ‘Door mij?’
In pijn trokken zijn oogleden samen. ‘Ach, als die kinderen zoo heel jong zijn,
dan geef je als vader er zoo weinig om, dan voel je er eigenlijk nog zoo niets voor.
Ik was woedend toen d'r moeder haar niet mee wilde nemen naar Duitschland. Maar
als we zoo er over ruzieden, dan moest ik telkens aan jou denken. En ik kreeg
langzamerhand het gevoel, dat als ik doorging met dat beroerde gesjacher om zoo'n
hulpeloos schepseltje, dat ik dan maar liever heelemaal van je weg moest gaan.... En
toen heb ik er in eens een eind aan gemaakt door de zorg op me te nemen.... En ik
was werkelijk van plan om open kaart met je te spelen, ik wilde alleen wachten, tot
de heele geschiedenis wat meer tot het verleden zou behooren. Enfin, ik liet alles
zoolang op z'n beloop en van het kind nam ik niet meer notitie, dan dat ik iedere
maand zelf voor haar ging betalen. Dat is me wat geweest in het begin. Ik had soms
net 'n gevoel of ik er in geloopen was, door jouw schuld dan en ik maakte me woedend
op jou en op haar en op iedereen die er mee te maken had.... Maar langzamerhand
ben ik haar zoo lief gaan vinden en toen wist ik heelemaal niet meer hoe ik het je
zeggen moest.....’ Stil was hij haar genaderd. Zijn bevende vingers gingen streelend
langs haar verhit gezichtje, speelde nerveus met de bleekblonde krulletjes die een
luchte krans sponnen rond haar matte voorhoofd. ‘Ik, ik kon geen afstand van haar
doen en jou kon ik toch ook niet missen....’ Zijn arm omklemde haar tengere figuur.
Hij mompelde schor: ‘Je zal toch wel altijd bij me blijven, hè! Zal je dat?’
Het hoofd geleund tegen zijn gezicht, zat ze onbewegelijk in een verdroomd kijken,
dat haar zijn deed als verzonken tot de heimelijke vreugden van een innerlijk
schouwen; toen met een wonderlijk fijn lichten van het teedere oogengrijs, mompelde
ze stille: ‘Ik wist toch, ik wist toch, dat het zoo was, ik....’ Ze zag naar hem op. ‘Maar,
Maar....’ En plotseling sloeg fel de gloed naar haar bleeke wangen, ze fluisterde:
‘Maar als ik jou niet had dan zou het heele leven me immers niets kunnen schelen.
O, laten we maar veel, veel van elkander houden, want anders is er toch niets....’ En
met beide handen omgreep ze zijn dierbaar hoofd en kussend zijn wangen, zijn oogen,
zijn mond, versmoordde ze den snik, die trage omhooghortte uit haar diepste
binnenste.
In de gang klonk zilverig de lach van het kind.
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Sylvesteravond waakt met mij
door H. Baart de la Faille.
Sylvesteravond waakt met mij,
Zoo stil en roerloos als een kind,
Dat zoete vreugd in 't waken vindt,
Aan moeders zij.
En zooals 't kind, in onschuld groot,
Kasteelen uit de assche bouwt,
En fantazie voor waarheid houdt
Op moeders schoot,
Zoo zie ik in het gloeiend vuur,
Wat 't kindje in de vlammen zag:
Het sprookje van mijn langen dag,
In wakens-uur.
Was 't zoo geheimzinnig in mijn woud?
Liep ik zoo zingend door den dag?
'k Zie plots, wat 't reine kindje zag,
En ik - zoo oud!
Was dan die lange dag zoo schoon,
En ik, ik arme, wist het niet?
Is 't waarheid, wat mijn ziele ziet,
Of is 't een droom?
Sylvesteravond waakt met mij,
Zoo stil en roerloos als een kind,
Dat zoete vreugd in 't waken vindt
Aan moeders zij.
Sylvester fluistert teer tot mij:
‘Al wat ge ziet, is waarheid, kind,
Maar waarheid, die g'in droomen vindt
Aan mijne zij.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Aart van der Leeuw, Sint-Veit en andere vertellingen, Amst., Maatschappij
voor Goede en Goedkoope Lectuur, (W.B.), 1919.
Beginnen met verzen, en deze later, met proza, zoo niet voorbijstreven, dan toch
minstens evenaren, ziedaar een nog altijd veel voorkomende schrijvers-carrière. Aart
van der Leeuw is de rustig-sterke en verbeeldingsrijke dichter van zoo menig
fijngevoeld en -gedacht lyrisch gedicht, zoo menige suggestieve ballade. Dat hij in
proza niet minder voortreflijk vertellen, niet minder sterk bekoren kan, met zijn
innige lyriek, zijn bezonken ontroeringen, zijn tot bevallig symbool geworden
wijsheid, dit boekje is er het bewijs van. Nooit misschien heb ik sterker gevoeld, dat
het neo-romantisme toch iets werkelijk onder ons geworden is, dan bij de lezing van
‘Sint-Veit en andere vertellingen’. Van Schendel heeft meer streeling van klank, is
althans uiterlijk, zinnelijk ‘mooier’, maar Aart van der Leeuw doet veel zuiverder
aan, waarachtiger, pittiger, hij mist geheel van Schendel's coquetterie. Was de
gedachteninhoud niet vaak zoo zéér modern, men zou dit boekje van hem voor één
uit den tijd van de echte romantiek kunnen verslijten, zóó frisch is het, zoo
oprecht-naief, zoo - ondanks het didactische, dat nergens hindert - poëtisch. Alleen:
veel optimistischer, zonder den hang naar de nachtzij der dingen, die Novalis en de
zijnen kenmerkte, en veel eenvoudiger, ingetogener, dan de meeste fransche en
engelsche romantiek.
Niemand houde S i n t -Ve i t - zoo min als E e n z w e r v e r v e r l i e f d - voor
een historische novelle. De symboliek is hier alles, is de reden van bestaan althans
dezer verhalen, de lyrische beschrijving een hunner grootste bekoringen. Bij Van
der Leeuw is de visionnaire verbeelding het didactisch sprookjesachtige somtijds de
baas. Een echte Hollander, die via Van Oordt, Ary Prins, van Looy,
Bosboom-Toussaint, afstamt van Vondel. Hij beschrijft wat hij z i e t , in zijn
verbeelding z i e t . Doet een passage als de volgende u niet aan Ary Prins denken,
ziet ge hier niet, als bij hem, oude schilderijen voor u? (bl. 8). ‘De ridder zat stijf en
recht, geheel gedrapeerd in den pronk van fulpen tooisel en lichtende gesteen en,
zijn magere gestalte leek er schichtig in schuil gegaan, alleen zijn bevende handen
waren zichtbaar - waarvan de een op den rijkversierden knop van zijn degen rustte
en de ander een gouden kruis betastte, dat aan een zilveren keten hing - en ook zijn
tanig hoofd, met sponsig-uitgegroeiden neus, luifelend boven zijn verlepte, als steeds
in gebeden prevelende lippen, wijl slechts de leerend-leepe oogjes leefden in de gore
welke wangen. Om hem rees de wacht der soldeniers, de kapitein voorop, een lange
slamier, hoekig en knokig geplant in de zware stevels, glunder liet hij de pluimen
wapperen op zijn breed baret; zijn hals was met zwachtels omwonden, overal op zijn
gevlamde tronie vuurden abcessen en booze karbonkels. De overige trawanten
leunden, als gedrochtelijk-geknakte uitwassen aan hun slanke, blinkende hellebaarden.
De jonge man zag toe en langzaam kwamen uit het bosch de dorpers geslopen.
Haveloos en barrevoets, gebogen in hun leedren kamizool, wierpen zij zich voor den
ridder neder, hurkten dan zwijgzaam en met nedergeslagene oogen. Elk was gegroeid
en gekromd naar zijn ambacht, door wind verweerd, door zon verschrompeld; één
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leek als onder een gewaand gewicht verpletterd, telkens hief hij den arm in een ijl
gebaar, als moest hij
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een ongezienen last vaster aan den schouder schuiven, en greep in de leegte; een
ander, de borst ingevallen, de handen geklauwd, scheen lange, verre voren in den
grond te volgen, en spiedend het kouter te richten. Het laatst kwam een groote
grijsaard dwars over de heide, naderend in een vreemden, ongelijken kreupelpas,
een zotten dans; zijn baard fladderde bij die sprongen; allen zagen toe, de ridder
lachte, de knechts luider, en daarna de dorpers ook, de oude man staarde bang en
verdwaasd, en strompelde sneller. Vrouwen zaten er mee in den kring, vele hadden
in het gelaat zweren en open abcessen; met schichtigen blik zagen zij bijwijlen naar
den kapitein der hellebaardiers, die trotsch zijn knevels draaide en met welgevallen
naar haar lonkte; zij werden dan zeer bleek en een rilling huiverde over hen.’
Evenals die van Prins, evenals die van Van Oordt, evenals die van de Vlaamsche
en Duitsche primitieven, hoeveel kracht van expressie dankt deze kunst aan haar fel
en fier realisme! Het verhaal ‘Sint Veit’, stellig niet zonder voorkeur door den auteur
vooropgezet, munt dan ook door het vurig visionnaire boven de andere uit. Ze zijn
zachter, minder mannelijk-moedig, ofschoon toch geenszins vrouwelijk lief, ze zijn
droomeriger sprookjes, die andere verhalen. Dat van den jongen ridder die den
zichtbaren God zocht heeft mij bijzonder bekoord. Het is vol parelendfrissche jeugd
en menschelijkheid. Als nog poëtischer misschien deed mij ‘De Toovergave’ aan.
Wordt niet in dit schoon vertelsel de kern van 's dichters ziel, het veredelend
omdroomen benaderd? ‘Ook haar gestalte kon hij niet eenvoudig aanvaarden’, heet
het op bladz. 141. ‘Heur haren schonk hij een gloeien van rossiger goud, heur
oogopslag de donkere diepten van juweelen. Dagelijks beminde hij een ander wezen,
maar haar zelve niet. Zwaar viel zijn droomenmantel om haar schouders’.
Dan volgt nog ‘Joost de Wandelaar’, heerlijk vol van de innigste natuurliefde.
Omtrent de toekomst van boeken valt gewoonlijk weinig te voorspellen. Toch zijn
er enkele waarvan men als bij intuïtie gevoelt, dat zij klassiek zullen blijken. Tot die
weinige behoort dit bundeltje van Aart van der Leeuw. Wat beteekent ‘klassiek’, wat
hebben alle klassieke werken gemeen? Zij zijn de rustig beheerschte uiting van diepe
gedachten uit groote ontroering voortgekomen. Die gedachten behoeven natuurlijk
niet - gelijk die van Pascal bijv. - als zoodanig tot klaar bewustzijn gebracht en
neergeschreven te zijn. De meeste dichters uiten hun gedachten in symbolen, in
vertellingen, in zoogenaamd objectieve beschrijvingen zelfs. Hun gedachten liggen
niet altijd voor het grijpen.... toch wórden ze door duizenden be-grepen, en zóó
onsterfelijk, zóó klassiek.
H.R.

Ellen, Uit de brieven en dagboekbladen van Klaartje Hartig, Amsterdam,
Scheltema en Holkema's Boekhandel, K. Groesbeek & Paul Nijhoff, zonder
jaartal.
Bijna boosaardig lijkt het, Ellen's nieuwe boekje te bespreken vlak achter Aart van
Leeuw's vertellingen. Wie die Klaartje Hartig leest zal aan het klassieke denken?
Ontboezemingen zijn dit, losse opmerkingen, gedachten, van een moderne vrouw,
van een thans levende.... dame. (Vergeef mij, Ellen, ik weet wel dat gij 't woord
verfoeit en ‘vóór alles vrouw’ zijt, zooals Joh. de Meester het uitdrukte, maar 't hangt
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nu eenmaal niet geheel alleen van onzen wil af, wat wij schijnen te zijn uit onze
geschriften. Zoudt ge soms liever hebben, dat ik u een dilettante of een ‘boerzjwase’
noemde? Neen immers! In uw ‘stand’ trouwens stelt men er zijn eer in, een echte
heer te zijn, een ‘gentleman’? Waarom dan geen dame, een gentle-woman?)
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Er staat een ‘voorrede’ in dit boekje, een voorrede als waarschuwing aan hen die het
open slaan? En deze waarschuwing begint als volgt: ‘Dit is een bij v o o r b a a t n i e t
l i t t e r a i r g e w i l d boek. Verbeeld ik het me.... of hoor ik uit vijandelijk kamp
een smalend: “Dat moet haar geen moeite hebben gekost!” Zonder dezen aanval te
pareeren, vervolg ik m'n eerste voorrede: Met kunst heeft dit boek niets te maken;
het bevat geen woordkunst maar kunstelooze woorden; verwoorde stemmingen; dat
is àl!’
Gelukkig gaat noch de voorrede, noch de rest van het boekje zóó verder. Anders
zou men moeten zeggen, dat deze kunstelooze woorden even zoovele misverstanden
bevatten. Wat is dat ‘een bij voorbaat niet litterair boek?’ Bedoelde Ellen te zeggen:
‘Ik wou bepaald niet hebben dat het litterair werd?’ Heeft zij dan iets tégen het
litteraire? Of.... weet zij eigenlijk niet precies wat litterair beteekent? Men ontmoet
meer zulke zonderlinge uitingen tegenwoordig. Wie weet of Ellen niet in de war is
gebracht door Felix Timmermans, die een zijner jongste boekjes noemde ‘met eenige
letterkunde omsierd’.
Litterair, mevrouw Ellen - ik moet u alweer om vergeving vragen, nu voor mijn
schoolmeestershouding; helaas, ik kan niet anders! - litterair is een boek, wanneer
het er in s l a a g t , zekere gevoelens, zekere ontroeringen zuiver te uiten, zóódat
anderen ze bij de lezing even zuiver ondergaan kunnen (ik zeg: kúnnen, want men
moet vatbaar zijn en in de stemming). Verwoorde stemmingen, w e r k e l i j k
v e r w o o r d e stemmingen zijn litterair, zijn litteratuur. Een boek dat verwoorde
stemmingen wil geven, en niet slaagt, is n i e t litterair, maar is dan ook tevens slecht,
verdient dus afgekeurd te worden. Litteratuur en woordkunst is hetzelfde. Uw excuus
- of verdediging, of waarschuwing - heeft dus geen zin. Als u zegt: ‘met kunst heeft
dit boek niets te maken, het bevat verwoorde stemmingen; dat is àl’, dan spreekt u
zichzelf tegen, dan spreekt u.... abracadabra.
Wat gij eigenlijk gewild hebt, Ellen, - voor de familjare toespraak behoef ik geen
vergeving te vragen, nu gij zelf ‘wereldkundig’ (hm!) hebt gemaakt hoe goed wij
elkander kennen - dat is: u al b i j v o o r b a a t verdedigen tegen critiek, litteraire
critiek. Litteraire critici, hebt ge willen zeggen, blijft mij toch van 't lijf, ik heb immers
geen litteratuur willen geven. Onnoodig, Ellen! Onnoodig.... en u niet geheel waardig.
Wat kan de critiek u schaden? Wat hebt ge met de critiek te maken? Zeg wat ge te
zeggen hebt, eerlijk en frank, en laat anderen daar toch hun zegje over hebben.
Onnoodig, want wat ge w e r k e l i j k met uw boekje hebt gewild, blijkt er immers
wel heel duidelijk uit! Daar kan geen voorrede ook maar iets aan veranderen. Ge
hebt de behoefte gevoeld, ook in de booze oorlogsjaren, u te uiten, u uit te spreken
over allerlei.... en toch eigenlijk alléén over uzelf. Welnu! Wie zou u dat kwalijk
kunnen nemen?
En ik zal u er dadelijk wat bijzeggen: ge zijt geslaagd. Wij kennen u precies uit
dit boekje, zooals wij u al kenden uit ‘Een Vriendschap’ (en veel beter dan wij u
kenden uit die andere boekjes van u). Wij kennen u en wij hebben plezier in u, zooals
wij altijd allemaal plezier hebben in levenslustige, pittige vrouwen, die gevoelig zijn
tevens. En ook een beetje zelfingenomen? Nu ja, dat hoort zoo bij het type,.... geloof
mij, geheel eenig zijt ge niet. Ik ken er méér zoo gelijk gij - al schrijven die anderen
niet, niet allemaal ten minste. Ik ken er meer zoo, en, al kibbelde ik wel eens wat
met een van haar, we bleven altijd goede vrienden, want ik had altijd plezier in haar,
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zooals ik ook altijd plezier had in u. En u bewonderde, wel zeker! Bewonder ik niet
het leven overal waar het zich toont met frischheid en kracht?
Dit nieuwe boekje van Ellen, lezer.... nu, het had, dunkt mij, genietbaarder kunnen
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zijn, wanneer het tot ongeveer de helft (of twee derden; ik heb 't niet precies nagegaan)
ware beperkt gebleven. Maar dat er vele pétillant levende en warm-doorleefde, dus
boeiende en bekorende bladzijden in staan, zal zonder twijfel zelfs de strengste
litteraire criticus moeten toegeven. Daar zijn b.v. die over Klaartjes grootvader, die
andere over haar poes....
Of het boekje daarom ooit in de geschiedenis der litteratuur vermeld zal worden?
Daar zullen Klaartje's kleinkinderen misschien wel méér van kunnen zeggen dan
wij!
H.R.

P.H. Ritter Jr., Zeeuwsche Mijmeringen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1919.
In een keurig boekske, met prentjes van Alb. Geudens, smaakvol als vignetten
aangebracht, zijn Ritter's Zeeuwsche Mijmeringen, den lezers van Elsevier's
welbekend, thans afzonderlijk verschenen. Daarbij is een gelukwensch van pas. In
dezen tijd een uitgever te vinden, dier zulke, voortreffelijke, maar niet juist
populaire.... divagatiën, zóó welverzorgd de wereld inzendt, ziedaar m.i. iets dat ten
zeerste te waardeeren, en te memoreeren valt.
De schrijver heeft zijn boekje opgedragen aan zijn vrienden, den heer en mevrouw
Jaarsma. Ook dezen naam kennen de Elsevier-lezers. Dat Jaarsma en Ritter vrienden
zijn verwondert mij in geenen deele. Er is veel overeenkomstigs in hun geestelijke
persoonlijkheden. De stijl van den heer Jaarsma is rijkelijk gekruld, en zoo is die van
den heer Ritter, doch Ritter's krullen zijn toch fijner en sierlijker dan die van Jaarsma.
Deze laatste, wil hij verhalen blijven schrijven, zou goed doen te trachten zijn wilde
krullen wat.... uit te strijken, de krullen van den heer Ritter zullen hem, bij zijn streven
verfijnd-puntige essays, fantastisch-persoonlijke reisbeschrijvingen en
geestigongewichtige beschouwingen te geven nimmer te veel in den weg zitten.
Reisbeschrijving valt alleen nog te genieten als zij zeer zakelijk of als zij
volstrektonzakelijk, maar uitstekend geschreven is. Wat beteekent uitstekend
geschreven, in dit geval? Ja, ziedaar, een lastige vraag! De stijl die de spiegel is, de
fijngeslepen spiegel van een fijnen, maar in 't geheel niet ‘geslepen’, zich integendeel
argeloos overgevenden geest, zal voor zulk een werk wel het beste blijken. Maar er
is nog zooveel méér. Lees het boekje van Ritter! Volzinnen staan er in die zijn als
parelsnoeren, en bladzijden, waarover een litterator, die de kunst van genieten verstaat,
de vingertoppen onwillekeurig streelend gaan doet, terwijl zijn oogen ópgaan en zich
verliezen in een vaag, maar rijk gedroom.
H.R.

André de Ridder, De Gelukkige Stonde, Amersfoort, Valkhoff & Co.
Het treft telkens opnieuw, met hoeveel vaardigheid de beste der Vlamingen het
Nederlandsch hanteeren, hoe groot hun virtuositeit is over de taal. Als we denken
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aan Streuvels met zijn sterk, machtig proza, aan Teirlinck met z'n zoet-streelende,
glijende, vleiende taal... aan Van de Woestijne met zijn rijk-genuanceerde
woorden-schat, zijn grootsch-gebouwde, rhytmische volzinnen.... en dan weer zien
hoe gemakkelijk en blij iemand als Sabbe zijn vertelsels optrekt.... en hoe André de
Ridder in ‘De Gelukkige Stonde’, met uitnemende techniek, het instrument van zijn
taal bespeelt, dan erkennen we opnieuw dat de Vlamingen bezitten een wonderlijke
sensitiviteit, die hen al de kleine en fijne nuancen van taal gemakkelijk tot de hunne
maken doet.
Deze eigenschap - de elegante zwierigheid van den vlotten, raken stijl, de
woordenreeksen, als speelsch water murmelend en vervloeiend - lijkt me van ‘de
Gelukkige Stonde’ de grootste deugd. Het is het boeiend kleurenspel dat bij de fijn
en moeite-
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loos-gekozen woorden oprijst voor onzen innerlijken blik, het zijn de reeksen aardige
stemmingsbeelden die de aandacht gevangen houden en de tintelende val der klanken
die ons, al lezend, luisteren doet. Het is een boekje zooals het in het Fransch
geschreven zou kunnen zijn, het is on-hollandsch, elegant, luchtig, meer gespitst op
het sierlijk verwoorden der aandoeningen, dan op het diep en ernstig, streng en koel
weergeven van groote gevoelens.
Het heeft ook een fransche ironie, een lichteren weemoed dan dien wij hier kennen.
Het is van een bekorende speelschheid, maar ook soms van een licht-teleurstellende
ondiepheid. Toch - misschien zou de heer de Ridder tegenwerpen dat het zijn
bedoeling niet geweest is, iets dieps te maken - spreekt hij in zijn opdracht aan zijn
vriend niet van ‘deze kleine woorden van kleine liefde’, van ‘luttele aandoeningen,
loszinnige stemmingen en kortstondige indrukken’? Beteekent zulks niet dat hij zich
volkomen bewust is, niet iets heel ernstigs, groots of dieps te hebben gegeven? En
aanvaarden we deze bedoeling eenmaal, dan kunnen we ook vrij-uit genieten van de
charme die van dit boekje uitgaat. ‘De Gelukkige Stonde’... de stonde van de liefde,
van het avontuur... hoe bekorend zijn haar stemmingen gesuggereerd, de zwijmel
van verlangen, de vreugde van het verkrijgen, de weemoed van het afscheid. ‘Kleine
liefde’, die in hoofdzaak verliefdheid is, teedere amoureusheid, brandend begeeren.
Wat André de Ridder beschrijft is voornamelijk de uiterst-verfijnde aandoeningen
van de in verliefdheidsroes sterk gespannen zenuwen en zinnen. Maar daar toch nooit
de zinnen functionneeren als iets op zich zelf, daar zij toch met duizend fijne
contactdraden verbonden zijn aan het psychische, kan er geen sprake zijn dat hier
een beschrijving zou gegeven worden van louter sensueele aandoeningen. Al die
zachte of heftige, streelende of opzweepende gevoelens van hartstocht en verliefdheid
hebben hun onmiddellijke weerspiegeling in de psyche van wie die gevoelens
ondergaat - maar daar hier, in dat boekje, geen sprake is van een machtige, lijdende,
strijdende liefde, zijn natuurlijk de innerlijke bewegingen, door de amoureusheid
veroorzaakt in de ziel van den verliefde, niet meer dan kleine, lichte rimpelingen,
sierlijke plooisels, weemoedige glanzingen. En deze beschrijft de Ridder voortreffelijk.
Hij voert ons mee, daarheen waar de beide verliefden gaan... in de stad met haar
avontuurlijke lichten, op het landhuis, aan zee... En dan wordt luchtig en speelsch,
met rake trekjes de omgeving geschetst. Het meeste genoegen vindt André de Ridder
in de beschrijving van wat sierlijk is, schoon, van dat wat een lust is voor ooren en
voor ooren. Streelende muziek, zonneglanzingen en maanlichtschijningen, de vochtige,
glanzende blik van de geliefde, de atmosfeer van een landhuis, verloren in de
oneindige eentonige tikkeling van zomerregen en daarbinnen de liefde, het genot en
de schoone weemoed: want het zal voorbij gaan, het zal voorbij gaan...
En de philosophie, het leidmotief? Genieten zoolang het geluk er is en berusten,
dapper berusten, met een glimlach, wanneer het voorbij is. ‘Wij moeten leeren leven,
vriend.’ En ‘We zullen het bestaan in simpelheid en deemoed aanvaarden, van de
wezenlijkheid bewust, zonder ijdele hoop of blind vertrouwen, en met somber weten
blij door het leven gaan en in harmonie met al wat is, van alles nemende, van alles
gevende’... Dat klinkt wel héél mooi, niet waar? Of de held van de ‘Gelukkige Stonde’
‘van à l l e s gevende’ is? Maar, nu ja, nu ja... De Ridder beschouwt dat wat uit z'n
verhaaltje spreekt, toch òòk niet als het eenige? En over dit avontuur sprekend, doet
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hij de vooraf mijmerende vrienden zeggen: ‘Wat we beleefden in onzen jeugd is één
oogenblik van ons bestaan, een tijdelijke vorm, een overgang wellicht’.
J. DE W.
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A. Baertsoen bij Petit te Parijs.
Dat was een verrassing. Ik kende het werk van A. Baertsoen nauwelijks. Te Parijs
had ik me tot taak gesteld, tentoonstellingen af te loopen om na te gaan, wat het
Frankrijk van na den oorlog, het overwinnende Frankrijk wil en wat het kan.

A. BAERTSOEN, KENSINGTON GARDENS, SNEEUW.

Den dag, dat ik dit artikeltje verzend, wordt in het Grand Palais de herfstsalon
geopend. Ook het kunstleven herbloeit. Gelukkig, dit tenminste kent geen grenzen.
Geen Wilson hoeft daarvoor het zelfbeschikkingsrecht te proclameeren.
Ik besefte sterk, hoe kunst overbrugt, hoe daarnaast alle politieke krakeel verbleekt
door ministers en trawanten gevoed, waarvan het publiek naar mijn barbier me
vandaag verzekerde de buik vol heeft, toen Baertsoen in een onderhoud, dat ik met
den schilder mocht hebben, een zorgtrek over het in peinzen wat schuwe en sombere
gelaat, opmerkte: ik zou wel graag naar Holland gaan, werken in de oude steden,
Delft vooral, ik ken ze, ik heb er goede vrienden en familie, dat geschil op het
oogenblik houdt me terug. En toen ik meende te mogen opmerken, dat men die
moeilijkheden niet overdrijven moet, dat de Hollanders daarom hun bewondering
stellig niet aan dit bewonderenswaardige werk onthouden zullen scheen er warempel
iets in hem te ontluiken.
Ja, zei hij, dat is nu niet om te vleien, maar ik vind het onzinnig, om
Zeeuwsch-Vlaanderen bij België te willen voegen. Daar is al dadelijk het verschil
in godsdienst: Vlaanderen katholiek, Zeeuwsch-Vlaanderen in hoofdzaak protestant.
Dit vertel ik niet over om onzen landgenooten een pluim in den staart te steken.
Wonend in een land, dat zoo veel heeft geleden als Frankrijk, temidden van menschen,
die stuk voor stuk persoonlijke offers hebben gebracht om die overwinning mogelijk
te maken, voel ik het scherp: wij menschen, die buiten de verschrikking zijn gebleven,
geheel afgescheiden van de vraag, in hoe ver dit aan onze eigen verdienste dan wel
aan aardrijkskundige en politieke factoren buiten onzen wil te danken is, wij neutralen
mogen waarlijk wel wat bescheiden zijn. Wat natuurlijk heelemaal niet besef van
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eigenwaarde uitsluit noch dat we staan op ons recht, waar dit met schending bedreigd
wordt. Slechts voelden we dat felle, directe en algemeene leed niet aan den lijve
gelijk bij voorbeeld Baertsoen.
Hij week uit en vestigde zich te Londen. Het pleit voor de veerkracht van dit sterke
en sobere talent, dat hij daar hard gewerkt heeft. Bij Petit in de Rue de Sèze laat hij
er een reeks van zien, schil-
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derijen, teekeningen en etsen. Dat werk uit den laatsten tijd is niet vroolijk. Het
norsche en het dompige, het als het lot onafwendbare, de zware stuwing, het
monumentale en het boven-persoonlijke dier wereldstad van mist en water waarin
het zwoegende leven in de bruggen als steenklompen uitgehouwen schijnt, moet aan
zijn stemming van die jaren lief zijn geweest.

A. BAERTSOEN, HET CHINEESCHE PAVILJOEN AAN DE LEIE TE GENT.

Nu is hij weer terug. Zijn huis bleef ongeschonden! Op het oogenblik toeft hij te
Parijs. Ik vroeg hem, of hij aan het werk is. Met een weemoedigen glimlach schudde
hij het hoofd: hij had andere, praktischer besognes. En dadelijk vroeg hij me naar
Holland, naar Breitner het eerst, wat die thans maakt. Hij mompelde iets van warmen
lof voor dezen schilder. Binnensmonds, zonder effectbejag en ijdelheid is al zijn
werk, gelijk ook zijn sujetten eenvoudig zijn.
Portretten noch stillevens heeft hij hier. De stilte in oude stadjes van vergane
weelde, waar de moede en ingetogen huizen hun trapgevels spiegelen in het drab der
grachten, maar ook de machtige en wijde somberheid, waarin de Theems het looden
sop onder de strakke bruggebogen en langs de beschoeiingen der kaden spoelt, het
hijgende bedrijf der handelsstad met haar spookachtige tuigage als monsterinsecten
en van de fabrieken de laaiende vuren, vanwaar door de schoorsteenen heen de rook
zich met den mist mengt, dan weer de liefelijke vredigheid van den avond op het
land, als hier en daar de ziel der huizen in het schijnsel van de lamp naar buiten
gloort, en ook, vooral, de sneeuw van kledderige natheid in het stadsgedoe, de sneeuw,
niets zoetelijks, in ruige kappen op de palissaden - dit alles trekt hem aan. Een enkel
stuk is hier van sterker kleurwerking, als het Chineesche paviljoen te Gent, hierbij
gereproduceerd, iets van krachtige blijheid, waarbij men voelt: prettig, dat de schilder
de wereld ook zoo eens heeft gezien, het is warm en forsch, al zou ik het groen fijner
wenschen, zijn groen is niet mooi; werk van een rasschilder, het echte
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schildertemperament, dat geen ‘genre’ kent - maar die stukken met sneeuw, misschien
komt het, omdat ik Hollander ben, ze doen me toch meer.
Baertsoen zelf moet er ook veel van houden. Naar aanleiding daarvan erkende hij
verwantschap met Breitner. De toeschouwer had dit al dadelijk opgemerkt. Diezelfde
stoere echtheid tot in het rauwe bij zoo veel geacheveerds. Want, deze stukken mogen
willekeurig van samenstelling lijken, bij Baertsoen, den indrukwekkenden
impressionist kan men van t r a n c h e s d e v i e spreken - prachtig zijn ze
o p g e b o u w d , als het ware samengestuwd tot een geheel van rust-in-evenwicht,
dat het vlak vult,
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van zelfsprekend lijkt, immers deel van een geheel is, hetwelk zich aan alle kanten
voortzet, een ‘snede’ waarlijk van het ‘leven’, dat, zich in ruimte en tijd aan ons
vertoonend, beiden daarin oogenblikkelijk te buiten gaat, maar zich hier voor onze
zinnen opent, schooner dan wij zelf het vermogen te zien, want gezien door de oogen
van een schilder, die het met al zijn zinnen inslurpt en weergeeft, zoodat ook de
toeschouwer den dikken mist proeft, zijn schoenen soppen in de sneeuw, de geurige
avond buiten hem omwikkelt.
Op deze doeken is gewerkt. Baertsoen schaamt zich niet, ons in zijn werkplaats
te leiden. Heel een reeks teekeningen hangt hier, nooit in Holland tentoongesteld
geweest. Prachtig zijn ze doorwerkt, gaaf en frisch. De schilder beschouwt ze met
eenige onachtzaamheid als studies. Studies zijn het. Men vindt er enkele in schilderijen
terug, o.a. dat Chineesche theehuis. Baertsoen verdeelt, het houtskool in de hand,
het vel in kwadraten. Hij heeft op eenige niet de moeite genomen, dat hulpmiddel
uit te wisschen. Het gunt een blik in de wording van de compositie, grillig, immers
levend, weergeving van een stuk werkelijkheid, dat hem trof, maar ook beheerscht,
wijl kunst of keus, levendig en tegelijk bezonken.
Hij vindt het leven ook, neen juist, in het levenlooze. De wijsgeer Bierens de Haan
heeft onlangs in een lezing van de menschelijkheid in het schoone voorwerp gerept.
Hoe menschelijk is dit werk, ofschoon - of moet ik zeggen: want? - zonder menschen.
Kunst en keus, de woorden zijn meer naast elkaar gezet. Ook Baertsoen vereenvoudigt
zonder opzettelijkheid. Dat geeft de kracht van het epische aan zijn oeuvre. Hij
synthetiseert. Is ook zijn milde houding tegenover het Hollandsch-Belgisch geschil,
in het begin aangeduid, in dit verband niet kenschetsend? Samenvattend, versmaadt
hij het overtollige van figuren in deze stukken, die, stads- of natuurschoon toonend,
veel meer bieden. Dus zou een figuur, uitsluitend ter verlevendiging daarin gezet,
maar hebben gehinderd. Het voorbehoud van den tusschenzin is noodig. Aan
Baertsoen is niets vooropgezets. Inderdaad ontwaart men af en toe een gestalte: den
man, die op het einde van den steiger de emmers nederzet, de zakkendragers op de
brug in dooisneeuw. Gestalten zijn het, niet meer. Ze hooren hier, men merkt ze
nauwelijks op, ze werden opgenomen in de atmosfeer, prachtig staan ze in den grijzen
toon als paal of boom.
Wie zelf schildert zal er genot in vinden, dit werk op de hand te bezien, de ruige
pâte, de forsche streek bewonderen. Ook zal hij de manier van inlijsting, iets van
belang, waardeeren evenals de oorspronkelijkheid, die den schilder bij zwart-en-wit
om een smallen rand wit papier grove jute als passe partout deed gebruiken, maar
tevens inzien, dat deze stukken gunstig moeten hangen, willen ze ten volle tot hun
recht komen. De eerste maal, dat ik de tentoonstelling bezocht, knapte opeens het
licht op. In den schrillen gloed, die uit ‘hersen’ onmeedoogend de wanden bestraalde,
verbleekte en kromp terug, wat daarlangs hing. Misdadig was het.
Ziedaar eenige losse aanteekeningen over wat ik van den Vlaamschen meester bij
Petit zag. Hij zelf herinnert zich nog levendig, wat Karel van de Woestijne zoo wat
acht jaar geleden over hem en zijn werk in ditzelfde maandschrift schreef.
H.v.L.

Herman Vreedenburgh bij De Bois te Haarlem.
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In een dertigtal meest kleinere werken geeft deze nog jonge schilder, die gedurende
vier jaren de koninklijke subsidie ontving, onopgesmukt, oprecht zijn visie op het
Noord-Hollandsche landschap. Hij spreekt van het vlakke land met de karakteristiek
rechte wegen en rechte slooten; de polders en de velden met aan den einder de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

68
stijve boomenrijen en de pittig-ronde daken der boerenhuizen; de afsluithekken en
de klare water-reflexen en hij houdt er van dit alles raak en stug neer te schrijven
met het volle penseel. Zijn oog is scherp ingesteld op kleur en lijn, hij is vol-op
impressionist, sterker schilder dan zijn meer bekenden broer Kees, die te veel in het
schilderijen maken verviel; hij houdt van de kantige tegenstellingen en helder, soms
op 't harde af, ik zou haast zeggen echt-Noord-Hollandsch, weet hij in een klein
bestek iets vast te houden van de groote Ruimte over de landen, welke hem tot werken
dringt. In zulke dingen is hij op zijn best, het is werk ‘aus einem gusz’, doch ook
waar hij zich laat inspireeren door den arbeid aan zandkuilen of aan den zandhaven
van IJmuiden, hierbij afgebeeld, of door het tegen de lucht sterk sprekend silhouet
van een spoorbrug, daar is hij het meest zichzelf. Hij zal in de toekomst zich
ongetwijfeld verdiepen, er blijft altijd iets schetsmatigs in zijn werk, doch mede is
dit juist de charme ervan, naast het zich haast opzettelijk afkeeren van wat als
gemakkelijk verkoopbaar geldt. Dat maakt hem het leven niet gemakkelijker, doch
het zal hem mede dieper doen worden en daar gaat het toch maar om, niet waar?

HERMAN VREEDENBURGH. ZANDHAVEN TE IJMUIDEN.

O.v.T.

Jan Boon bij Gerbrands te Utrecht.
Naast de kunstenaars die sterk bewogen worden door de tijdstroomingen, zijn er
altijd andere geweest, die de rustige aanschouwers bleven van het leven, gelijk het
zich openbaart in de natuur en in de menschen. Doch al zijn deze niet de hevig
ontroerden, die langs velerlei wegen zoeken uiting te geven aan het nieuwe, dat hen
in hun tijd ontroert, het ander aangezicht, dat als reflex der komende
geestesstroomingen de kunst vertoont, kan ook in hun werken
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merkbaar zijn, omdat ze met open oogen en ooren in hun tijd staan en vanzelf de taal
van hun tijd spreken. Noch heftige tegenstand, noch aanbiddende bewondering zullen
deze van hun tijdgenooten ondervinden. Maar ze zullen meer algemeen worden
begrepen en gewaardeerd, omdat ze meer algemeen menschelijk natuur en menschen
aanschouwen en weergeven. Zulk een is ook J a n B o o n en dus gansch anders dan
Thorn Prikker.

JAN BOON. WINTER.

Hij is de kalme aanschouwer en verbeelder van menschen en dingen, liefst die
dichtbij liggen, in zijn omgeving. Maar de wijze waarop hij ze geeft is niet meer die
van de Haagsche School; hij geeft niet de oogenblikkelijke impressie, is niet de
stemming-kunstenaar, voor wien de toon meer is dan de kleur; integendeel, hij zoekt
den zuiveren vorm en zuivere kleur, en zijn neiging gaat naar de meer decoratieve
en vlakke verbeelding.
Bij Gerbrands laat hij p o r t r e t t e n , l a n d s c h a p p e n , b i n n e n h u i s zien. Ook
enkele t e e k e n i n g e n en e t s e n .
Zijn p o r t r e t t e n zijn van de meeste beteekenis. Meestal afbeeldingen van zijn
familieleden, zijn vrouw en kinderen en kennissen. Ze zijn geschilderd met een
aandacht die 't wezen te benaderen zoekt. Zijn kinderportretten, - een bekoorlijk
geteekend kopje van Ilse, een directe frischkleurige weergave van een ‘slapende
zuigeling’, een schilderijtje fijn van matte kleur van ‘Jantje Boon’, het gezichtje
waarover de dauw van de jeugd ligt met de bruine haren, de roomwitte trui, - geven
als 't ware 't gevoel weer, waarmee de vader zijn kinderen aanschouwde. Toch is
overigens niet het gevoel, doch het
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waarnemend element in zijn portretten overwegend. Zijn vrouwenportretten zijn van
voren of half terzijde gezien, ze geven gelaat en gestalte met gevoelige lijn licht
omtrokken, de kleuren vlak en zuiver, in de vleeschgedeelten fijn in elkaar overgaand,
in de kleederen effen vlak in heldere kleur en kleurtegenstellingen. Eenigszins zijn
ze gestyleerd, zonder 't natuurlijke geweld aan te doen. Eenvoud en rust spreekt er
uit. Zeer expressief is een goed in aaneensluitende kleurvlakken gecomponeerde
‘Mannenkop’.

JAN BOON. PORTRET.

Evenals zijn kinderen schildert Jan Boon ook gaarne zijn Interieur: zijn ‘huiskamer’,
‘de kinderkamer’. Hij vermijdt verbinding door schaduwen, door toon, waardoor
zoovele schilders vorm-gebreken verdoezelden, als hier in 't alleen in zuivere kleur
gecomponeerd Huiskamerbeeld voor den dag komen. Beter gelukte hem ‘de
Kinderkamer’ een sober vertrek in effen helder daglicht, dat glanst in de witte lamp
boven de vierkante tafel, waar fel rood een boek gloeit, en op den grond een beertje
en ander speelgoed ligt.
Onder z'n landschappen is een klein ‘Tuintje in sneeuw’, een vogelkooitje hangt
er in den boom, - waarin ook dat intieme is van een eigen tuintje. Evenzeer vol
aandacht geteekend is ‘de Binnenplaats’, het sneeuw op het dak terzijde; op den
voorgrond van het plaatsje, dat achter sluit met een blauwe deur, staat, contrast
daarmee, een emmer, helder blauw.
De grootere landschappen in de buurt van Amerongen, Leersum, Eck en Wiel,
meest onder effen grijze of bleeke lucht, zijn dikwijls knappe studies van terreinen
met schuren, pannebakkerijen, bosschen en velden, waardoor wegen gaan, die vooren achtergrond verbinden, en die met de kleuropeenvolging, zonder toon of
schaduwwerking de perspectief bepalen. Soms zijn ze wat te krijtachtig, vooral in
de luchten, en een enkele keer is de aandacht niet in alle onderdeelen genoeg
doorgedrongen, waaraan 't Jan Boon in zijn portretten nooit ontbreekt.
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Zoo ook enkele der schilderijen met Schepen, waarvan de ‘Haven’, met zijn vast
in 't water liggende kleurige schepen, wel het beste is.
Maar z'n mooiste landschap is een ‘Sneeuwlandschap bij Amerongen’, het witte
sneeuwveld, doorsneden door 't groenig ijs der bevroren sloten, waarlangs wilgen
groeien, en op den achtergrond 't bruin der heggen om tuintjes voor kleurige huisjes
en een rij fijngetakte boomen, in de verte blauwende heuvelen.
Fijn waarnemer toont Jan Boon zich ook in zijn etsen, waaronder de gevoelige
etsjes van ‘'t doode Vogeltje’ en ‘'t Vogelkarkasje’ en in die grootere krachtige ets
‘de Zonnebloemen’.
C.v.H.
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Keuze-tentoonstelling Arti.
Ik heb hooren zeggen dat de Bestuurderen der Maatschappij Arti et Amicitiae beter
hadden gedaan het 80 jarig bestaan te vieren door een minder retrospectieve
tentoonstelling, en dat zij thans zich en hun andere stemhebbende leden een soort
van brevet van onbekwaamheid hebben gegeven. Daarmee ben ik het niet eens.
Er zijn momenten, waarop een terugblik gewenscht is. Dit ééne geloofsartikel van
het futurisme, dat minachting en verloochening van het verleden leert, is mij altijd
als een teeken van zwakte voorgekomen. In geen enkel tijdperk voor het onze heeft
men ooit aan zoo iets gedacht. Daarenboven loopt er toch door alle waarachtig goede
uitingen van beeldende kunst (om een gemeenplaatselijk beeld te gebruiken) een
draad, dien wij neit straffeloos los kunnen laten. Het is goed, dat wij er van tijd tot
tijd aan worden herinnerd, wat groote schilders, zulke als de oudere leden van Arti,
waarvan er thans velen gestorven zijn, hebben gemaakt, en vooral, dat wij van het
beste zien dat zij hebben gemaakt. Opmerken en keuren en genieten van dit werk
kan ons nooit belemmeren in het beoordeelen en waardeeren van het nieuwe.
Mededinging tusschen dooden en levenden schijnt mij bovendien een weinig waardige
gedachte.
Deze korte aanmaning moge hier een beschouwing over het mooie werk der
afgestorven, of reeds tot een ander geslacht behoorende leden vervangen. Er zijn
eenige representatieve werken van Jozef Israëls, van Mauve, Neuhuys en de drie
Marissen; van Willem in het bijzonder een keurcollectie, die ons er aan herinnert,
welk een prachtig schilder hij was tot de levensomstandigheden zijn kunst de baas
werden. Ook eenige schilderijen uit Breitner's besten tijd, de ‘Oude Huizen’ en het
‘Japansche vrouwtje’, van Karsen enkele der meest melodieuze gevalletjes, van
Haverman het geestig portret van Dr. A. Kuyper. Mij dunkt, juist door deze ten deele
althans zoo welgekozen werken van ouderen wekt Arti de jongeren op tot strengheid
voor zich zelf.
C.V.

Kalender voor het jaar 1920 door Leo Visser.
Deze, door Leo Visser ontworpen en uitgevoerde, bij Van Leer en Co. gedrukte en
door Felix P. Abrahamson uitgegeven kalender doet in opzet denken aan die van
Van Hoytema. Tenminste vooral het eerste blad met de meeuwen in de grauwige
lucht, een prentje dat men uit de lijst kan halen als men dat wil. In meer opzichten
is het plan van die uitgave gevolgd: dier figuurtjes voor de resteerende vakjes, enz.,
maar letters en cijfers zijn hier door den ontwerper zelf geteekend. Ook is het plan
veel vereenvoudigd: er zijn hier slechts vier bladen, elk dus dienst doende voor drie
maanden.
Is die opzet - ongetwijfeld een gevolg van de opdracht - op het eerste blad haast
te duidelijk, in de drie volgende wordt de gevoelige en fantastische dierteekenaar en
sierkunstenaar die Leo Visser is, meer zich zelf. Wij denken niet meer aan Van
Hoytema bij de vroolijk gekleurde goudvischjes, noch bij pelikaan en pauw, in prent
en lijst op het blad April-Mei-Juni, en nog minder bij het weelderige zomersche blad
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dat daarop volgt met het rood, donker-violet, oranje en groen, waarop een goudfazant
tusschen groene bladeren en helderwitte klokjes prijkt.
Voor de donkere maanden geeft de kalender licht en feestelijkheid. Een damhert
violetachtig, teekent zich af tegen de winterzon die de bladeren roodachtig-goud
verwt, kabouters worden, daaronder, bedolven onder vruchten, afgevallen bladeren,
helder tegen het groene fond, vullen de resteerende cijfervakjes bij October, in
December een glimp van Sint Nikolaas. De letters der maandnamen en de beginletters
van de dagen der week binden al deze kleurigheden tot een aangenaam en rijk geheel.
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Mij dunkt, deze zwierige en geestige kalender verdient populair te worden en den
naam van den maker bekend te doen worden. St. Nikolaas is nu voorbij, maar het
jaar is pas begonnen en elk der hier nog maar vluchtig beschreven bladen biedt voor
drie maanden genoeg bekijks.
C.V.

Louis Saalborn bij P.M. Broekmans te Amsterdam.
In de bovenzalen van den muziekhandel van den heer Broekmans in de Van
Baerlestraat exposeerde de tooneelspeler-schilder Louis Saalborn. Een suggestief
affiche, van aanduiding sterker dan van uitbeelding typeerde wel deze tentoonstelling.
In richtingen van lijnen en contrasten van kleuren wil de heer Saalborn zijn impressies
der dingen weergeven. Hoewel enkele schilderijen nader aangeduid worden, als de
Cunera-toren bijv., geloof ik toch dat het den schilder meer te doen is om hier de
rijzing, den bouw, de spits te midden van de boomen te geven dan wel om de impressie
van één bepaalden toren. Zoo is het ook bij ‘de stad’. Dit i s geen bepaalde stad, het
is een gewirwar van lijnen en staketsels, van ramen en daken, van bogen en bruggen
dat voor Saalborn's verbeelding de quintessence van een stad is.
En verder gaande in 's kunstenaars fantasie, zijn daar complexen van lijnen,
harmoniën van kleuren, die voor hem gedachten wekken aan sarabandes, aan
landschappen, aan oostersche composities, maar niet immer suggereeren zij dit ook
aan den aanschouwer.
Saalborns sarabande satie is voor ons geen sarabande; zijn landschap no. 3
suggereert ons niets van een landschap, geeft ook geen gedachte aan een landschap;
bij zijn fantasie orientale voelen wij niet weelde, rijkdom, warmte, gloed, die ons de
titel doet verwachten. Zonder dien titel zouden wij zeker niet op de gedachte gekomen
zijn dat dit een fantasie orientale kon zijn.
En toch is, wat de kunstenaar hier beoogt, mogelijk. Een teekening als
‘leeuwerikkenzang’ geeft door de heldere gele kleur, door de trillende lijn wel een
sensatie die wij leeuwerikkenzang zouden kunnen noemen, zoo ook een schilderij
als ‘hoog geluid.’
Waar de kunstenaar echter nader tot de werkelijkheid komt, in enkele
kathedraal-etsen, en litho's, in zijn pierrots, daar lijkt hij op zijn best. Zijn gekleurde
teekening hiervan no. 5 is zeer expressief en zijne litho no. 9 ook wat zwart en wit
betreft heel zuiver.
In welke richting het talent van den heer Saalborn ons verder zal voeren, naar het
meer abstracte lijn- en kleurenspel dan wel naar meer concrete vormen, moeten wij
afwachten. De heer Saalborn lijkt mij een zeer ernstig werker, een zoeker die
waarschijnlijk zelf nog niet juist weet, welke uitdrukkingswijze het best bij zijn
sensaties passen zal.
R.W.P. Jr.

Rueter's kalender voor 1920.
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In de kalenderstroom die jaarlijks over het publiek wordt uitgestort waren er twee
die zich door karakter en schoonheid onderscheidden.
De Hoytema- en de Rueter-kalender hadden door hun, zij het ook zeer verschillende
kwaliteiten, zich een gevestigde reputatie verworven.
De Hoytema-kalender bestaat helaas niet meer, de andere gelukkig wel.
Bij Rueter zien wij weer de lichte, duidelijke cijfers op de donkere maandbladen,
een schild van grijs Zaansch bord met de letters der dagen en een zwierige voorstelling
er boven. 't Is ditmaal een vrouwfiguurtje te midden der elementen door symbolen
afgebeeld.
De kalender, wij schreven het meermalen hier, heeft de kwaliteiten van nuttigheid
en goeden smaak vereenigd en daarbij de weinige pretentie die eigenlijk een
gebruiksvoorwerp moet hebben. Immers het moet in de eerste plaats aan zijn doel
beantwoorden en daarbij genoeglijk zijn om naar te kijken en feitelijk van een charme
die het niet tot een precieus kunstvoorwerp verheft, maar het een ding doet blijven
waarvan wij in het dagelijksch leven de bekoring stilzwijgend ondergaan.
R.W.P. Jr.
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[Nummer 2]

GEZICHT OP INNSBRÜCK.
WILLIAM DEGOUVE DE NUNCQUES.
VERZAMELING KRÖLLER, 'S GRAVENHAGE.
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William Degouve de Nuncques,
door A.H. de Meester-Obreen.
- ‘Ah! ici avec toute mon émotion, je puis vous dire que c'est bien le visage le plus
émotionnant que j' aie connu.’

WILLIAM DEGOUVE DE NUNCQUES.

De schilder Degouve sprak van zijn vader. Het was een zonnige middag te Dordt.
Doch wij zaten in de trieste beklemdheid, met gesloten venster, van een klein en
burgerlijk huurkamertje, waar de balling uit België den begintijd van zijn exil
doormaakte. Welk een verschil met de eveneens kleine, doch kleurige, schoone
artiestenkamer van een door hem tot een home gemaakt kluisje, ergens aan een
boschrand te Ukkel. Later heeft Degouve de Nuncques het zich in ons land, wellicht
mede door het besef dat zijn werk hier warme waardeering mocht vinden, beter naar
den zin weten te maken. Doch bij dit eerste wederzien werd ik bijna overstelpt door
het aanschouwen en aanhooren van dezen nog niet ouden, maar ook geenszins meer
jongen man, zoo volslagen misplaatst in die burgerlijkheid en nochtans daarmede
voltooiend wat er droef in hem ontroert. De zachte melancholie van zijn werk, hoe
zou zij makkelijker tot mij doordringen, dan nu ik hem hier, in dit kamertje, door
kleine schilderijen - meest Vlaamsche motieven, doch ook reeds verscheidene studies
uit Dordrecht, omringd zag. En daarbij hem over dien vader te hooren!
Want de Degouve's zijn van een oud-adellijk Fransch geslacht en de vader van
den schilder moet het type van een hooggestemden edelman zijn geweest. - ‘Il aimait
à n'être rien, car il était tout, étant essentiellement la Bonté. Il ne faisait donc rien,
n'ayant aucunément le souci de s' extérioriser dans un art’.
Ziedaar den vader zooals de zoon hem zag, zooals hij dus in diens leven gestaan
heeft: edelman-peinzer, door geboorte tot nietsdoen dan reizen bestemd, een geest,
van het hooge verlangen vervuld en dit in wijsgeerig gemijmer verdroomend. Twee
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zonen, van wie de een tot de daad kwam, het geestes-doen van den kunstenaar. Doch,
edelmanszoon, tevens zoon van den peinzer en dit in al
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zijn doen gebleven. Eenzelvig, land-edelman van aard, op zichzelf blijvend bij
gestadig reizen, nooit middenin de maatschappij, en zoo van den aanvang af in zijn
kunst. Zelfs de schoolsche vorming ontweek hij. ‘Je me suis mis à dessiner et à
peindre, s u b i s s a n t l ' a t t i r a n c e d e l a v i e à l a c a m p a g n e . C'est dans
l'isolement, dans la communion avec la nature que je pus trouver tous les éléments
harmonieux propres à m' extérioriser. Sans maître, sans conseils, comme sans
influences, c e f u t l a p r i o r i t é e n t i è r e l a i s s é e à l ' i n s t i n c t , le plaisir
de demeurer délibérément soi, selon les dons qui nous y obligent, à la nécessité d'être
soi avec la somme de nos défauts et de nos qualités’.

‘SNEEUWLANDSCHAP’.

COLL. C.A.P. VAN STOLK, ROTTERDAM.

Het gevaar voor een adellijk dilettantisme, het geliefhebber van een land-edelman,
die fijne bezigheid des geestes boven de genoegens van jacht en sport verkiest, is
groot bij een dergelijk begin, bij zulk een opvatting van studie en arbeid. Hieruit
echter blijkt juist de kracht, de wil van William Degouve. Want deze zachte, uit
instinct ontstane, altijd alleen uit gevoel geboren kunst, is wel degelijk een uiting
van intense kracht. Hierdoor juist is zij, heeft zij stijl, staat al het werk als een eenheid
voor u.
Van liefde, dus bewondering, zijn Degouve's landschappen vol. Ook die liefde
erfde hij vast van den vader, vandaar zijn eerbiedig dwepen met dezen. Immers voelt
hij ook menschen-vereering zeer sterk. Het bleek, toen hij over Rembrandt begon
en beter nog, over Puvis de Chavannes. Toch kwam hij daar op gevaarlijk terrein;
want, behoeft er wel aan herinnerd? tusschen den grootmeester der omvangrijke
werken van strengste styleering, vol impeccabele figuren, en dezen op zijn gevoel
drijvenden landschapsschilder, die juist bij figuuur zijn zwakte toont, gaapt een zeer
breed onder-
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scheid. Is Puvis vol van de schoone schoolschheid der hooge zelfbeheersching,
Degouve liet zich altijd gaan.

BOERDERIJ IN SNEEUW. EIGENDOM KUNSTHANDEL GERBRANDS, UTRECHT.

Zichzelf-zijn wilde hij als kind al, en daar het gezin in België in eenvoud
onafhankelijk leven kon, regeerde hem als jongeling niet de harde noodzakelijkheid
om door het verkrijgen van zekere vaste gronden van vakbekwaamheid in zijn
onderhoud te leeren voorzien. Hij arbeidde, teekende, zooals hij het voelde; zijn
werken zal wel vaak droomen zijn geweest, droomen in de natuur.
Op zijn zestiende jaar ongeveer (1883) ontmoette Degouve Toorop, die toen voor
studie te Machelen dicht bij Vilvoorde werkte. ‘Il y eut une attirance réciproque
d'éléments, qui déterminèrent une belle et solide amitié’.
Degouve vond bij den Hollander poëtischen aanleg en eveneens het harmonische
van zachtheid, doch daarbij bruischen en kracht van jeugd, een geheimzinnige
mengeling waar de geboorte in de tropen zulk een bijzonderen stempel op gedrukt
had. Toorop was tevens vol ijver en werkkracht. Degouve zag nu eerst wat werken
is en het kon niet anders of hij moest Toorop's invloed als dien van een sterkere
ondergaan. Die invloed, ik doelde er boven al op, kon den wil tot werken, den lust,
de vlijt, de arbeidzaamheid treffen, het w e r k e n - echter nooit het w e r k ; anders
zou dit onecht zijn geworden, geen uiting meer van des kunstenaars wezen, diens
zwakheid, die zich als zachtheid toonde. Want juist dit zwakke maakt hem gevoelig,
teeder, vrouwelijk, dus fijner in het aanvoelen van stemmingen uit de natuur. Het
maakt hem tevens gevoeliger voor menschelijke aandoeningen en nerveus kwetsbaar
voor elke
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aanraking met het niet goede in hen. Hierdoor weer concentreert hij zich des te meer
in zijn werk en geeft dit des te exclusiever.

‘ZOMER IN BRABANT’.

COLL. KRÖLLER, DEN HAAG.

Want Degouve schildert in hoofdzaak landschappen en wel het meest de streek
waar hij sedert zijn kindsheid woonde, Belgisch Brabant.
Zijn stille natuur, zijn vrees voor al wat heftig en druk is, zijn liefde voor de vrijheid
en zijn onverzettelijke behoefte om met en in zich zelf te leven in volledige
gemeenschap met de natuur; dit alles drijft hem naar stille velden, ver van de
menschen. Ook met de boeren bemoeit hij zich niet en waar hij dit een heel enkele
maal doet, om ze i n zijn landschap te gebruiken, beschouwt hij ze als één met de
aarde.
Met den knapzak op den rug - waarin eieren, fruit en brood, zijn eenigste voedsel
-, trekt hij er 's morgens vroeg op uit, om eerst huiswaarts te keeren na zonsondergang.
Uren en uren loopt hij voort, als een vagebond, altijd bedekt met stof, de streek
doorsnuffelend, steeds gehaast om zooveel mogelijk ‘documenten’ op te doen. Zijn
vrouw, als trouwe gezellin van zijn leven, gaat overal met hem mee.*) Aldus leeft hij
in waarheid ‘en parfaite communion avec la nature,’ en deze levenseenvoud, deze
hooge eenvoud van zijn geest, stempelt zich af op zijn werk.
Waar hij een onderwerp vindt dat hem boeit, dat harmonieert met zijn innerlijk,
zet hij zich neder om er een uitvoerige lijnenteekening van te maken. Des anderen
daags, bij eendere weersgesteldheid, komt

*) Mevrouw Degouve de Nuncques, Juliette Massin - oud-leerlinge van het atelier Blanc Garin
- overleed te Brussel na het schrijven van dit artikel. Zij heeft in Majorka een serie gekleurde
teekeningen gemaakt, doch sedert dien niet meer gewerkt. Als ‘une vraie femme d'artiste’
nam zij heldhaftig deel aan het zwerversleven van haar echtgenoot.
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hij er op het zelfde uur terug, om het geval in de verf te zetten - heel dun vermengd
met terpentijn, de krijtlijnen overal doorlatend, - uitsluitend om de toonwaarden en
de kleuren te noteeren. Zoo verzamelt hij zuivere ‘documenten’, waar hij des winters
en de zomerdagen dat hij niet kan uitgaan, zijn schilderijen naar maakt.

‘SNEEUW’.

COLL. MEVR. MÜLLER VAN ABEKEN, DEN HAAG.

Deze wijze van werken is Degouve's kracht. In de minutieuse teekening heeft hij
alle gegevens wat de lijnen, de vormen en de compositie van zijn schilderij betreft;
en door zijn zuivere aanteekeningen van den toon en van de kleur heeft hij hierin
verder alle gegevens, welke hem uit de natuur noodig waren om er een compleet
beeld naar te scheppen. Deze soliede basis stelt hem instaat, met zoo weinig middelen
zulke groote resultaten te bereiken. Hij behoeft zich tijdens het schilderen door niets
te laten afleiden, en kan zich geheel concentreeren op het gevoel, op het beeld van
zijn herinnering.
Om de schildering bekommert hij zich niet, hij vraagt niet naar een mooie
verfbehandeling, een kernige, rake kwaststreek; niets mag integendeel in zijn doek
aan den verfopzet herinneren; alles wijkt voor de gave, de onstoffelijke vizie, voor
den droom van het aanschouwde..... Niets anders mag voor hem bestaan, opdat hij
zich met hart en ziel en oog kan overgeven aan de poëtische synthese van het geval.
Hierdoor leeft zulk een natuurbrok, door Degouve op doek gebracht in eenzame,
lange stille uren, zoo intens en is de ontroering die hem vervulde er zoo volkomen
in uitgezegd. Hierdoor voelen wij haar zoo machtig mee en droomen zelfvergeten,
in eerbied en ontzag, van die liefde gansch vervuld voor zijn schilderijen.
Hierdoor voelen wij de stille koude rust
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over zijn sneeuwvelden om de boerenhoeven zoo indrukwekkend, zoo grootsch, zoo
troostloos eenzaam; hierdoor glanst de maan zoo zachtblank, zoo even maar beroerend
de glooiende witte landerijen; hierdoor vlokt de sneeuw zoo donzig, zoo
wiegelend-traag neer en hierdoor ook glanst de ondergaande zon zoo teeder in de
lucht door en weerspiegelt als een vriendelijke lach in het stille water.
Dank zij deze concentratie is een landschapsstemming van Degouve vaak als een
zacht gezongen lied; hangt er een stille, klare toon, een wijde ruimte vol atmosfeer
tusschen de hooge boomen en droomt er zulk een wijde blankheid over de velden.
De fletse maan gloort er zacht door de sneeuwlucht heen; om haar bleeke schijf kringt
het licht tintelend en zingt er wijd over de glooiende witte vlakte tot ver aan den
horizon. De kleine huisjes hier middenin, dichtbijeen met de bekalkte flets-gekleurde
steenen, met de hooge puntdaken bedekt door een dikke vacht, liggen er innig
omsloten door die stille blanke rust der velden, die het eene achter het andere met
gebogen lijnen aaneensluiten, en het gansche doekoppervlak vullen.
De vallende sneeuw om zijn boerderijen is niet slechts vaag aangeduid; er is
evenmin enkel de warreling van de vlokken om de dingen op het voorste plan, om
de schuit, de sloot, en het brok hecht opeengebouwde boerenhuizen gegeven; maar
het verschiet van het landschap, waar de kale stammen verder en steeds verder
wegwijken, met niets dan die naakte, rechtstandige boomen, omdwarreld door de
vlokken, heeft den schilder zulk een sterke emotie van verlatenheid en zoo krachtig
de aandoening van het eentonige van die altijd maar door vallende sneeuw gegeven,
dat geen ander het nog weergaf als hij.
Deze zacht-geaarde en tegelijk sterk zichzelf voelende kunstenaar, heeft een afkeer
van het conventioneel schilderachtige. Muzikaal van aard - hij had toen hij een jongen
was musicus willen worden - voelt Degouve zich sterk aangetrokken tot het
lijnenrhythme in de natuur en zijn kleurgevoelig oog tot de harmonie harer kleuren.
In zijn uitgestrekte, glooiende landen, rijen de velden, door greppels of paden
aangegeven, zich rhythmisch achter en naast elkander; de boomen richten hun
stammen, buigen hun takken in evenwichtig zich verhoudende, muzikaal golvende,
rustige beweging. Zijn boerehoeven, als compakte massa's meest bijeen, zijn in
rustige, veelal evenwijdige lijnen gegeven; zijn kanalen of vijvers worden begrensd
door rechtstatige, kale boomenrijen, eenvormig in hun groei; en in een herfstlandschap
met schapen heeft de schilder tegenover de rondende ruggen der dieren ook het dorre
gebladerte der boomen rondend gezien en in de lucht de wolken gelijkvormig er mee
waargenomen.
Degouve componeert zulk een landschap nooit. Hij maakt nooit een schilderij behalve zijn figuurdoeken - dan van iets wat hem juist zoo in de natuur getroffen
heeft. Hij v i n d t deze harmonieën dus en zijn rhythmisch aangelegde aard brengt
de kleine onregelmatigheden van het land, tot de regelmaat van zijn gevoel.
In de omstreken van Dordrecht, waar Degouve ronddoolde, toen ik hem ontmoette,
voelde de schilder verwantschap met zijn eigen land. Ook hier toch had hij de
boomenrijen langs de wegen, de sloten met de vele wilgen en die wijde vlakten, die
hem gaven ‘la simplicité et le rhythme des lignes.’ Behalve de intimiteit, trof hem
stijl in ons sneeuw-landschap, ‘il y règne une incomparable domination.’ Hij werkte
buiten en in steden en zijn aard kennende kon men weten dat Amsterdam's oude
pakhuizen met de regelmatig terugkeerende dorpels en sluitsteenen, met de
eenvormige luiken en trapgevels, met de schoone sombere harmonie der kleuren en
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iets was, waar zijn schoonheidsverlangens door werden bevredigd.
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Vóór deze strenge regelmaat der lijnen, vóór dit sombere roodbruin en oker, zag hij
een vlucht meeuwen neerwieken boven de gracht om voedsel te zoeken in het vuile
water.
Dit zweverd neerdalen en golvend omhooggaan; de sierlijk-wuivende vleugelslag
dezer vogels is, evenals de duivenvlucht boven zijn besneeuwde hoeven, evenals de
sublieme eentonigheid van de vallende sneeuwvlokken, de eenige beweging die in
zijn schilderijen voorkomt.

DEKSCHUIT IN HET KANAAL. COLL. KRÖLLER, DEN HAAG.

Degouve maakt nooit een impressie van een vervluchtigend moment. Een
snel-voorbijschietende, veranderende schaduw; een typeerend moment - door
toevallige groepeering van dingen met menschen er omheen, toevallig door een
verlichting bijzonder interessant of mooi, vermijdt hij.
Op zijn hofsteden wordt niet gewerkt. In zijn hoeven schijnt alles te slapen; zijn
theetuinen, hoewel des zomers immer vol bonte kleurigheid en op de Zondagen vol
festijn, zijn verlaten. De takken der boomen, anders een dik rasterwerk van groen
loof, dat de kale houten banken beschut tegen zon, kronkelen zich bij hem in hun
winterarmoe, rhythmisch van wending om het hekwerk heen en de banken staan
verlaten in de trieste grijsheid tegen het wit bekalkte huisje aan.
Een bijna heilige rust waart om zijn natuur; geen wird ruischt er ooit door de
bladeren; geen storm zwiept de boomen, jaagt er de wolken voort; geen trilling
doorbeeft er de atmosfeer, noch ook is er ooit een warme zonnesproeiing. Des
schilders borst hijgt nooit mee met de waaiende winden, noch schatert hij inwendig
een hartstochtelijk blijen lach om een felle zonneschittering. Hij is altijd in zijn arbeid
gesloten, in zijn kalme, schoone rust.
Deze rust, deze eenvoud, op het eerste oog eentonig-op het-armelijke af, is ook het
karakter van Degouve's schildertechniek. Zij is in zijn lijn, zijn vormbouw, zijn kleur,
en in zijn verfbehandeling.
Hij bekommert er zich niet om, h o e hij schildert. Als eigenlijk handwerksman is
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Degouve niet veel waard. Van de borstelhanteering, van den verfopzet eischt hij niets
meer dan dat de verf tot atmosfeer worde. Voor het lijnenrhythme, voor de
kleurharmonie, de zuiverheid van den toon en voor de uitdrukking van de stemming
waarin hij de natuur aanschouwde en haar schoonheid onderging, wijkt het karakter
van teekening en schildering geheel.

‘SNEEUWLANDSCHAP’.

COLL. TENTHOFF VAN NOORDEN, ROTTERDAM.

Een boom is bij Degouve niet karakteristiek in den groei, in den bouw, maar wel
karakteristiek van stand, van gevoel; zijn eigen muzikaal rustig gevoel heeft de
schilder er in uitgedrukt, simpel, naïef, niet rijk, maar innig. Zijn boomstammen rijen
zich hoog op; hij weet ze indrukwekkend grootsch te maken; en intiem, stil nederig
de kleine struikjes, de hagen ernaast. Hoog en strak van vorm zijn zij, maar soepel
van deinende rhythmiek de een tot de ander zich verhoudend en de ruimte ertusschen
is grootsch wijd, atmosferisch, vol lucht. Zij zijn als de muziekklanken van een
orkest, die te zamen de harmonische akkoorden opbouwen; en de lage struiken
daartusschen zijn de aanvullende modulaties.
In de rondende ruggelijn van de schapen, in de buiging van den kop, heeft de
schilder al zijn roerend-innige liefde voor deze dieren uitgedrukt, heel zijn teedere
ziel, waarmee hij ze als met de oogen streelt. ‘Si j'étais riche, j'aimerais à avoir une
ferme,’ zei hij, toen hij zijn gedachten liet gaan naar een van zijn vele luchtkasteelen,
en hij zag zich al aan 't hooien; ‘mais,’.... en plots kwam er een pijnlijke trek op zijn
eerst zoo enthousiast gelaat en de glans in zijn oogen verdofte; ‘tuer un poulet, un
mouton, je ne le supporterais jamais.’ ‘Non’, beaamde terstond zijn vrouw, ‘il vaut
bien mieux que tu passes par tout cela en rêve. La réalité ne te plairait pas autant.’
Hoe zacht doet hij de schapen hun kopjes nijgen met moederlijk teedere liefkoozing
tot elkaar! Welk een innigheid legt hij in den wollig-rondenden draai van de dikke
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vacht om den hals, zacht-wit-grauw van kleur in het dorre veld of op de troostlooze
hei.

‘KANAAL’.

COLL. D. HANNEMA, DEN HAAG.

Met welk een teeder-buigend lijntje teekent hij de veerzachte deining van een
vogel in de vlucht, van een meeuw of duif, het zwevende kopje, de wiegende vleugels,
zoodat dit alleen reeds een roerende schoonheids-aandoening verwekt!
Degouve vereenvoudigt steeds, hij brengt alle veelvuldige lijnen tot eenheden
terug. Het typische karakter van de groeikracht, van de groeiwijze ik zeide het reeds,
cijfert hij weg; maar hij vat daarin het karakter van de beweging van den draai, van
de wending - een beweging die rustig aandoet.
Waar hij het bladwerk der boomen uitbeeldt, zooals in de pastel Z o m e r i n
B r a b a n t uit '96 (Museum Kröller) geeft hij dit niet in het karakter van de boomsoort,
zooals b.v. Johan Vlaanderen, aan wiens waskrijtteekeningen de pastel herinnert.
Terwijl deze steeds den typischen vorm van het loof karakteriseert; voelt Degouve
alleen de aandoening van het groene kantwerk tegen de lucht en voert dit heel precies,
maar zonder bepaalden, dus karakteristieken vorm over heel de teekening door. Zoo
schildert hij ook van de bloesemboomen uit Ukkel en Linckebeeke uitsluitend de
aandoening der blonde teere kleurpracht; nooit de schittering van het zonlicht er op,
de schaterende vreugd van het schallende licht, gezien tegen de schaduw in het gras,
tegen het donkere van de stammen; nooit een kernigen groei hierin, de geweldige
groeikracht van dit in één enkelen nacht uitbottende blank, noch de knoestige donkere
twijgen en stammen, zooals Van Gogh dit deed. Degouve schildert slechts de
duivenzachte blankheid der bloesemende kruinen tegen de witbekalkte muren van
de Vlaamsche huisjes, boven het zacht-zonnige gras.
Zooals hij de lijnen, de vormen samenbindt, brengt hij ook alle kleuren harmonisch
bijeen. Zijn kleur is mat, op het eerste gezicht arm. Zijn vrees voor al wat heftig is
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en sterk, zijn over alles beslissende behoefte aan harmonie, doen hem groote
contrasten vermijden, zoowel wat de kleur als wat den toon betreft. Zijn schaduwen
zijn blond. Met wat kobalt gebrande oker en iets gebrande sienna geeft hij soms even
een stoere kracht op den voorgrond; meesttijds zijn echter reeds de voorste schaduwen
mat, in blonden nevel en atmosfeer gehuld. In een verscheidenheid van matte grijzen
en bruinen, ontelbaar als de tinten der kiezelsteenen van het grind, schildert hij. Zijn
groen is flets, zijn bruin is dof, zijn wit is van een zacht groen-blauwen toon; het is
nimmer wit. Er is nooit een hoogste kleur, er is slechts een hoogste aandoening in
zijn werk.

‘MORGENSTOND’.

COLL. MR. J.H. ABENDANON, DEN HAAG.

Zijn voorliefde tot harmonie brengt hem vaak tot de sneeuwlandschappen en in
deze ziet hij evenmin de sterke contrasten van wit met donker, maar de harmonie
die alles oplost in een zacht-wit-grijs gamma, waar slechts de bleeke kleuren van de
huizen, rose, groen of blauw-bekalkt, flets in opgloren of gansch versmelten in den
lokaaltoon van het geheel.
Toen de schilder in het Zuiden leefde, moet zijn kleur wel anders zijn geweest;
hij is te impressionabel, te fijngevoelig van aard, om niet van het altijddurende groen
onder een altijddurende zon aan blauwen hemel den invloed te ondergaan. Een
schilderij ‘Insbrück bij avond’ uit 1905, en de zooeven genoemde pastel uit Brabant
1896 zijn trouwens beide harder, het groen zelfs felhard, donker; de lucht donker
vergeet-mij
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-niet blauw, beide zonder atmosfeer. Maar hevig kán Degouve de kleur niet voelen.
In zijn herfst geeft hij de schoone melancholie, nooit het hartstochtelijk-kleurige; in
zijn landschap met schapen is het herfstloof dof bestoven, één met den dorren grond,
één met de grauwe vacht der dieren en het rossig-rood der daken.

‘TUIN’.

COLL. C.A.P. VAN STOLK, ROTTERDAM.

En zooals hij eenheid brengt in alles, leidt hij ook de veelheden der toon-waarden
tot een zoo beperkt mogelijk aantal terug; en kiest in de natuur het meest die
momenten waar de belichting en de compositie reeds van zelf een zeker aantal,
duidelijk waarneembare plans aangeven.
Om de verftechniek, ik zeide het reeds, bekommert Degouve zich niet. Hij heeft
het tegenovergestelde van een vloeiende, smedige, malsche schildering. Een soepele
kwaststreek, een soepele penseellijn kent hij niet. Met vormlooze, droge, stugge
toetsen is de verf rul, korsterig, ja armelijk op ruw doek gebracht;*) en in zijn beste
doeken is alles verwischt en tot atmosfeer, tot stemming, tot droombeeld geworden,
tot den stillen, schoonen glans, waarin hij de natuur aanschouwde.
Zoo in het sneeuwlandschap met boomen uit het Museum Kröller, waar de dikke
stammen soms in relief er op zijn gezet en tot een vlak verwerkt; maar de luchtig
geteekende contourlijnen zijn open gebleven; hier is het grove doek zichtbaar, trillert
overal even door, zoodat deze boomen in de bevende atmosfeer komen te staan. Men
moet die werken echter van verre beschouwen.
Degouve behoefde volstrekt niet juist verf om zich te uiten; hij had het evengoed
met iets anders kunnen doen; maar door

*) Zijn ‘Insbrück bij Avond’ is echter op fijn linnen en dun geschilderd.
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zijn sterk emotioneele oogen en meer nog door zijn onbeteugelde behoefte aan
isolement, werd hij schilder. Teekenen doet hij moeilijk. Een schets die hij mij liet
zien van een Hollandsche boerderij met hekjes en aangebouwde schuurtjes en een
boot in de droge sloot; een geval waar menigeen, minder kunstenaar dan hij, geen
hand voor zou verzetten, noemt hij volkomen ernstig ‘un dessin très compliqué;’ en
hij denkt er niet aan, het geval ineens in de verf te zetten, maar evenmin ontwijkt hij
de moeite om het natuurgetrouw met krijt op papier of linnen te teekenen.
Deze schetsen zijn voor elk ander dan hem zelf zonder belang. Een vlotte krabbel,
hoe vluchtig ook, bij menig ander kunstenaar soms zoo boeiend en vaak meer zeggend
dan het ernaar ontstane schilderij; zult ge van Degouve niet zien. Vandaar dat bij
hem het woord ‘documenten’ - zooals hij zijn schetsen of studies noemt - zulk een
eigenaardige beteekenis heeft; doodgewone dingen uit de natuur, die een ander even
vluchtig aanteekent met een paar lijnen in een boekje van tien centimeter, hebben
voor hem de waarde van ernstige bescheiden, naar welke zijn geest zich met argelooze
zwaarwichtigheid oriënteert.
Hij behoudt die gegevens der voorstudie, doch voegt er aan toe, drenkt ze in, men
zou gemeenzaam kunnen zeggen, overgiet ze met zijn dichterlijk gevoel. Met zijn
van soberen eenvoud, droomend gevoel, zijn ideaal van concentratie, verwerkt hij
de trouwhartige schets tot een roerend beeld.
In het begin van dit opstel is meegedeeld, dat des schilders vader een sterken hartstocht
had voor reizen. Ook dezen trek heeft de zoon geërfd. Hoe rustig zijn werk zij, die
onrust is in hem.
Behalve verscheidene malen in ons land, toefde hij in Italië (1895) en bracht van
zijn verblijf te Venetië een paar pastels mee, evenals van het Como-meer. Deze
orgueilleuse natuur beviel hem zeer, maar hij maakte er geen studies. Verscheidene
malen bezocht hij Parijs en in 1899 vertrok hij naar Spanje, waar hij drie jaar woonde
op het eiland Majorka Dit verblijf is voor Degouve de merkwaardigste periode uit
zijn leven.
‘Cette île merveilleuse; ces paysages grandioses, tout vibrant de soleil, avec les
montagnes couvertes d'oliviers, les plaines d'amandes, la mer et ses multiples
harmonies,’ zoo verklaart hij, ‘me laissent encore aujourd'hui comme la sensation
d'un paradis perdu.’ Een belangrijke serie schilderijen bracht hij van daar mee, die
te Palma, te Parijs en te Brussel geëxposeerd en verkocht werden.
Toen ik hem mocht ontmoeten, was hij vervuld van verlangen om naar Amerika
te gaan. Veel reizen, dus - om te schilderen, om nieuwe emoties, om ‘stof’ op te
doen.
Echter leert deze persoonlijke-kunst, die het innige gevoel van een mensch geeft,
wat er ook echt Vlaamsch moge zijn in veel van zijn werk, geenszins de door den
schilder bezochte landen kennen. Zij brengt geen typeering of karakteristiek van die
zoo zeer verschillende streken. Niet voor de oude buurtjes onzer steden, om te
beginnen van Amsterdam, heeft Degouve oog gehad; niets geeft hij ons van onze
hoofdstad, dat wij als sterk getypeerd herkennen; wilde men de twee litho's van
pakhuizen als een uitzondering beschouwen, ook zij doen veel meer Degouve te
Amsterdam, dan de pakhuizen van Amsterdam zien. De imposante grachten, de
mooie oude huizen, die toch ook hem met bewondering moeten geslagen hebben,
hij bracht ze niet op doek.
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Te Dordt verzuimde hij de prachtige oude Binnenhaven te schilderen, hoewel hij
er dichtbij woonde. Zoo liet hij ook de typische steigers staan en ontging de schoone
rivierkade aan zijn belangstelling. Hij, vagebonddroomer, hier gelijk elders, trok
liever uit Dordt het stille land in, naar Barendrecht, Rhoon, IJselmonde, Alblasserdam;
soms liep hij vijf en twintig K.M. per dag, wanneer geen boer hem nachtlogies
toestond, ‘me
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“PIËTA”.

COLL. KRÖLLER, DEN HAAG.
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croyant peut-être un voleur.’; doch zelfs in het vlakbije Ido Ambacht en in het
tegenover liggende Papendrecht voelde Degouve zich beter thuis dan in de stad van
louter pracht, welker ouderdoms-schoonheid toch wel bezwarende drukte mist.
Alle diepte in Degouve's werk is de diepte van Degouve. Hij is geen kunstenaar,
die in wat om hem heen is, aldoor verder doordringt en jaar na jaar door vollediger
aanschouwen, door nieuwe aandoening, van oude motieven dingen maakt die
werkelijk nieuw zijn. Wie zóó is, blijft in eenzelfde streek en ziet zich bij het
doordringen in de natuur ook krachtiger worden en technisch meer beheerschend.
Degouve is niet zoo en dit verklaart zijn zwerversleven; hij is zoozeer subjectief, dat
hij, droomer, van de landen geen sterken indruk krijgt, het karakteristieke er van niet
zóó krachtig onderscheidt, niet zóó diep in zich opneemt, dat het hem lang boeien
kan; en doordien hij nergens sterk en duurzaam getroffen wordt, blijft hij nergens
lang en trekt van het eene land naar het andere.
Vergelijkt men zijn pastel van Brabant uit '96 met zijn laatste werken, dan is
daartusschen geen groot verschil. Men bespeurt er dezelfde getrouwe, naíeve
waarneming. Ook hier zijn de bloemen, de grasjes in het veld, de ruitjes in de
verafgelegen ramen geteekend; ook in deze is een streven om de vormen te
vereenvoudigen. Een sterken natuurindruk geeft de teekening echter geenszins. De
groote impressie is er integendeel zeer slap. Van een juiste waardebepaling der
verschillende donkere krachten is geen sprake. De schilder negeerde het feit dat het
eene veld veel verder van ons afligt dan het andere; dat de lucht achter de boomen
moet staan. Hij negeerde dus de atmosfeer en juist deze voelen we sterk in zijn latere
goede werken. Degouve is door zuiverder aanschouwing dieper in de vizie
doorgedrongen. Grooter, omvattender, bewuster werd zijn liefde, en zoo kon hij ons
ook gaver zijn subliem gevoel meedeelen. Zijn opvatting bleef echter door alles heen
dezelfde van den aanvang af.
Zooals Degouve het uitdrukte, keerde hij van zijn Spaansche reis naar België terug:
‘pour reprendre et amplifier les premières manifestations de son art, mais aussi avec
le souci de se réaliser dans le domaine de la composition biblique.’
Zijn reeks bijbelsche composities, in 1916, o.a. in den Rotterdamschen Kunstkring
geëxposeerd, bestond uit de schetsen voor de muurbeschildering van een klein rustiek
kerkje, dat hij op een van zijn zwerftochten in Brabant tegenkwam. Van deze
ontwerpen die bijna in een witten toon gehouden waren, schreef de schilder mij
indertijd, toen hij nog te Ukkel woonde tijdens het begin van den oorlog: ‘Ces
compositions révèlent non une tendance nouvelle, mais plutôt le logique
acheminement vers cet idéal de concentration qui toujours m'imposa les mêmes
exigences.’
Degouve had de toestemming voor het werk gekregen maar.... de oorlog brak uit
en verijdelde het plan. Toch koestert de schilder nog ‘le désir ardent’ het eenmaal te
voltooien.
In het Museum Kröller vindt men twee figuurdoeken van Degouve, L e s
S o u v e n i r s d e l a V i e r g e en J é s u s et M a r i a .
Ziet men deze schilderijen tusschen de in hun klaarheid zingende landschappen,
dan begrijpt men dit werk niet van denzelfden kunstenaar.
De schilder heeft zich zijn Vierge in een ‘étendue implacable’ gedacht; ‘qui l'isole
complètement, laissant au visage et aux mains toute leur intensité tragique, à laquelle

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

il a essayé d' atteindre un abandon accentué par une coloration uniforme et presque
monochrome.’
Aan de strak getrokken lijnen in dit gelaat, dat, drie kwart naar ons toe gekeerd,
in het dorre, glooiende landschap staart, zien we dat deze figuur droef gepeins moet
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uitdrukken. We zien het aan den smartelijk vertrokken mond, den doffen, levenloozen
blik der oogen, waar alle bewustheid van het oogenblikkelijke uit verdwenen is. We
voelen het aan de voorovergebogen houding; aan de slappe, in machtelooze overgave,
willooze armen; aan de bloedelooze, in den schoot saamgevouwen handen. Maar
deze dingen zijn niet krachtig genoeg van uitdrukking, niet diep genoeg van expressie,
om het doek belangrijk te maken en de groote fouten te dekken. De zwakke elementen
zijn nu overwegend en hinderen dermate, dat zij het goede verstikken.
Degouve schildert zijn bijbelsche figuren opzettelijk niet naar het leven, omdat
een model niet de gewenschte expressie, noch het bedoelde gebaar heeft; maar
aangezien hij door gebrek aan academischen ondergrond en aan hardnekkige zelfstudie
naar het leven, zijn figuur niet beheerscht, schiet zijn zelfkritiek hier te kort. In zijn
landschappen werkt hij absoluut naar de natuur; teekening zoowel als toon zijn door
minutieuse buitenstudie zuiver. In zijn figuur is echter alles willekeurig en onzuiver;
we hebben hier noch een plastische beelding, noch een weloverwogen vlakvulling.
Het kleine doek van Maria die den Christus-kop omhelst, heeft bij dezelfde
gebreken, nog minder expressie in de beide gezichten; evenwel komt hierin de schoone
gedachte van den schilder toch nader tot ons. De rosachtig-donkere baard van Christus
en het wit van de muts der Heilige Maagd staan hier heerlijk in het geheel. Schoon
voelen we den schemertoon tegen de violette wolken in de mat-gele avondlucht.
Daarin is al de geheimenis van het mysterieuse der omfloerste vage vormen;
warm-broeiend staan zij in den dalenden schemertoon die de dingen vervaagt en
ineensmelt, waar de diepten en de donkere kleuren als gonzend, als droomend uit
opdoemen, teer en subtiel. Maar deze stemming is het eenige in het doek; van al de
rest is de bedoeling slechts aangeduid, zonder dat het schilderij het gedroomde als
geheel verwezenlijkte. De schilder voelde de smart. Met zijn teer en warm gemoed,
met zijn diep gevoel, zijn kinderlijke ziel, voelde hij de schoonheid van het naamlooze
leed der Moeder, maar hij miste de macht over de vormen om dit gevoel op doek te
brengen.
Oneindig veel liever dan deze schilderijen met bijbelsche voorstellingen, blijven
ons de landschappen, en hierbij zijn er die ons werkelijk alles geven wat die bijbelsche
stukken bedoelden: ook het bijbelsch gevoel daarin. Zijn H u t t e n o n d e r d e
S n e e u w is weliswaar niets dan een landschap, doch daar de schilders van het
westen ons er nu eenmaal aan hebben gewend, het kerstverhaal in een winterlandschap
te plaatsen, vinden wij die kerststemming hier. Hoe roert Degouve met dezen
vreedzamen morgen in de sneeuw! In dat blanke, reine kinderlijk aangevoelde
landschap heeft hij veel inniger zijn hunkeren, zijn dorsten naar de deemoedige
goddelijke liefde van Christus uitgezegd; over deze glooiende velden, de schamele
hutten, waart de geest van het ‘vrede op aarde’.
Dus bewijst ook Degouve, wat immers Redon, Fantin Latour en zoo menige andere
van nu en vroeger heeft gedaan met een enkele bloem in een vaas, in tegenstelling
met de arrangeurs van groote composities vol drukte van figuren; dat niet de uiterlijke
voorstelling, doch de innerlijke aandoening welke een kunstwerk overbrengt, over
de beteekenis ervan beslist.
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STRAATSBURG. PFLANZBAD.

Straatsburg, de stad, haar musea,
door H. van Loon.
Straatsburg is de stad van binnenhoven en doorkijken, van nauwe kronkelstraten en
verweerde gevels, van een levend verleden, een blij heden en een bloeiende toekomst.
Intimiteit is er in de oude stad, die als een kern tusschen de vale buitenwijken ligt
gebed. De Ill vliet er gejaagd met nukkige rukken doorheen. Toch is het water niet
met de huizenblokken één geworden, als bijvoorbeeld in Delft. De Hollander mist
er de van vocht zatte afmosfeer onder de grachteboomen boven het roerloos drab
waarin de zedige gevels flauw zich spiegelen. Hem treft een pronkzucht, die leeflust
en stijlgevoel was.
Ziet, hoe de bewoners in vorige eeuwen hun huizen tooiden, ook aan den
buitenkant. Wat hadden ze eraan?.... De vraag rees niet bij hen, ze konden niet anders.
Geen duimbreed van den buitenkant lieten ze onversierd. Ook het nederigste,
uitsluitend voor praktisch gebruik bestemd, keurden ze hun op oogstreeling gerichte
aandacht waard.
Harmonie was er. Wat is stijl anders? De kunstenaar was ambachtsman, de
ambachtsman kunstenaar. Zij beschilderden de gevels, ze sneden lofwerk in het hout
om de vensters, een lust zijn de muren, door bewerkte latten grillig en harmonisch
in vakken verdeeld, ze lieten de verdieping aan de straat inspringen, waardoor een
luifel ontstond, waaronder het den maats, die de deerns thuisbrachten, zoet te talmen
en te poozen was, ze maakten hier en daar een overkraging, die de schaduwen over
de steenen verlevendigde. Ze dekten dat alles door het hooge en gedeukte dak met
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al die kijkgaten, die, naast en boven elkaar, het gretige en het bezonnene van oogen
hebben.
Die huizen lijken menschen, elk een persoonlijkheid, zich van de andere
onderscheidend, samen een geheel. Stuk voor stuk hebben ze zich in de rij geschaard.
Nu staan ze er, heele straten lang, ineens tot pleinen als binnenplaatsen vol stemming
uitwijkend en dan weer dicht bijeen.

STRAATSBURG. DE KATHEDRAAL (VOORPORTAAL).

De bezoeker, die hier voor het eerst komt, loopt er aandachtig langs. Niets wil hij
zich laten ontglippen. Hoe alles in zich op te nemen? Elk huis is een parel; men heeft
immers ook parelen in soorten, geslepene en ruwe. Er zijn er als een juweelenschrijn.
Dat zijn de edelen onder het huizenvolk. Soms staan ze gewoonweg tusschen de
minderen in. Ze kunnen het zich veroorloven, van nieuwe rijken hebben ze nooit
gehoord, ze willen worden gevonden, niet zich aanbieden. Soms onderscheiden ze
zich ook door hun plaats. Dan staan ze op een straathoek, vrij en toch gebonden.
Maar het mooiste, het echte Straatsburg toont zich niet aan straat. Daarvoor moet
de toerist op bedevaart. O, heel eenvoudig. Enkel de poort maar door, hier, daar, op
zoo veel punten, hij kan het lukraak probeeren, beter is, zich voor te laten lichten.
Daar spreekt de stilte met een dieper stem. Dan opeens een kinderkreet, een
oudevrouwehoofd, waarvan de rimpelige hals zich rekt, vragend in platduitsch, of
de bezoeker boven komen wil.
Een sprookje is dat, maar alweer: het sprookje leeft, het is tastbaar. Menschen als
u en ik wonen daarbinnen, er ligt werkplaatsmateriaal opgetast, men is er doende.
Van een hofje mist het 't verstorvene en het kunstmatige. Straatsburg heeft niets van
een openlucht-museum. Gisteren en vandaag bloeien hier samen en stuwen elkaar
op. Door straten, eerwaardig van de oude, in eenvoud voorname huizen, jaagt het
geroezemoes van de nieuwe stad. Scherp is de scheiding tusschen oud en nieuw;
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toch bonst door beide het bloed van een nieuwe en krachtige gemeenschap, die het
niet makkelijk had en daardoor werd gestaald.
Zuiver werd het oude bewaard; de eerbied heeft niets nuffigs. De vreemdeling
aanvaardt het oogenblikkelijk, het moest zoo zijn. Het is één getuigenis van het
karakter, de koppige volharding, schoonheidszin, bemiddelaarsrol bij scherp
omschreven wezen, dat de eeuwen door zich zelf bleef dat stellig inzinkingen en
afdwalingen toonde als na '70, toen de bewoners zelf paleizen zetten, waar ze zich
nu voor schamen, maar dat zich telkens hervond.
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Als de ringen van een stamdoorsnee leest men de fazen hunner ontwikkeling aan de
stijlelementen der machtige kathedraal af. Romaansch begonnen, groeide ze allengs
tot de grootsche en tengere vormen der edelste gothiek uit. Als een gebed in steen
beheerscht zij den omtrek. Eén toren heeft ze maar, de ruimte voor den anderen bleef
leeg. Het bouwsel is er den vreemdeling te liever om. Van dichtbij gezien lijkt het
gevaarte één stapeling van ornament naast en boven ornament als een versteend
oerwoud, één verbijsterende weelde van beelden en transen, uitsteeksels en spitsbogen,
één teedere rijzing, die zich gestadig versmalt tot aan de torenspits, een sproke, in
den loop van meer dan honderd vijftig jaar ontstaan, waar geslacht aan geslacht zich
aan gegeven heeft, zwoegend als mieren in het besef, de voltooiing van het
onoverzienbare toch niet te beleven, doch daarin getroost steen voor steen aansleepend
en behouwend, ieder één onder duizenden, niets op zich zelf, iets ontzaglijks samen,
een geheel, dat, zich wijdend aan een bovenmenschelijke taak ter eere van den mensch
geworden Bovenmenschelijke, daarmee de cellewanden van het persoonlijke heeft
doorboord.

STRAATSBURG. MAISON KAMMERZELL.

Dit werk van reuzen aanschouwt de vreemdeling met ontzag. Het trekt hem
magnetisch. De eeuwen spreken als in Huysmans' Cathédrale. Maar wil hij met zich
zelf alleen zijn. - hij zoekt de zoete stilte, het stille leven van de binnenplaatsen met
klimop-woekering langs molmige balkons en schemerige loggia's of de portalen met
de sierlijke wenteling der trap en zuilen, die als bundels stengels zich uitspreiden om
de zoldering te schragen en weer samenkomen tot een nieuwe zuil.
In het schilderijenmuseum in het kasteel van Rohan bemerkt de bezoeker: de stad
heeft een moeilijken tijd achter den rug. Verscheiden lijsten zijn leeg, de doeken
worden opgekalefaterd. Een enkele is licht geschonden en nog niet hersteld. Verder
heeft de verzameling niet geleden. In de voorhal staat hij aanstonds tegenover Rodin's
Peinzer d.w.z. een kopij in gips. Het was er al onder het Duitsche bewind. Een
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geweldige indruk gaat daarvan uit, dit peinzen als een lichaamsmarteling, de rust in
de felheid dezer geestesspanning, die de aderen tot koorden spant.
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We beginnen de wandeling bij Italianen en Spanjaarden in verschillende eeuwen.
Van Tiepolo telt het museum enkele kenschetsende werken. Voornaam en sober van
kleur is de schets, die den heiligen Rochus in een gelen mantel met rood kruis in de
wolken zwevend toont. Levendig is de compositie van het altaarstuk, waarop men
Maria met Laurentius en Antonius ziet.

STRAATSBURG. CHATEAU DES ROHAN.

Verscheidenmeesters zijn door kopijën vertegenwoordigd ongelijk van waarde.
Fijn van kleur zijn naar da Vinci in zijn eigen tijd zes koppen uit het Avondmaal
gekopieerd. Van Tintoretto den oudere is er een forsche kruisafneming.
Allerbekoorlijkst heeft Theotocopulo genaamd El Grego, de Griek, in Venetië
opgeleid, later vooral in Spanje werkzaam, de Madonna gezien. Ze heeft een witten
doek om het hoofd gewonden, grijsblauw is de mantel, het gelaat eenen-al mildheid
en vol uitdrukking tevens. Guardi heeft zijn geboorteplaats Venetië menigmaal
geschilderd. Drie stukken getuigen van zijn gehechtheid. Pittig zijn ze in de
bedrijvigheidsweergeving en grillige belichting. Opmerkelijk is de Madonna van
Pollajuolo. Zij zit op een monumentale bank van kleurig marmer en houdt het Kind
op schoot. Men voelt er het streven van den schilder naar den breeden toets, maar
ook naar het detail in.
Daarmee staan we te midden van meesterwerken, die makkelijker tot de meesten
spreken. In de volgende zaal hangt wat voor mij het juweel van het museum is.
‘S t u d i e n k o p f ’ noemt de Duitsche catalogus het, van van Dijck. Ik heb er vrede
mee. Maar dan een studie, die den greep van den meester toont. Men hoeft niet aan
het vaak herhaalde te herinneren, dat een schilder zich dikwijls spontaner geeft in
een schets dan schilderij. Deze kunst verstond Van Dijck ook, zou ik meenen. - Het
‘schandaal’ met de onechte Rodin's heeft er nog eens aan herinnerd: een kunstenaar
kan medewerkers hebben, wien hij soms wat overlaat. Hoe velen vergaten hun stukken
te teekenen. Toen trouwens niet alleen: ook van den Vlaming Baertsoen heb ik tal
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van niet gesigneerde werken gezien. Prettige onverschilligheid, ofschoon de
kunstgeleerden het later moeten bezuren. In de zeventiende eeuw - niet waar? - was
de kunst nog meer handwerk.
Studiekop dan. Een jonkman blondgelokt, het hoofd scherp naar links. Verrukkelijk
is de dunne toets van de huid, iets van paarlmoer en bedauwd dons, waar het
overglinsterd zilvergrijs van het buis bij aansluit. De samensteller van den catalogus
heeft ontdekt, dat het portret erg op den meester zelf lijkt en leidt daaruit af, dat
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deze de studie voor den spiegel, misschien voor een Johannes-beeltenis ontworpen
heeft. Een sfeer van heimwee omwaast ze, de zinnelijke mond is half geopend.
Een Rembrandt hangt in de buurt, de kop van een ouden man. Alle ijdelheid is
dezen evenals aan de opvatting van den meester vreemd. Een robuuste nederigheid
omhuivert beide. Uit den donkeren achtergrond heft zich nauwelijks het verweerde
hoofd met den grijzenden baard. De man is in het rood. De rechterhand houdt een
papierrol voor de borst.

REMBRANDT. OUDE MANNENKOP.
(MUSEUM TE STRAATSBURG).

Jan Steen is hier gelukkig vertegenwoordigd Dat vroolijke gezelschap (no. 139),
nu ja, dat hebben we meer van hem gezien. Anders is het met dat groote doek, de
Waarzegster. Ze voorspelt een jonge vrouw de toekomst uit de lijnen van de hand.
Levensgroot zijn de figuren.
Jordaens boeit weer met een boerengelag. Een man zit vóór de deur soep te eten.
Eenige gestalten heeft de schilder er in ongebonden leeflust omheen geschaard. Erg
ongedwongen zit een jongen op den grond erbij. Een wingerdblad, later er
bijgeschilderd, speelt de rol van vijgeblad.
Van Rubens moet vooral de schets van de heilige familie worden genoemd. Maria
in de open lucht, het slapende Christuskind op schoot, om haar heen verwanten. Ook
dit toont de meesterhand, zonder dat leerlingen eraan gewerkt hebben. Warm is de
goudgloed, waarin de schilder het tooneel zag, evenals Petrus' overdadige vischvangst,
ook op hout geschilderd.
Pieter de Codde heeft hier twee portretten, die bij elkander hooren. Dat van den
jongen man is vol stemming in den bruinen toon. Stemming is er ook in Jan van
Goyen's avond boven het water, een riviermond met schepen, waarboven de maan
op gaat. Verder is er een duinlandschap van een zijner navolgers. Ook Albert Cuyp
kan men wat zijn twee stukken hier aangaat, aldus betitelen. Waarmee tegelijk de
waarde is aangeduid. Van drie Ruysdaels heeft het museum werk. Van Jacob vragen
twee landschappen, een Molenbeek en Heuvel-landschap, beide op hout, de aandacht.
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Schilders zullen voor Jan van der Meer van Haarlem's duinen vooral technische
belangstelling hebben. Knap heeft hij het vraagstuk van het schuiven van de plannen
en daarmee dat van het vergezicht opgelost!
We moeten nu weer een eind in de geschiedenis terug en komen opnieuw in Italië
te land. Dramatisch zonder melodramatiek heeft Cortona den marteldood van een
geestelijke weergegeven. Volkomen
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realistisch is de blik, waarmee Annibale Caracci den dooden Heiland afbeeldde. Het
lijk ligt op een blauwen doek, men ziet den romp in het verkort, een knie is
opgetrokken. Iets zeer persoonlijks wist Montagna van iets te maken, zoo dikwijls
geschilderd als de aanbidding van het Christuskind. Aanvallig zijn de knaapjes Jezus
en Johannes vóór de Moedermaagd. Naakt zijn ze, Johannes buigt de knie voor Jezus.
Cosimo is de schilder.

TIJD VAN ROGIER V.D. WEIJDEN. BORSTDEELD VAN MARIA. (MUSEUM TE STRAATSBURG).

Is no. 217 werkelijk van Botticelli? Stellig is het dan uit zijn jeugd. De
onderteekening ontbreekt, maar dit zegt niets. Het toont de Madonna met het kind
in een tuin. Innigheid is er in Donatello's basrelief: ‘Maria, haar kind kussend.’ Ten
slotte een pakkende kruisafneming uit de Venetiaansche school.
Van de primitieven en wie op hen volgden zijn hier kostelijke dingen. Een Adam
en Eva ziet men er van Cranach. Aan een navolger van Rogier van der Weijden
danken we een prachtige Madonna. Streng en zedig vol minutieuze fijnheid, vooral
in het transparante naakt, is Hendrick Bles' landschap met in het midden Diana.
Eigenaardig is de Watteau: een jonge vrouw, die vóór een vervallen huis tinnen
dingen poetst. Het is jeugdwerk, d.w.z. van vóór hij de geijkte schilder van het galante
leven was geworden. Sterk blijkt hij nog onder den invloed der zeventiende eeuwsche
genrekunst uit Holland.
De modernen zijn schaarsch vertegenwoordigd. Er is een Corot vol stemming, de
vijver van Ville d'Avray met op den achtergrond des kunstenaars woning. Verder
zijn eenige zalen met de portretten van eigen bodem gevuld. Dit is altijd een hachelijk
bestaan. De deur wordt er voor huisvlijt mee geopend.
Veel zaaks is het niet, wat men daar van Elzasser schilders ziet. Van Doré hangt
er wat, hij was een kind van Straatsburg. Het naburige Odilienberg heeft hij
geschilderd. De teekenaar doet zich ook daarin het meeste gelden. Tevens is hier een
portret van hem, vlot, maar eer voor een zeepdoos.
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In hetzelfde gebouw is het museum van oudheden ondergebracht. Daartoe moet
de bezoeker onder den grond afdalen. Hij blijft daarmee met het tentoongestelde in
stijl; dit immers werd ook alles opgegraven. Het is een museum voor kenners; de
leek
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ziet niet veel verschil tusschen den eenen en den anderen pot. Uit verschillende
tijdvakken zijn er overblijfselen bijeengebracht. Men vindt er geraamten uit de
prehistorische periode, gefotografeerd en netjes botje bij botje hier weer gebed, maar
ook menschelijke overblijfselen uit den Romeinschen en den Frankischen tijd,
onderscheidenlijk zoo wat twee en zes eeuwen na Christus. Van wat hier uit het
jongste steenen tijdperk is, wordt de de ouderdom op 4000 tot 5000 vóór Christus
geschat.

HANS MEMLINC. ‘VANITAS’.
(MUSEUM TE STRAATSBURG).

De Elzas was, het blijkt weer overtuigend, van ouds opmarschgebied.
Daar stootten verschillende beschavingen en rassen op elkaar. Laag op laag is
ervan achtergebleven, zooals de Nijl, buiten zijn oevers tredend, de eene sliblaag op
de andere voegt.
Het meeste, hier uitgestald, herinnert aan den Romeinschen tijd: potten, kunstig
glaswerk, ranke vazen, beeldjes, die aan Tanagra doen denken, een helm en
geciseleerde degen, maar ook een prachtige helm uit het Merowingische tijdperk,
eveneens geciseleerd. Pottenbakkerijen waren er vooral te Koenigshoffen. Die
industrie leeft er nog. Verder werd er veel in Straatsburg zelf en bij Saverne (Zabern)
gevonden.
Belangwekkender dan het stuk van een mammoettand zijn de Romeinsche graven,
uit tegels samengevoegd en daardoor gedekt. Daarbinnen zijn veel gedenkstukken
ongerept gebleven. Ook is er een ribbe van een schip uit dien tijd, met molensteenen,
dat gezonken was, maar bizondere aandacht verdient een gebeeldhouwde groep van
enkele eeuwen vóór Christus uit een Mitrastempel. Ze werd vernield, maar men heeft
ze kunnen reconstrueeren en daarbij ontdekt, dat ze ten deele rood beschilderd was.
De gaaf gebleven fragmenten zijn iets prachtigs van realistische karakteristiek, vooral
de leeuw.
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De gebroeders Wouwerman,
door S. Kalff.
Beter dan in hunne vaderstad Haarlem zijn de gebroeders Wouwerman, Philips, Jan
en Pieter, vertegenwoordigd te Amsterdam in het Rijksmuseum, te 's Gravenhage in
het Mauritshuis en in tal van buitenlandsche musea.

PHILIP WOUWERMAN. DE SCHIMMEL (RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM).

Te Haarlem in het Frans Hals-museum vindt men van den eerste slechts een paar
vrij onbeteekenende paneeltjes, eene groep herten en een paar geiten voorstellende.
De beide andere broeders zijn er met een enkel stuk vertegenwoordigd, Pieter met
een kermis, Jan met een gezicht op de St. Bavo-kerk. Daarentegen bezit het
Rijksmuseum van den eerste een drietal schilderijen en van Philips niet minder dan
vijftien, welke meerendeels tot de beste proeven van beider talent gerekend mogen
worden. Ook Jan, ofschoon de minste der broederen, ontbreekt er niet geheel; den
familietrant volgende ziet men hier van zijne hand een bontgekleurd paard.
Paarden hadden voor deze schildersfamilie eene bijzondere aantrekkelijkheid,
hetzij dat zij deze dierstudie met een enkel figuur weergaven, hetzij met eene geheele
groep door ze voor te stellen bij jachtpartijen, belegeringen, ruitergevechten,
legerkampen, enz. Waarschijnlijk schilderde reeds de vader paarden, en plantte de
kunstenaarsaanleg zich in deze richting in het geslacht voort. Volgens Houbraken
was deze vader een historieschilder van weinig beteekenis, een kunstbroeder van de
geringe soort. Niet zoozeer omdat hij, naar 't schijnt, ook uithangborden schilderde,
want deze richting in de kunst, bescheiden als ze was, bracht op zichzelf nog niet 't
bewijs van minderwaardigheid met zich. In de 17de eeuw vond men, te Haarlem niet
het minst, tal van bekwame kunstenaars, welke dien arbeid niet beneden hun talent
rekenden, zooals Vincent Laurens v.d. Vinne, Cornelis Bega, Willem Dubois,
Theodoor Helmbreker, e.a. Ook in die Oud-Hollandsche samenleving gold de leus:
‘L'enseigne fait la chalandise’; onder die houtschilderijen vond men er, die niet
ontbloot waren van kunstwaarde.
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De vader noemde zich aanvankelijk alleen Paulus Joosten; later Wouwerman,
wellicht met betrekking op de gele kleurstof, wouw genaamd, ten dienste van de
lakenververij. Hij was afkomstig van Alkmaar, in 1618 ingeschreven als schilder en
poorter te Bever-
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wijk en daar gehuwd met Maria Fransdochter Saalle. Weduwnaar geworden
hertrouwde hij te Haarlem met Susanna van den Boogaert. Uit dit huwelijk sproten
vier zoons, Philips, Daniël, Pieter en Jan, zoomede eene dochter, Geertruyd. De
vader, die nog te Beverwijk zijn testament maakte, verlegde bij zijn tweede huwelijk
zijn domicilie naar Haarlem, en stierf daar in 1642.
De oudste en beroemdste zijner zonen, Philips, werd op 24 Mei 1619 te Haarlem
gedoopt. Het pleit voor zijn gelukkigen aanleg, dat hij, met geen andere leiding dan
de gebrekkige van zijn vader, zich tot een zoo voornaam kunstenaar wist te vormen.
Ofschoon er aanwijzingen bestaan omtrent de mogelijkheid, dat hij ook nog het
onderricht genoot van P.C. Verbeek, en in zijne stukken de invloed werd opgemerkt
van Pieter van Laar en Jan Wijnants, had hij de hoogte, welke hij bereikte, toch het
meest aan zichzelf te danken. Met Wijnants' voorbeeld voor oogen begon hij zich
toe te leggen op het landschap, met name het duinlandschap, waarvoor Haarlem's
omstreken zoo ruimschoots de motieven aangaven. Later diende het landschap hem
meer tot achtergrond voor zijne groepen en figuren. Onder die figuren was 't vooral
het paard, dat hem aantrok. Dit bestudeerde hij in al zijne vormen en bewegingen,
dit bracht hij met voorliefde op de meeste zijner schilderijen op den voorgrond. Zijne
jachten, zijne pleisterplaatsen, zijne ruitergevechten, zijne rijscholen, vooral zijne
paardenmarkten gaven hem daartoe ampel gelegenheid. Met de physionomie van
het paard kon hij meer vertrouwd zijn dan Rembrandt met die van den leeuw, en zijn
voorstellingsvermogen was misschien even groot als bij den vorst der Nederlandsche
schilders, wiens verdienste door Busken Huet aldus werd uitgedrukt:
‘De anatomie van den leeuw, geen dier uit zijne dagelijksche omgeving, had hij
vast. Verschillende leeuwen van hem, met rood krijt of in waterverf, worden nog
heden in de portefeuilles der liefhebbers gevonden. Beroemde etsen stellen zoo
natuurlijk verschillende leeuwenjachten voor, alsof hij zelf er bij tegenwoordig
geweest was.’
Voor Wouwerman was het paard w e l een dier uit zijne dagelijksche omgeving,
en hij schroomde niet het af te beelden zóó als hij het zag, al moest hij daarbij de
natuur ook ter ongelegener tijd betrappen. Nu eens bij een achteruit slaanden schimmel
(voor schimmels had hij een voorliefde), dan weer bij een paard bezig zich van zijne
overtollige vochten te ontdoen. De voorstelling was steeds getrouw, haast ál te
getrouw. Getuige de teekeningen van zijne hand in het Teyler-museum, waar men,
ofschoon op den achtergrond, paarden ziet afgebeeld op het oogenblik der paring.
Zijne landschappen stonden beneden, maar niet verre beneden die van zijn illustren
stadgenoot Jacob van Ruisdael. Kenners, zoo niet altijd onder den tijdgenoot, dan
toch onder den nazaat, bewonderden in zijne stukken de gemakkelijke compositie,
de rijke verbeelding, de geestige teekening en het krachtige, vaak zilverachtige
koloriet. Een andere stadgenoot, de kroniekschrijver Theod. Schrevelius, getuigde
dat hij ‘vele honderde’ van zijne stukken gezien had en daarin steeds te waardeeren
vond de verscheidenheid zijner motieven en ordonnanties, de gestadige variaties
waarmee hij hetzelfde onderwerp wist te behandelen. Eene kunstige verdeeling was
hem eigen, hetzij van bruingetinte figuren tegen een lichten achtergrond, of van
lichtgekleurde voorwerpen tegen een bruinen achtergrond; en die voorwerpen of
figuren niet her- en derwaarts verspreid, ‘met dobbelsteene vlakken gelijk als
Mosaïsche schilderijen’, maar in breede partijen. Zijne jachten geven daarvan een
gelukkig voorbeeld, stukken als de Hertenjacht en de Reigerjacht in het Rijksmuseum,
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de Valkenjacht in het Mauritshuis. 't Was alsof hij ooggetuige was geweest van de
voorstellingen, welke hij op het doek bracht; nu eens een aanzienlijk gezelschap
optrekkend ter jacht, dan weer het bandelooze krijgsvolk
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bij 't plunderen van een gehucht, of eene botsing tusschen gewapenden, of een groepje
loerende struikroovers, of vluchtende dorpelingen met den schrik op het gelaat. ‘Die
man,’ getuigde de oude kroniekschrijver, ‘moet een bijzondere Geest hebben gehad,
wiens model thans zo min is bekent als Krabeths Coleuren in het Glasschrijven; en
hij wist gewislijk meerder voorwerpen op het panneel te brengen als een zeker
Engelsch schilder, die altoos de Luiden raadde om een witte Britsche Roos te laaten
schilderen op hunne Uithangborden, dewijl hij niets anders had leeren maaken.’

PHILIP WOUWERMAN. LANDSCHAP (RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM).

Voortreffelijk teekenaar en kolorist muntte Philips Wouwerman uit door de
fraaiheid zijner kleederdrachten en de harmonie zijner kleuren. Ook als
‘Schlachtenmaler’; in dit genre voltooide hij zulke kapitale stukken als de Groote
Veldslag in het Mauritshuis, afkomstig uit het schilderijenkabinet van prins Willem
V. Van daar dat vorstelijke liefhebbers gelijk de keurvorst van Beieren en prins
Eugenius van Savoye zulke krijgstafereelen voor hunne verzamelingen lieten
opsporen, en met grof geld betalen. Hierop doelde de Haarlemsche dichter Pieter
Langendijk, toen hij zijn wierook brandde voor de schilders zijner vaderstad en zong:
Uw Berchem en Bamboots, Romein en van der Meer,
Wiens landschapschilderkunst de Faam met lof en eer
De waereld door bazuint, zijn uwe voedsterlingen.
Uw groote Wouwerman, die in belegeringen
En slagen uitstak, heeft gemaald zoo ongemeen,
Dat Vrankrijks vorsten en de dappre prins Eugeen
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PHILIP WOUWERMAN. DE PAARDENSTAL (COLL. SIX).

Zijn tafereelen voor een grooten prijs begeeren. Enz.

Een andere schilderij in deze richting, de Slag bij Nieuwpoort in het Ferdinandeum
te Innsbrück, werd hem toegeschreven te samen met Jan Wynants; de een voor de
figuurteekening, de andere voor het landschap.
En inderdaad stoffeerde Wouwerman niet zelden de stukken van zijne kunstbroeders
met figuurtjes van zijne hand. Zijn broeder Pieter zou hem in deze richting navolgen
toen hij zijn Bestorming van Coevorden in 1672 schilderde en ook daar het tumult
van een veldslag op het doek bracht. Echter konden voorstellingen als de Slag bij
Nieuwpoort, hoezeer ook door vorsten en krijgsoversten begeerd, bij den
buitenlandschen beoordeelaar geen onverdeelden bijval vinden; Emil Jacobson schreef
er van: ‘An geistreichen Einzelnheiten hat das Bild gewiss keinen Mangel, doch
können solche Vogelperspektive von Schlachten mit ihren unzähligen Figürchen,
die grossentheils in regelmässigen Kolonnen nach verschiedene Richtungen
aufmarschieren, schwerlich einen künstlerischen Eindruck hervorbringen.’
Wouwerman was niet gewoon zijne schilderijen te dagteekenen; hij waarmerkte
die alleen met zijn monogram P.S.W. Echter liet de tijd van het ontstaan zijner stukken
zich eenigermate afleiden uit de wijze van behandeling en de schrijfwijze van zijne
handteekening. In zijne eerste periode teekende hij zijne initialen gewoonlijk zonder
S., zooals b.v. op zijn stuk Rustende Jagers in het Mauritshuis, en gaf hij in zijne
dierstudiën zware, gedrongen vormen te zien. De kunstenaar had ze afgezien van het
Hollandsche paard in zijne Haarlemsche omgeving. In zijne latere periode waren
zijne paarden van een edeler type geworden, gelijk A. v. Wurzbach zich uitdrukte:
‘ein schlankes, liebes,
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kluges Tier, dessen Seelenleben er mit derselben Meisterschaft zum Ausdruck bringt
wie Potter jenes des Rindes oder Schafes.’ Deze schrijver uitte dan ook het vermoeden,
dat de schilder zijne voorbeelden toen in het buitenland, wellicht in de Rijnpfalz
zocht.
Groot als zijn talent was zijne productiviteit, ofschoon niet zóó groot als sommigen
wilden doen gelooven. Men meent, schreef een zijner biografen, dat hij het verbazend
aantal van ongeveer duizend schilderijen heeft geleverd. Doch de opgave in Smith's
beschrijvenden catalogus, waar 525 van zijne stukken worden vermeld, was
waarschijnlijk dichter bij de waarheid. Want zoo men aan het duizendgetal wilde
vasthouden en tevens aannemen, dat de kunstenaar op zijn 18de jaar aanving zijne
werken de wereld in te zenden, dan zou hij, die 48 jaar oud werd, in die dertig jaren
tijds gemiddeld 33 schilderijen per jaar voltooid moeten hebben. En met eene
kunstgalerij van die lengte zou de vruchtbaarste schilder, en ook de nauwgezette
kunsthistorieschrijver, wel wat verlegen zijn geweest.
Wouwerman was gehuwd met Anna Pieters van Broeckhof, uit welk huwelijk
kinderen werden geboren. Volgens v. Wurzbach was zij Katholiek, en begaf hij zich,
pas 19 jaren oud, met haar naar Hamburg, waar zijn huwelijk door een Katholieken
priester werd ingezegend. In den aanvang had hij moeite om voor zijn gezin den kost
te verdienen, ten deele dewijl hij zich niet genoeg wist te doen gelden tegenover
kunstkoopers, van wier baatzucht hij dupe werd en die hem in de schuld wisten te
houden. Zekere aangeborene beschroomdheid stond hem bij 't zaken doen in den
weg. Ten deele ook kwam hij niet vooruit doordien een zijner kunstbroeders, Pieter
van Laar, hem geruimen tijd zijn licht betimmerde. Deze beoefende hetzelfde genre
als Wouwerman, maar hij had Italië bezocht, en dáár zijne techniek verbeterd, zijne
opvattingen en zijn kunstenaarsblik verruimd, terwijl de andere zijne studiën slechts
tot Haarlems omstreken uitstrekte. Beide factoren belemmerden zijn welstand. In
deze dagen van obscuriteit trok de pastoor Cornelis Catz, die in zijn buurt woonde,
zich zijner aan en borgde hem eene som van f 600. Uit erkentelijkheid schilderde
Wouwerman toen voor dezen vriend in nood een St. Hubertus, van zijn paard stijgende
om voor het wonderbare hert te knielen. Dit tooneel illustreerde de legende van den
heilige, aanvankelijk een hartstochtelijk liefhebber van de jacht (de patroon der jagers
zou hij blijven), maar die tot inkeer en tot een bespiegelend leven werd gebracht,
nadat hem in het diepst van 't woud een hert verschenen was, dat tusschen de takken
van zijn gouden gewei het teeken des kruises droeg.
Mettertijd, en vooral na Van Laar's dood, kwam Wouwerman in betere
omstandigheden. Zijne positie onder de Haarlemsche schilders was notabel genoeg
om hem in 1645 tot vinder van het St. Lukasgild te doen verkiezen; zijne verdiensten
werden erkend genoeg opdat ettelijke jongeren in de kunst bij hem ter schole gingen:
Nicolaes Filke, Jacob Warnars, Barent Gael, Antony de Haen, Simon du Bois, e.a.
Ook buitenlanders telde hij onder zijne leerlingen, zooals de Zweed Coort Witholt,
met wien hij echter in 1642 in een geschil over lesgeld geraakte, dat door het
gildebestuur beslecht moest worden. Welhaast behoorde hij zoo niet tot de
vermogende, dan toch tot de bemiddelde burgers van Haarlem. De kroniek zijner
geboortestad weet van hem te zeggen, dat hij in 1645 een groot, fraai, welbetimmerd
huis en erve kocht in de Groote Houtstraat, genaamd ‘de Croon’; en in 1659 een tuin
in de Stuyverslaan buiten de St. Janspoort. Ook het cijfer van f 50, waarvoor hij in
den personeelen omslag stond aangeschreven, en dat van f 37 voor het graf zijner
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vrouw, pleiten er voor, dat hij tot de gezeten burgers der Spaarnestad behoorde. De
geschiedschrijver C. de Koning vermeldt zelfs, dat hij aan zijne dochter, toen zij met
den bloemschilder H. de Fromantiou in den echt trad, een bruidschat van 20 mille
kon meegeven;
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een voor die dagen haast vorstelijke uitzet. Echter was deze opgave in strijd met de
aanteekening in het Puiboek, volgens welke dit huwelijk eerst na den dood des
schilders gesloten werd, en luidende:
‘Henri de Fromantiou, van Maastricht, schilder, oud 38 jaar, ouders dood,
geassisteerd met acte van zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid van Brandenburg,
tot Potsdam, ondertrouwd 2 Sept. 1672 met Ludowina Wouwermans, van Haarlem,
oud 28 jaar, ouders dood, geassisteert met Joh. Akerboom, haar zwager, op den N.Z.
Voorburgwal.

PHILIP WOUWERMAN. DE SLAANDE SCHIMMEL.

Het huis ‘de Croon’ werd twee jaren na den aankoop door den schilder weder
verkocht. Hij betrok toen een perceel op de Bakenessergracht over de Kwakelbrug,
d e B l o e m p o t genaamd. In den gevel van dit huis werd later door Joannes
Fronhoff, pastoor van de R.-K. kerk ‘In den Hoek’, een gedenksteen geplaatst met
het opschrift P h i l i p s Wo u w e r m a n , onder de gevelversiering, die een bloempot
voorstelde. Beide herinneringen bleven tot den huidigen dag bewaard.
Zoo vruchtbaar als zijn leven voor de kunst geweest was, hij zou er niet oud bij
worden. In 1668 kwam hij op den leeftijd van 48 jaren te overlijden, en werd op den
10den Mei van dat jaar in de Nieuwe Kerk begraven. De kosten daarvoor ten bedrage
van f 37 duidden op een deftige uitvaart. Zijn weduwe overleefde hem nog twee
jaren; zij werd op 22 Jan. 1672 in de Groote Kerk ter aarde besteld. Op zijn sterfbed
zou hij bevolen hebben, dat na zijn dood al zijne schetsen en teekeningen verbrand
moesten worden; volgens den een omdat hij niet
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wilde dat ze in handen zouden geraken van zijn broeder Pieter, met wien hij in onmin
was, volgens den ander omdat hij ze evenmin gunde aan zijn zoon, uit vrees dat deze
door zulk een kostbaar bezit tot luiheid zou vervallen. ‘Maar dat argument is ook te
lam,’ oordeelde wijselijk een tijdgenoot. Een derde lezing was dat de teekeningen,
welke hij liet vernietigen, geen koekjes van zijn eigen deeg waren. Schrevelius
verhaalt, dat Wouwerman bij zijn leven ten vure doemde de schetsen uit de
nalatenschap van Pieter van Laar, opdat niemand hem na zijn overlijden zou kunnen
betichten van kunstdiefstal.
Van zijne kinderen was er een in 1643 gestorven, een ander was de dochter, die
met H. de Fromantiou huwde, terwijl hij nog een zoon naliet, Paulus genaamd, die
in 1680 bij het St. Lukasgild te Antwerpen was ingeschreven, en daarna lid van de
Karthuizerorde werd. Deze zou aldaar in 1761 in het Karthuizerklooster, en in den
ouderdom van 93 jaar overleden zijn. Zijn geslacht stierf onder zijn familienaam te
Haarlem uit; noch behield die stad van zijne talrijke werken een zoo voornaam legaat
als dat b.v. met Frans Hals het geval was.
De tweede zoon van Paulus Joosten, Pieter Wouwerman, zou geenszins het talent
noch de vermaardheid van Philips verwerven. Toch mocht ook van hem gezegd
worden, dat hij een aerdje naar zijn vaertje had, en dat hij dien vader overtrof. Op
den 13den Sept. 1623 te Haarlem gedoopt, vormde hij zich sedert naar de kunst zijns
ouderen broeders, hoewel men hem later vermeld vindt als leerling van Roelof
Roghman. Ook hij legde zich toe op het afbeelden van jachtpartijen, pleisterplaatsen,
herbergen, ruiters, valkenjachten en oorlogstafereelen. Tot deze laatsten behoorde,
behalve zijne ‘Bestorming van Coevorden’, het eveneens in het Rijksmuseum
aanwezige stuk ‘Garnizoen van Maastricht voorbij Frederik Hendrik en zijn staf
trekkend.’ Schrevelius getuigde van hem en zijne kunst:
‘Pieter Wouwerman schilderde Stalletjes, Pleisterplaatzen, Valkenjachten, met
aartige kleene Beeldjes van wel getekende Heeren, Juffers en Knegten. De Paarden
zijn niet quaet van omtrek en kragtiglyk geschildert, doch niet zoo vroolyk getoetst
en behandelt als de Kunststukken van zynen Broeder Philip.’
Reeds vroeg moet hij het ouderlijk huis verlaten hebben, want in 1642 als
twintigjarig jonkman was hij te Parijs en trad daar in 't huwelijk met Guillemette
Coutelier, dochter van een tapijtwerker. Uit dit huwelijk werd een jaar later een zoon
geboren, Steven genaamd. Kort daarna stierf de vader; en gerekend naar zijn
kortstondig leven had hij ruim zijn tol a n de kunst betaald.
De derde zoon, Jan Wouwerman, in 1629 te Haarlem geboren, ging mede bij zijn
vader en ouderen broeder in de leer. Hij legde zich toe op het landschap; Houbraken
zag van hem een bergachtig tafreel (de Haarlemsche duinen konden daarvoor het
motief zijn geweest) waarvan de voorgrond, in bruinen tint gehouden, ‘begroeid was
met ruigte en onbesnoeide Boomen, waartegen zich het verschiet, klaar en helder
gedaagt, in een vallei vertoonde.’ En dit stuk was opgevat in denzelfden trant, die
aan Philips Wouwerman in zijn vroegeren tijd eigen was. Men herkende den jongeren
broeder in den oudere. 't Kon haast niet missen of een discipel van zulk een meester
leerde ook paarden schilderen; het Bonte Paard in het Rijksmuseum zou 't bewijzen.
Voorts schilderde hij gebouwen en stadsgezichten; zijne vaderstad zou van hem
behouden het gezicht op de Groote Kerk genomen uit zijn woonhuis op den hoek
van de Oude Groenmarkt en de Damstraat. De figuurtjes op dit tafreel waren
waarschijnlijk van de hand van zijn broeder Philips, zoodat het stuk voor eene proeve
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van artistieke coöperatie mocht doorgaan. De gemeenteraad van Haarlem schatte
den naam Wouwerman hoog genoeg om in 1874 f 500 voor dit doek te betalen.
Wellicht ook omdat de stukken, erkend als van hem afkomstig, zeldzaam waren.
Ettelijke daar-
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van waren niet alleen in den trant van Jan Wijnants geschilderd, maar droegen ook
de handteekening J.W., die beide kunstenaars gemeen hadden. Van daar dat ze zoo
vaak op Wijnants naam doorgingen; slechts een enkel stuk, b.v. dat in het museum
Boymans, werd voluit Jan Wouwerman geteekend. Voorts was zijn leven te kort om
eene zoo groote productiviteit te bereiken als zijn oudere broeder; hij stierf ongeveer
37 jaren oud. Op 1 Dec. 1666 werd voor zijn lijk eene grafopening aangevraagd in
diezelfde Groote Kerk, aan wier uitbeelding hij eenmaal zijn penseel dienstbaar had
gemaakt. Aan hare uitwendige versiering mede: volgens een der kerkelijke rekeningen
van den St. Bavo werd ten jare 1663 betaald aan Johan Wouwerman ‘voor verwe en
schilderen van wapens boven aan de soldering van het tegenwoordige kantoor van
kerkvoogden: tachtigh guldens’.

PIETER WOUWERMAN. DE BESTORMING VAN KOEVORDEN.

Ofschoon hunne kunstenaarsgaven zoo ongelijk waren, hebben de gebroeders
Wouwerman eene gemarkeerde plaats behouden in de rij der Haarlemsche schilders;
voor zoover Philips betreft zelfs eene vooruitspringende plaats. Als genreschilders
waren zij niet de evenknieën van een Brouwer of Ostade, noch als landschapschilders
de gelijken van Ruisdael of Hobbema. Niettemin zouden ook hunne schilderijen den
kunstrechter tot de uitspraak brengen, dat geen ander land van zijn natuur en
volksleven zulk een getrouw en tevens artistiek beeld behouden heeft als Nederland
tijdens zijn hoogsten bloei. En dat de Haarlemsche schilderschool er krachtig toe
heeft bijgedragen aan de 17de eeuw het recht te geven op den naam van Gouden
Eeuw.
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Begrafenissen,
door Jo Maschmeijer-Buekers.
Dagelijks gaan ze voorbij langs mij heen,
Sombere stoeten;
Zwijgend geleiden zij één'
Van die gaan rusten, na steeds voorwaarts moeten,
Eindeloos kwellen, hulpeloos wroeten,
Zoeken, streven, verlangen, vreezen, niet weten;
En die dan, vergeten
In een klein plekje der aarde,
Stil, stil, gaan slapen, voorgoed.
En toch.... hoe zoet
Lachte 't geluk, dat de toekomst voor hen bewaarde,
En hoe bitter - hoe wreed Kwelde het leed
Dat hunne bonzende harten bezwaarde
En in hun kleinheid, hoeveel
Droegen zij om in het hart
Afspiegelingen van d'aarde geheel
't Jubelend zongeluk, somberste nachtesmart,
Storm van de zee, wuiving van 't dennenwoud,
Oogstrijkdom - gloeiend goud,
Vuurschrijning, sterrenglans, vogellied,
Grijsaardswee - kinderverdriet Uit is 't nu, 't eindelooze alles, heen!
Afgedaan 't leven. Ze dragen er één
- De sombere stoeten Eén die in Niets rust van 't steeds voorwaarts moeten!
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David speelt voor Saul,
door Jo Maschmeijer-Buekers.
Zoodra dan de avond daalde op loome veder,
En 't goud vergloeide aan verre nevelkimmen
En aan den trans kwam ster na sterre klimmen,
Dan zonk hij afgetobd op 't leger neder.
Dan, met het purper, gleed de trots hem van den schouder,
En, klein, de groote koning, onder zielezorgen
Vermorzeld, waakte hij tot nieuwen morgen,
En 't licht zag hem verrijzen, jaren ouder.
Tot eens, bij nachtenaadring zilverklanken dropen
Langs wijde, blanke, zwijgende avondluchten,
Verre, onwaarschijnlijk ijle tonenvluchten:
Een herdersknaap kwam in zijn tent geslopen.
In het geheime van gordijnenschemeringen
Verborgen, d'oogen op den teeren avondhemel,
Nog onbeschreven door het nachtlijk stergewemel,
Begon de knaap, eerst aarzelend, te zingen.
Hij zong van 't blijde beekje door de weiden
Van jonge, blanke lamm'ren, die er speelden,
Van al de vogels, die in lente kweelden,
Tot lente's adem door de tent scheen heen te glijden.
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Dan van den ouden, ruigen berg, die trotsch verheven
't Eerwaardig hoofd houdt en hoe aan zijn voeten
De Wijzen Saul den jongeling als koning groetten
In al de frissche glorie van zijn leven.
En 't zilver van den zang wordt goud, gaat stijgen
Tot hoog geluk, in volle jubelingen
En daalt weer, streelt weer neer langs lang vervlogen dingen,
En klankenreeksen, zondoorvonkte druppels, zijgen.
O! 't eindelooze van de verre nachteluchten,
O! stille tentenstad, o! koozend windgefluister,
O! 't zinken van het lavend koele duister
En weeke schoonheid van natuurgeruchten!
O! Nacht, o Moeder, die met godenhanden
De gloeiing koelt! o Nacht, gij zwijgend wezen
Van oppervrouwlijkheid, die kunt genezen
Al smarten, die in menschenzielen branden!
De demon in Sauls boezem slaapt. Tot vage droomen
Versterft het lied. De knaap blijft roerloos staren,
De jonge maan komt stil ten hemel varen,
De beek plast voort langs bloeiende oeverzoomen....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

107

Tweespalt,
door Jo de Wit.
Nooit waren een winter en voorjaar zoo roezig voor hem geweest. Hoe had,
telkenmale, de bevrediging om een bereikt doel zich verloren in den stuwenden
stroom van hernieuwden werkdrang, waarin al zijn kracht zich productief maken
moest, hoe hadden, tot in oneindige reeksen, nieuwe vooruitzichten en nieuwe plannen
hem vervoerd tot steeds vlijmender wetten van het zwaard zijner scherpzinnigheid....
Zijn diep-verborgen moeheid en zijn trieste walging om de kleinheid van de jacht
naar nieuwe winsten voor de Bank en ook dus voor hem zelf, waren hem niet bewust
geworden; voor gepeins was de tijd te kostbaar....
Tot de overspanning zich uitte in benauwde droomen des nachts en in trage
werkzaamheid van zijn hersens, tot zijn moeheid duidelijk was aan ieder die zijn
plots-ingevallen wangen en den verdoofden gloed van zijn oogen aanzag. En een
vriend was voor hem komen staan, had gezegd: ‘jongen, jij moet naar buiten’.... Ja..
de stilte.... als hij daarom dacht.... ‘En niet ergens in mondain gedoe....’ Egbert had
spontaan geweerd: ‘De hemel beware me....’ ‘Nou, dan weet ik wat voor je.... in de
diepste, landelijkste stilte’.
Dat woord had een tooverklank gehad die de droomen van zijn ziel wakker maakte
en in de laatste week, vóór zijn vacantie, had hij zijn werk automatisch verricht; een
zoet verlangen was zijn uren komen doorneuriën. Naar buiten - Nu zat hij er. Hier
kwam, elk jaar, zijn vriend met vrouw en kind, zij, de eenige gasten in een huis als
een duiventil, op een eenzaam heuveltje in de Veluwe. Een duiventil.... hij kwam
van de gedachte niet vrij als hij het gebouwtje aanzag dat van hout was en rond als
een koepel. Een trap, aan de buitenkant van het huis, voerde naar de eenige verdieping.
Hier zou hij dus wonen, hij, alleen, bij het kleine gezin; een gebrekkige grootvader,
moeder en dochter. De vriend zou niet komen, zijn vrouw verwachtte een tweede
kindje, en het gezin op het heuveltje aanvaardde wel de gasten die tot hen kwamen,
maar deed geen moeite nieuwe te vinden. Zoo zou hij dus alleen zijn. Wat hij ook
gewenscht had. Het moest gezegd, het uitzicht vanaf zijn kamer was prachtig.
Tusschen groepen van boomen zag hij neer in de diepte waar een dorpje lag, welks
silhouet met de oude kerktoren stond tegen een steeds wisselende kim. En daar vóór,
klimmend tegen de glooiing van de heuvel op, bosschen, heiden en bebouwde veldjes.
Hier zou hij rusten.
Zijn koffers waren uitgepakt. Nu kon de vervulling komen. Niets was er meer
waarop zijn energie zich werpen kon. Iedere minuut zou aan de weelde der rust
gewijd zijn. Hij stond dat te bemijmeren, terwijl hij de pijn zijner ledematen voelde,
die hem leken gekneusd als na een val.
Hij bepeinsde de volgende uren en probeerde vreugde te voelen, maar opeens leek
hem de tijd van de dichtbije toekomst te splijten tot een duizelende diepte van
volkomen leegte, waarin hij wegzweefde, verloren.... Het was een zoo afschuwelijke
gewaarwording dat hij kreunde van pijn. ‘Kijk,’ zei hij, ‘het mooie land.’ Hij voelde
dat woorden nutteloos waren en langs hem afgleden als droppels langs een geoliede
jas. Hij bleef naar buiten staren. Het was of hij keek door een beslagen ruit. ‘Ik ben
te moe om er van te genieten’, dacht hij. Hij wilde maar dadelijk gaan rusten. Hij
ging op bed liggen. Tot nog toe had hij zelf gerucht gemaakt met het verschuiven
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zijner koffers, het bergen van zijn kleeren. Nu hij neerlag kon eerst de werkelijkheid
der stilte tot hem komen. Hij lag op zijn rug, de oogen open.... Hij betrapte zich erop
dat hij luisterde.. Er viel niets te luisteren. De wereld was zoo leeg van geluid, dat
het leek of zij in starheid was gekristalliseerd. Hij
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ging zijn adem inhouden om de stilte te beluisteren. Toen hij dat merkte trachtte hij
normaal te gaan ademen, hij deed zijn borst deinen van diepe zuchten. Een moeië
glimlach kwam op zijn gezicht. Hij lei zich op zij en sloot de oogen. Maar de slaap
bleef ver en het was of fijne touwtjes trokken binnen in zijn polsen, of hij zich gereed
hield tot opspringen en aan het werk gaan. Hij lag, geloofde hij, liever buiten. Hij
trok zijn schoenen weer aan en daalde de trap af. Zijn mond leek toegesloten, als een
klem. Hij hoorde uit de keuken komen het zangerig geklaag van den ouden man.
Met langzame passen - hij had geen haast, - liep hij het erf af. Daar wentelden een
paar biggetjes in het stroo van een omheind plekje voor het hok waar de zeug te
knorren lag - kippen hipten bij zijn komst kakelend en met hulpeloos gefladder van
vlerken in den schemer van het bosch. Het was of zijn oogen onnoozele spiegels van
glas waren, die de beelden der werkelijkheid wel weerkaatsten, maar ze dan ook
roerloos vasthielden, onmachtig ze te laten glijden naar de dieper gelegen oorden
van zijn bewustzijn. Een algeheel gevoel van onlust doordrong hem, hij werd misselijk
van zich zelf, van de stilte, van de reuk der biggen, en de gedachte aan de eenzaamheid
van de bosschen, of aan de rust van zijn slaapkamer kon dit gevoel van wrevel en
weerzin niet verdrijven. Hij zette zich aan het begin van de glooiing, de oogen neer.
Hij keek op zijn horloge. Nog geen etensuur? Half vijf, dat had de tijd. Hij stond op
om het terrein rond het huis te verkennen. Hij had een eenigszins rare loop of hij
danste, dacht hij. Een boekweitveldje. Onder de witte bloempjes gloorde het stille
rood van de stengels. Hij keek er naar met zachte verteedering. Er was veel klein
geboomte en gestruik, laag eikenhout, braamstruiken, die hem met hun doornen
vastgrepen, bloeiende hei. Hij stond er naar te kijken met gebogen hoofd, een
berkenboompje lispelde met zijn blaadjes boven hem. ‘Dit is weelde’, probeerde hij
te denken Nog vaster, in norsche onwil, leken zijn kaken vastgemetseld op elkaar; hij had
op al dat moois kunnen trappen. Hij keek om naar de duiventil. Moeder en dochter
zagen vanuit de duisternis der keuken, waar de bovengalerij het licht aan ontnam,
naar hem. ‘God’, dacht hij, ‘zouden ze denken, een zonderling?’ Hij versnelde zijn
passen, tot hij achter boomen en heesters was verdwenen. Heel het landschap lag in
sproeiing van stofgoud voor hem. In een holletje met dorre bladen lei hij zich neer,
trok zijn beenen op en met zijn hand voor de oogen lag hij een tijd lang weggezonken
in dof gesoezel.
's Morgens lag hij vroeg wakker, en nooit kwam hij vrij van de gewaarwording of
hij iets verwachtte.
Niets verstoorde de rust van landelijke afzondering. Wat stemmen in den vroegen
morgen van een boer die langs trok, of het geschuur van pannen op het plaatsje, het
gekakel van kippen. ‘Vroeg opstaan’, dacht hij dikwijls, ‘in den morgen is het buiten
het mooist.’ Maar hoe eindeloos dán de dag werd! Als hij dacht aan den morgen leek
het hem of hij zeeën van tijd had te doorwaden tot aan het etensuur. Jammer dat hij
zoo vroeg wakker werd, want hij wilde veel slapen. Hij lag te verlangen naar een
brief. Maar van wie? Er was toch niemand van wien hij heel graag een brief had. Het
was wel ellendig dat je niemand had van wien je zooveel hield dat het heerlijk was
er een brief van te krijgen. En dan.... niemand wist dat hij hier was Hij had het
zorgvuldig geheim gehouden. Zijn vertrek moest voor zijn kennissen iets van een
vlucht hebben gehad.
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In de stad had hij met 'n rilling van afkeer gedacht ‘brieven.... brr!’ En nu leek het
een heerlijke sensatie, daar, op het tafeltje, zoo'n gaaf, nog ongeopend couvert te
zien liggen. Een brief was een geheimzinnig iets....
In de stilte, waarin hij peinsde, kwam nu een fijn geluid te leven. Rond de
pleisterrozet van het plafond, gonsden twee vliegen. Egbert lag er naar te kijken en
had opeens
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het rhythme beet, Zij schoten met kriskrasse bewegingen, in een wonderlijke,
sneluitschietende en weer terugtrekkende dans over het plafond, tot zij, op mysterieuze
wijze in elkaars sfeer gekomen, als magneten tot elkaar werden getrokken en plots,
één klomp, in zwaren val de kamerleegte in vielen, onvindbaar en stil. Tot het
zacht-warme gonzen weer op kwam te stijgen en, opnieuw, elk in zijn eenzaamheid,
de vliegen de rozet omzwierven of zij vreemde, snelle steken maakten, heen-en-weer.
Egbert wachtte het oogenblik dat zij, in eenzelfde élan, zich wierpen naar elkaar, in
een korte werveling elkaar omspeelden en pijlsnel wegduizelden, de kamerleegte in,
waar zij dat eene, mysterieuze moment beleefden, waarna zij, als onverschillig, hun
taak bij de rozet kwamen hervatten. Egbert wendde den blik af, rekte zich; Heeregod,
wat was het stil. Door de vele kleine ruiten zag hij de weerloosheid der wereld. Was
hij zóó verworden, zóó een atoom van het groote stadsleven geworden dat hij niet
meer wennen kon aan de rust van buiten? Miste hij de kleine emoties van iederen
dag; de telefoon die hem klingelend, dringend riep, het zachte zoemen van de
wachtende auto voor zijn deur en de wemeling van menschen in straat en huis, - de
jacht.... kon hij die eeuwige jacht niet missen? De jacht naar winst, de jacht naar
politiek nieuws, dat iedere dag nieuwe kansen deed verrijzen en oude plannen den
bodem insloeg. Een revolutie daar in de verte was een koers die ging dalen....
Maar wist hij, diep-in, niet al te goed, dat de rol, die hij vervulde niet grootsch
was, de winsten onevenredig waren aan zijn verdiensten als tusschenpersoon? Had
hij niet dikwijls een laffe nasmaak geproefd aan de vreugde bij nieuw succes en had
hij niet de weemoed voelen klagen om oude vergane idealen?.... Schaarsche
oogenblikken.... Zoozeer was hij vergroeid met het leven daarginds, dat nù een
voorbijschietende, galmende auto op den grooten weg hem een verlangende, warme
sensatie gaf.... Spanning beteekende dat voor hem snelheid, beweging. Hij zat overeind
en steunde zijn hoofd in de handen. God, dan ben ik toch wel achteruitgegaan.... Hij
wist van zalige, goddelijke oogenblikken uit zijn jongenstijd, als hij, met vacantie
buiten, alleen te dwalen liep in de oneindigheid van bosch en hei. Hij keek naar
buiten. Hoe vredig lag het dorp daar benee, zoo fijn en spits en teer onder de geweldige
wolkenstapels...., je kon droomen dat zóó, in het oneindige, de wereld zich verder
ontrolde, dat geen groote, zwoegende steden lagen achter die verre kim.
Hij stond op en kleedde zich. De oude man zat buiten in het koesterend zonnetje
op z'n stoel, beenen wijd-uit, de oogen in den verweerden kop keken met tevreden
turing over het land. Hij zag Egbert onderzoekend aan toen hij de trap afdaalde.
‘Goeijen morgen’, zei Egbert.
- Morrege, m'nheer, wel wâ zie de d'r uit..... mo'je luie beene nie-t-eris achter de
boks opgooien, en d'ris een mars moake, da zou oe verfrisse.’
‘Ben ik juist van plan, vader’. Hij stapte met zijn lange beenen, in zijn bedwongen
steedschen gang, dien hij hier opeens voelde als iets waarover hij zich schamen
moest, langs den oude heen, trad blootshoofds het kleine erf op en wilde achter het
huis om den heuvel af. ‘M'nheer, of da'ge geen brood kumt éten?’ Hij keerde zich
om, naar de dochter, klopte op zijn zak, lachend: ‘chocola genoeg bij me, breng nog
wel wat voor allemaal mee terug.’
Een lichte koelte omspeelde zijn hoofd, hij trad in vlugger rhythme dan zijn
gewoonte was, hier, waar hem vóór alles het besef van een mateloosheid aan tijd had
vervuld - het zandig pad af tot waar het voerde in de koele, zondoorspeelde hal van
een beukenbosch. Hij trad er gedachtenloos binnen, voelde alleen als iets pleizierigs

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

het vlugger gaan zijner voeten en in het gedempte licht dat toch vol zonnigheid was,
kon hij zijn oogen heel wijd en rustig openhouden.
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Nog immer daalde het pad en zijn voeten gingen nu in glijdende gemakkelijkheid,
als vanzelf over die lichte glooiing. Dichter werd het loof, het sloot de blauwe lucht
af als een transparant dak; het licht, door de bladeren niet gestuit maar gezeefd, werd
onder de boomen tot een sfeer van klare, koele groenheid. ‘Als onder water’, dacht
hij, ‘is het hier.’ De boomen rezen als wonderplanten omhoog en tot in de verste
verte wemelde het van stammen. En er was, door den rustigen wind, een stille
bewegelijkheid, als een tevreden ademhalen alom. Een verre lijsterbes met haar
felroode trossen was als een koraalrif in den groenen schemer van de zee.
Hij ging in een greppel zitten, tusschen gras en varens en ademde zoo diep dat hij
geheel en al gevuld leek te worden met de zuivere rust van het bosch. Het was of
sluizen in hem werden opengezet en het hoog-getij van buiten, plechtig, ondanks de
onstuimigheid, in hem binnen stroomde. De wind hield in en er kwam zulk een diepe
stilte vol verborgen zin in het bosch, dat Egbert ook zijn adem inhield om intenser
deel te hebben aan de roerlooze, voldragen rust. Hij werd niet buitengesloten, maar
opgenomen in de allerinnigste sfeer van het woud, waar groote vrede en goddelijke
wijsheid dreven in de koelte van den groenen schemer. Het was hem of hij nu eindelijk
wist waar hij thuis hoorde, waar hij geluk en vrede deelachtig kon worden.... De stilte
brak in een klacht van een vogeltje, wiens zang opborrelde als een weemoedige
bronnetje dat murmelend verliep.... Tranen lagen opeens brandend in de oogen van
Egbert; hij stond op, ademde snel en diep en daalde het glooiend pad af met
zwevenden tred.
De lanen weken vaneen in steeds wisselend decor, hij keek rond met gretige oogen,
een glimlach om de lippen, want hij dacht ‘nu heb ik het gewonnen.... dit is het... ik
was het dus niet verloren’, en zijn heilige vreugde vlamde op tot een extase die hem
als in een zaligen droom uren deed voortgaan.
Hij liep heel lang tot zijn voeten moe werden en de beelden onvaster, minder
kleurrijk kwamen te staan binnen in hem. Hij zakte af naar de duiventil. Een brief
lag op de trap naar den omgang, hij greep er naar. Toch achter zijn adres gekomen!
Van een zijner zakenvrienden. Hij las, verwachtend eerst, dan langzamer - zijn mond
vertrok in onwil. Ja, dat was de sfeer van de stad, telegramzinnetjes... hoekig, scherp,
ferm op het doel af. Bankzaken.
Wat leek het ver, wat was het klein.... Een dwaze, jachtende menigte, die denkt
dat geld geluk is, terwijl.... Een duiventil en een groen bosch.... Hij lei den brief weg
en ging op de trap zitten, licht blazend opeens van warmte. Kon goed voelen dat hij
flink gekuierd had. ‘Of m'neer kumt éte.’ In het halfduistere benedenkamertje achter
een blauwe hor, zette hij zich, na onder de pomp zijn handen gewasschen te hebben.
Toen, of ze door toovermacht werden getrokken, kwamen zijn gedachten naar de
zaak waarvoor zijn vriend zijn aandacht eischte. Mogelijkheden, moeilijkheden, hij
overzag ze koel en snel, ‘Bah,’ dacht hij dan, ‘moet ik dáár weer heen....’
Hij speelde met z'n stalen vork en zat te soezen. De zon was tot groote kracht
gegroeid en bestraalde fel het kleine erf. Soezigheid kwam in de kleine geluiden van
den middag. Het leek hem nu niet enkel vrede, er was een loome, drukkende saaiheid
in. ‘Zou ik het hier uithouden. Dag-in dag-uit dat zelfde......? Maar ben ik gelukkig,
daarginds in de stad? Is dat het leven?......
Hij voelde een verdrietigheid als een snelwerkend vergif dringen door heel zijn
wezen. Hij walgde van de stad en hij kon niet leven in de stilte. ‘Ik hoor nergens
thuis,’ dacht hij.... ‘hier niet en ginds niet....’
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Hij wist wel, diep-in: als je eenmaal in de stad bent, wen je wel weer.... Ja,
‘wennen,’ maar dat was het niet. Wennen zou hij niet eens hier buiten. ‘Gelukkig’
was hij hier slechts bij oogenblikken, ongelukkig
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daarginds maar sporadisch. Was er sprake van een keuze? Wat wilde hij dan? O,
vanmorgen, dat was een heerlijkheid geweest. Maar het waren zaligheden, die niet
tot eeuwigheden konden gemaakt. Maar het geluk, het besef: hier hoor ik thuis? Zijn
vriend van-de-brief had het daar, in de stad, de boerenmenschen bezaten het, hier in
hun koepel. En hij.... hij nergens. Hij zweefde als tusschen aarde en hemel. Een
schreiend verlangen zwol naar dat ongekende oord waar híj het goed zou hebben.
Het leek, een oogenblik, aan de onvolmaaktheid der wereld te liggen.
Dan, in een korte spanne tijds, dwarrelden de tegenstrijdigste gewaarwordingen
in hem op. Tot een groote triestheid zich in hem neerlei en het besef van eigen
onmacht hem voerde tot afkeer van zich zelf; de handen krampend tot vuisten, schold
hij, terwijl zijn keel zwol van tranen die niet naar zijn oogen drongen. ‘Een ellendeling
ben ik, een zwakkeling, een zwakkeling.’....

Episode,
door Net Houwink.
Ans Voorburg zat in de serre te naaien en lette tegelijk op de kinderen: Karel solde
met de hond op het grasveldje en Hansje speelde, zoet, vlak bij haar.
Langzaam ging haar naald door de dunne, rose-gebloemde voilestof, met stil
genoegen maakte ze de kleine steekjes, terwijl haar vingers het goed teder
even-beroerden. Het werd mooi, een beeldig japonnetje, dat zelfs Loukie verbaasd
zou doen staan.
Ans glimlachte, en zich over hem heenbuigend, streelde ze even Hansjes zijige
haar en het ruige velletje van de beer, die Hansje krampachtig in zijn dikke, korte
armpjes hield. De jongen trok het kopje schuin en keek niet op.
Dan dwaalden haar oogen de zonnige tuin door - prettig, dat Herman hem net
gisteren had laten verzorgen - kwamen telkens terug bij 't plekje, waar Karel voorover
lag, de zwarte kousebenen zwaaiend door de lucht. Kas hapte er gretig naar, maar
ze waren hem te vlug.
Ans voelde zich behagelik in haar makkelike stoel, genoot van de rustige omgeving.
Ze verwonderde zich vaag, hoe Karel 't uithield, midden in de brandende zon, en
onwillekeurig sprak ze 't uit:
‘Broer, is 't niet te warm?’
Meteen had ze spijt van haar zeggen: nu zou 't wel uit zijn met haar rust. Wrevelig
zag ze Karel opstaan en aan komen slenteren. Kas keek hem na, maar verroerde zich
niet...
‘Moeder, wanneer mag ik nou na' Jan?’
‘Straks, als Tante er is.’
Hij ging op 't trapje voor de serre zitten, liet zijn benen bengelen.
‘Waarom nou niet? Ik verveel me zo.’
‘Dat weet je wel, vent. Je moet eerst Tante goeiendag zeggen.’
Karel blies ontevreden.
‘Naar mens, Tante Lou-kie.’
‘Dat meen je niet.’
‘Jawel,’ zei hij koppig.
Ans zuchtte.
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‘Ga wat om 't hardst lopen met Kas.’
‘Nee.... ik stik.’
Ans naaide door. Helemaal ongelijk gaf ze hem niet: 't was vervelend hier doelloos
rond te hangen, terwijl zijn vrindje hem wachtte. Maar Herman was er zo opgesteld.
Eigenlik vond zij 't ook niet zo erg prettig, die logeerpartij van Loukie. Ze voelde
zich nog zwak, zag op tegen al de omslag, die 't onvermijdelik meebracht.
‘Moes, hoe laat is 't?’
‘Kwart voor twee, jongen.’
‘Nog een half uur dan?’
‘Drie kwartier, Karel.’
‘Jakkes....’
Ans streek ongeduldig haar haar naar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

112
achteren. Lieve ziel, als dat zo door ging, was ze net op, tegen dat Loukie arriveerde.
Karel kroop over de grond naar Hansje.
‘Geef mij die beer is.’
‘Nèèèèè....’
‘Toe nou!’
‘Nèèèè.’ Hansjes handen omklemden angstig de berehals, toen Karel trok.
Ans liet geërgerd haar naaiwerk zakken.
‘Is 't nu uit, Karel?’
‘'k Wou kùnstjes.’
‘Ophouden, als Hans 't niet wil,’ beval ze streng.
Maar ze voelde, dat ze zich opschroefde. Want ze begreep 't best van hem, zou
evenzo gedaan hebben. En tegelijk viel een matheid over haar, verlangde ze hevig
naar de zalige kalmte van daareven, die zijzelf had verstoord. Ze kon zich niet meer
inspannen om de vrede te bewaren.
‘Ga maar naar Jan, Karel.’ zei ze moe.
Herman zou wel boos zijn, maar 't was niet meer uit te houden. Bovendien, Loukie's
aanwezigheid zou de storm wel bezweren.... Ze glimlachte stil, dat de komst van
haar zuster ook zijn voordelen had....
Karel was verbaasd, maar, slim, vroeg hij niets en ontglipte zonder drukte. Hij
had niet verwacht, dat het zo gauw zou lukken.
Opgelucht viel Ans terug in haar stoel. Nog heerlik even uitrusten. Gelukkig, dat
Hansje niet tot een woede-uitval geprikkeld was. 't Was op 't kantje af geweest....
Ze soesde met gesloten ogen, haar voetje even wippend om de stoel in zachte
schommeling, te houden. Het tochtje bestreek weldadig haar brandendhete wangen....
‘Ans.... Annie....’
Ze opende de ogen wijd, en verblind door 't helle zonlicht zag ze wazig-zwart
tussen gele en rode vlekken in de verte bewegen haar man, vlug-stappend de
kronkelende paden langs.
‘Ben je er al weer?’ vroeg ze verbaasd, moeite doend het geregelde denken terug
te vinden.
‘Ja, vanmorgen de meeste patienten al afgedaan. 'k Was het laatst bij Tersteeg en
ben toen de achterdeur maar ingekomen. Ga je je nog niet kleden?’
Hij haalde zijn horloge uit en hield het haar voor.
‘Ik dacht zo te blijven.’
Hij monsterde haar even, en zag de donkere kringen onder de ogen.
‘Ook goed,’ zei hij toen.
Juist toen zij innerlik vurig hoopte, dat hij Karels afwezigheid niet zou bemerken
vóór Loukie er was, vroeg hij ernaar.
‘Naar Jan,’ zei ze kort, met iets uitdagends.
‘En ik had je gezegd hem zolang thuis te houden!’
‘Jawel. Jij kunt makkelik praten. Maar jij hoeft hem niet te amuseeren. 't Kind was
onuitstaanbaar lastig, en zou bovendien Hansje's humeur nog bederven.’
Herman's gezicht versomberde: het was weer zo, op zijn wensen werd niet gelet.
Altijd hààr gezondheid, de kinderen.... en dan kwam hij pas. Maar hij zweeg. Ans
was nerveus, vooral de laatste dagen, en Loukie te ontvangen midden in een huislike
scène ging toch ook niet aan.
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Ans verwachtte een uitval, doch Herman zocht een stoel en zette zich onder luid
gekraak van 't riet. Ans trok haar wenkbrauwen samen. Toch was ze verlicht en
tevreden gesteld tevens. Herman bewees door zijn houding, dat hij ook vond, dat ze
nog ontzien moest worden. De vroeger telkens herhaalde verklaringen, dat ze nu
hersteld was, weer flink moest zijn, bleven uit goddank. Al was hij honderdmaal
dokter, zij zou toch wel het beste weten, hoe ze zich voelde. Herman stak peinzend
een sigaar aan.
‘Jij gaat haar halen immers?’ vervolgde hij luidop, zo gewoon of er niets tussen
hen was. Ans leunde vermoeid achterover: de spanning was weg.
‘Ja, maar als jij liever wilt....’
‘Volstrekt niet. 't Lijkt me harteliker voor Lou, als haar zuster....’
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Ze lachte smalend even.
‘We waren nogal chaud, Lou en ik!’
‘'t Is toch je enigste zuster.’
‘Jawel. Ik ben erg familieziek.’
Herman schoof zijn stoel dicht naast de hare, legde zijn smalle hand op haar arm.
‘Je moet niet hatelik zijn, kindje. Toe, laten wij 't samen Lou eens gezellig maken,
hier. Ze heeft hard gewerkt en zal zo verdrietig zijn, dat haar examen mislukt is.’
Ans trok een minachtend ongelovig mondje maar hij ging voort, haar diep in de
ogen ziend: ‘Zeg, weet je nog wel, toen ik zakte voor 't candidaats? Wat wás ik
moeilik te troosten, hè?’
Toen verhelderde haar gezichtje en ze knikte hem toe. ‘Kijk is,’ zei ze levendiger.
‘Wordt dit niet snoezig?’ Ze hield het onafgewerkte lijfje uit, dat in een hoopje op
haar schoot had gelegen.
‘Heel mooi,’ waardeerde hij. ‘Dat zal je goed staan.’
In een plotselinge vertedering zag hij haar blozen. Z'n ontroering zocht een uitweg
in het vluchtig liefkozen van Hansje, die geen tijd had. Aan haarzelf kon hij het, nà
daareven, nog niet tonen.
‘Moet je niet gaan, kind?’ vroeg hij vriendelik, toen zij haar naaiwerk weer opnam.
‘Anders moet je je zo haasten en dat is niet te best voor je.’
Gedwee stond ze op.
‘Ik ga al, man.’
En het trof hem, dat een beroep op haar zwakke gezondheid zelden uitwerking
miste. Ans kuste Hansje, die het onder flauw protest toeliet, alsof het een afscheid
voor eeuwig was.
‘Dag Hanzeman, zal je zoet zijn? Hier, beertje ook een kus van grootmoe. Dag
vent.’
‘Hansje beer op 't hoofd zetten, op 't hóófd zetten!’ klaagde 't kind, daar telkens
met een zwak plofje 't onhandelbare dier omtolde. ‘Toé nòu....’
‘Kom vader zal wel helpen. Dag Her!’
En ze was de hoek van 't huis al om.
Op 't perron drentelde ze langzaam heen en weer, tellend haar passen. Hoe Louk zou
zijn? Herman had 't idee, dat ze haar veel uit de hand zou nemen. Moest je Louk
kennen! 't Verwende prinsesje, dat zich steeds bedienen liet.... Maar Herman geloofde
't nooit, als je zo iets zei.
Toch was ze blij, toen ze Lou, jong en elegant in haar reistoilet, uit de trein zag
wippen. En 't welkom was hartelik.
Gearmd gingen ze de dorpstraat door, Loukie vol vragen en verhalen, een ietsje
opgewonden - luidruchtig. Zie je wel, dat 't examen haar niets kan schelen, overdacht
Ans. Ze voelde een zekere voldoening dat zij het vooruit geweten had.
Triomfantelijk bracht ze Loukie naar man en kinderen, een kleurtje op haar wangen
en met schitterende ogen. Herman maakte zich bezorgd: wat een agitatie dadelik.
‘Ik zou nog wachten met theezetten, Ans,’ ried hij. ‘'t Is vroeg.’
‘Heb je geen erge dorst, Lou?’
‘Nee, ik heb in Amsterdam wat koffie genomen aan de trein.’
‘Dat zal wel la-la geweest zijn.’
‘Heus niet. Werkelik goeie.’
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‘Ja,’ viel Herman in, daar Ansie, steeds staande, ongelovig keek. ‘De restauraties
worden aanmerkelik beter, bepaald.’
Loukie's ogen, onrustig, zwierven rond. Ze had vergeefs getracht Hans bij zich te
houden: diens spelletje met de blokken was te belangwekkend, en Ans was veel te
dankbaar voor zijn stilzijn om hem te dwingen. Tante bleef lang genoeg.
‘Waar zit Kareltje toch?’ vroeg Lou opeens.
Ans kleurde fel en schichtig keek ze naar Herman. Hij wachtte even, trok lang aan
zijn sigaar, zodat het vuur aangloeide: dan sprak hij nadrukkelik:
‘Hij was uitgevraagd bij een vrindje en toen vonden wij, dat ie maar gaan moest.
Je ziet hem toch nog vaak. Misschien vaker dan je lief is.’ Hij lachte, en ving de
innig-dankbare blik van Ans op, maar hij gaf haar 't knikje niet terug.
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‘Vin je 't aardige kamers, Louk?’
‘Ja, bizonder. Je hebt indertijd een mooi uitzet gekregen.’
‘Jij krijgt allicht nog meer: vaders lieveling!’
Lou antwoordde niet. Haar ogen schichtigden weer de serre door: ze benijdde haar
zuster, en toch wist ze, dat ze 't dadelik ook zo zou kunnen krijgen. Als ze maar
wilde. Maar dat was het juist: telkens stelde ze de beslissing uit, nooit zette ze 't
definitief uit haar hoofd en nooit dacht ze met pijnend verlangen aan de vervulling.
't Scheen haar alleen een wel veilige achterdeur voor 't geval haar studie werkelik
mislukte, dit weten, dat Henri altijd wachtte, wachtte geduldig. En toch was 't examen
de reden, dat ze nooit kòn verlangen, dat ze elke wekere neiging terugdrong, tot de
tijd waarop ze bewezen zou hebben onafhankelik te kunnen zijn. Ze was eigenlik
belachelik trots en eerzuchtig, peinsde ze. En zo weinig vrouw. Die goeie Henri....
‘De blauwe vazen doen daar mooi,’ zei ze nadenkend. ‘Waar heb je de borden.’?’
‘In de eetkamer.’
‘Jammer, niet alles samen.’
‘Vind je?’
‘Ja, ik hou zo van harmonie....’
Tenminste uiterlik, corrigeerde ze zichzelf. Ze moesten eens weten, hoe weinig
ze harmonie zocht buiten haar omgeving: een stijlvolle kamer en elegante kleren,
die pasten bij haar mooi figuurtje; hoe ze juist genoot in haar eigen wisselvalligheden,
haar grillen op elk gebied. Smaak had ze, in alles. En in het zich zo
gedistingeerd-weten rechtte zij haar rug en hief ze het fijne hoofdje hoger.
Ook zocht haar blik herhaaldelik haar zwager: of die 't wel apprecieerde....
Toen Loukie even naar haar kamer was om zich te verfrissen, zag Ans
verwachtingsvol naar haar man op.
‘Nu, wat zeg je?’ vroeg ze gretig.
‘Ze ziet er goed uit, beter nog dan vroeger’
Hij staarde de tuin in en dacht.
‘Loukie is een beauty.... en ik.... fané, hé?.... een oude vrouw!’
Ze lachte schril. Want ze had de bewondering gezien, waarmee hij haar opnam.
Nu vergeleek hij,.... en dan....
‘Loukie zing eens wat?’
‘Nee, nu niet, vanavond.... misschien!’
‘Waarom niet?’
‘Ik ben niet gedisponeerd.’
‘Je bent wéé.’
Ze lachte hoog en haar blauwe ogee boorden in de zijne. Ze stond uitdagend voor
hem, haar hoofd geleund tegen de met wingerd begroeide veranda-spijl, het mondje
half-open.
Ze poseert, dacht hij.... maar bekoorlik.
‘Lou, als ik je nu vraag?’
‘Dacht je werkelik, dat dat voor mij een reden zou zijn? Ik ben Ans niet!’
‘Nee,’ zei hij langzaam. ‘Dat weet ik.’
‘Spijt het je?’
Ze wist zelf niet, waarom ze het vroeg. Het ontglipte haar zo.
‘Misschien.’
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Onmiddelik toen ze 't woord opgevangen had, zwenkte ze om haar paal, behendig
als een kind, en wandelde de tuin in, een klein lachje om haar mond. Ze vond, dat
ze uiterst goed de momenten wist te kiezen om te verdwijnen.
Een ogenblik later speelde ze als een lief geduldig moedertje met Hansje op het
grasveld.
‘Loukie, Loukie, er is een brief voor je.’
Ans kwam, zwaaiend met een enveloppe de hoek om, leverde een dun stapeltje
aan Herman af, en trok hem mee, haar arm haastig door de zijne gestoken.
‘Laat me toch eerst eens zien, kind.’
‘O, er is niets bij. Ik heb al gekeken. Toe, ga mee naar mijn rozen.’
Lou kwam hun al tegemoet, nieuwsgierig.
‘Van wie Ans, Of heb je er soms bescheidenlik niet op gelet? Ah, ik zie het al...’
Even gingen haar ogen naar Herman, en uit bravoure tegenover hem zei ze gewild-
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eenvoudig: ‘Van Henri. De tweede al, sinds ik hier ben.’
‘Henri Wassenaar?’
‘Ja.’
‘Ken je die zo goed tegenwoordig?’
‘Collega. Ook rechten. Maar al Mr. - wat voor mij in de eerste zes maanden nog
niet weg is gelegd.’
‘Heb je 6 maanden gekregen?’ vorste Herman verbaasd. Nu zij er gewoon over
sprak, zag hij er geen onkiesheid in 't te vragen. ‘Ik dacht negen. Dat valt mee dus....’
‘Zo vind je? Jij hebt ze niet, hè, dan is 't altijd makkelik praten.’
Hij antwoordde niet. 't Kon hem geen zier schelen. Wat wàs ze toch onberekenbaar,
dan liefjes, dan bits, dan gedwee.... 't Was niet bij te houden. - Of 't wat werd met
die Wassenaar? Ze moest maar trouwen. Dan zouden die dwaasheden wel overgaan.Loukie begon haar brief te lezen. Hij zag in een flits, dat 't een lange was: vier
dichtbeschreven zijdjes. - Met stevige passen ging hij zijn vrouw voor naar 't
rozenperk om Lou ongestoord te laten genieten.
Ans boog zich over een teer-rose roos op lange stengel, bewonderde de diepere
kleur bijna-rood, naar 't midden, snoof. En haar gezichtje nog bij de bloemen, vroeg
ze:
‘Zou Henri een pretendent zijn?’
‘Ik weet niet.... Wat is 't voor een man?’
‘Héél chic. Wat onbeduidend.... weinig karakter, dunkt me. Maar Lou spreekt
nooit over hem.’
‘Nee. Loukie is zo vreemd.’
Zijn stem klonk haar als een liefkozing: ze keek schielik op.
‘Je doet net of dat een deugd is.’
Hij lachte afwerend.
‘Och, ze is wel grappig.’
Ans' trekken ontspanden zich. Toch hield ze de stekelige opmerking niet binnen.
‘Meer lastig dan grappig, als je er geregeld mee om moet gaan.’
Ze wist heel goed: ze was jaloers op Loukie. altijd geweest. En ze kon er zich niet
overheen zetten. Voelde zich immer pijnlik de mindere naast haar. Daarom had ze
er zich ook tegen verzet, toen Herman wilde uitnodigen. - Maar hij had volgehouden,
en gezegd, dat 't voor haar bestwil was, dat ze afleiding nodig had, met wat
huishoudelike hulp. En wat deed Loukie? Geen hand stak ze uit. Zij had het wel
voorspeld!
‘Heb je niet eens wat voor me? Ik ben weer niets goed, de laatste tijd.’
Herman keek haar doordringend aan, en zuchtte. Hij had zo gehoopt, dat het beter
zou gaan.
‘Je moet je niet te moe maken, Ans. Veel rusten. Je bent nog wat slapjes. Dan zal
die nerveuze geprikkeldheid ook wel overgaan.’
‘Och, je begrijpt het weer niet,’ klaagde ze. ‘Mijn rug doet zo'n pijn. Heus, sinds
Hansje er is, ben ik nooit, geen ogenblikje, meer helemaal goed geweest....’
't Zijn niets dan zenuwen, dacht hij verdrietig: haar ogen, straks nog zo vrolik,
stonden weer dof. Ging het dan nooit over? Maar zijn teleurstelling verbergend, zei
hij luchtig: ‘Kom, je bent wàt blij met hem, hoor. Dat maak je mij niet wijs. Jou
kleine Hans zou je voor niets ter wereld willen missen.’
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‘Nee,’ zei ze aarzelend. ‘Alleen, we hadden toch beter gedaan die juffrouw wat
aan te houden. 't Was toen veel rustiger voor me.’
Herman wendde zijn hoofd af. Het was soms om wanhopig te worden. Hoe lang
had ze gezeurd om die juffrouw kwijt te raken, het hinderlike mens, dat niets deed
dan in den weg lopen, en elke intimiteit onmogelik maakte? En nu....
Met een plotselinge beweging nam hij haar arm weer, zwijgend. Hij moest geduld
hebben, veel geduld.
Loukie deed heel geheimzinnig over de brief, wat Ans prikkelde om meer te weten.
‘Is het iets, Lou? Vertel is.’
‘Wat zou er zijn?’
‘Nou, hij schrijft toch zeker geen vier dichte zijdjes over een juridiese kwestie!’
Loukie veerde op:
‘Hoe weet jij, dat 't er precies vier waren!’
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‘Herman zei het.’
‘Zo.’ Lou lachte zacht, niet zonder voldoening. ‘Heeft die dat opgemerkt.’
Ans kookte. Met Lou was er altijd wat. Waarom deed ze nu weer zo overdreven
tegenover een eigen zuster.
‘Wel?’ vroeg ze nog eens.
‘Hij.... vraagt.... of hij hier eens een bezoek mag brengen.’
‘God, kind, waarom zeg je dat niet eerder? Natuurlik. Zulke oude kennissen.
Herinner jij je nog onze dansles? Wanneer komt hij? Gauw?’
Een blos van opwinding kwam op haar bleke wangen.
‘Wanneer 't jou het beste schikt,’ zei Lou kalm. ‘Zondag over een week, bijv.?
Wat dacht je?’
‘Goed. We vragen hem zeker te eten, hè? Er gaat nog een geschikte trein naar de
stad om 10 uur. Of moeten we hem voor een week-end inviteren?’
‘Nee,’ vond Lou. ‘Dat deed ik maar niet dadelik. Eten is voldoende. Nu, spreek
er eens over met Herman. Ik zal wel 't bijtijds schrijven.’
En weg was ze, naar binnen. Ans hoorde haar even later het raam van de
logeerkamer sluiten.
In de ruime eetkamer zat Lou zich te vervelen met een boek. Toch kwam het niet in
haar op, Ans te helpen met 't afwassen van de koffie-boel. Als die zo dwaas was, het
werk niet aan de meiden over te laten, moest ze het zelf weten: zij zou er zich niet
mee bemoeien. En Ans vroeg er niet om. Die wist wel, dat ze toch niets bereikte!
‘Lou, ik ga patienten-rijden. Heb je lust?’
Herman stak zijn hoofd om de deur, knikte vluchtig zijn vrouw toe en was alweer
verdwenen.
‘Als je komt, moet je gauw zijn,’ riep hij nog. ‘'t Rijtuig is vóór.’
Alle lusteloosheid weggevaagd sprong Loukie op.
‘Leuk,’ zei ze van harte. ‘Jammer, dat jij niet kunt.’
‘Och, ik geef er niet om. Zeg, ik nam een boek mee, als ik jou was. Soms moet je
onmogelik lang ergens staan.’
Lou griste haar boek van het tafeltje en in een vlucht was ze de kamer uit. Herman
hield lachend 't portiertje open, toen ze blozend en warm van de stoep sprong.
Hij mende zelf.
‘Gaat Annie nooit mee?’
‘Zelden. Vroeger wel, zie je, maar nu blijft ze liever thuis voor toezicht op de
kinderen.’
‘Een voortreffelike moeder’, spotte Loukie, hem terzij aanziend, maar hij ging er
grif op in: ‘Dat tracht ze te zijn, jà.’
‘Zeg, boy, 't is toch feitelik ongehoord. Nu ben ik hier al een week, en ik heb nog
niets van de omstreken gezien.’
‘Nee, 't is waar. Ans vindt ons huis te ideaal, om er uit te gaan, als 't niet hoogst
noodzakelik is. En ik ben te druk....’
Loukie zweeg, en keek met aandacht om zich heen. Haar wangen gloeiden en de
grote ogen straalden. Schijnbaar was ze onbewust van haar eigen bekoorlikheid, nu,
had ze te veel attentie voor de streek, om aan iets anders te denken. Zó vond hij haar
aantrekkeliker dan wanneer ze zocht te behagen.
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‘Loukie,’ zei hij opeens, klappend met zijn korte zweep ‘als je wilt, kun je wel 's
meer meegaan. Maar ik fiets ook dikwijls.’
‘O, dat is niets. 't Lijkt me heel prettig. Want alleen er op uit zijn is toch ook niet
je dàt, hè!’
‘Bedoel je voor mij of jezelf?’ vroeg hij lachend.
‘Mezelf natuurlik. Jou ken ik niet zo. Ik ben altijd 't liefste zu zweien.’
Hij kon een glimlach niet weerhouden: wat zei ze de dingen toch typies. Ans had
zich nooit zo uitgelaten.! Ja, Lou wàs niet iemand, die je je in de eenzaamheid kon
denken.... En toen met een plotselinge overgang schoot het door hem heen: zò, ként
zij me niet....
Hij zette het paard aan en met een schokje ging het over in draf.
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Lou klemde haar hand om de ijzeren leuning.
‘O,’ zei ze hevig, als tot zichzelf, ‘soms heb ik een ontstellende lust om er op te
slaan en het beest te laten vliégen, harder en harder, tot je niet meer ziet, waar je
langs gaat....’
Ze hijgde licht.
‘Goed voor Suleika, dat ik haar niet aan jou overlaat. Jij bent dus meer een mens
voor een auto....’
‘Nuchtere Hannes!’ zei ze quasi-beledigd en geheel over haar emotie heen. ‘Je
bent net de geschikte man voor Ans. Die was ook als de dood, wanneer iets maar
een schijntje woest ging. Bang voor haar dierbaar hachje!’
Herman kleurde, of ze hem een verwijt deed. Hij wilde zijn vrouw verdedigen,
wist niet wat te zeggen. En opeens leek het hem overbodige moeite tegenover Loukie.
Wat kon het hun, Ans en hem schelen! Maar even later speet hem zijn slappe houding.
Toen het goede moment voorbij was.
‘Ik heb trouw mijn boeken meegesleept’, deelde ze na enig zwijgen mee. ‘Maar
hier komt niets van werken. Heb jij daar ook zo'n last van?’
‘Nou zeg, die beledigingen kun je wel achterwege laten: je ziet me de hele dag
werken als een paard!’
Meteen stopte hij, wierp haar de leidsels toe: ‘Durf je?’
‘Natuurlik.’
Hij stapte weg, hoog en recht, maar bij het hek draaide hij zich op zijn hakken om:
‘Suleika is gelukkig mak als....’
‘I k ’ zei ze prompt.
Hij lachte luid-op:
‘Wat een zelfkennis!’ smaalde hij.
Ze zag hem na, tot hij achter een heg verdween. De boerderij lag verscholen tussen
de bomen en de weg erheen kronkelde.
Ze hoopte, dat 't niet lang zou duren. En zette zich gemakkelik tot wachten. Het
boek lag vergeten naast haar. Vreemd, juist nu hij gegaan was, viel alle behoefte om
eenvoudig en hartelik ‘schoonzusterlik’, tegenover hem te zijn, wèg. Nu werd Herman
weer de màn, waar ze mee spelen wilde. Nu moest ze weer gesprekken verzinnen,
geestige en provocante gezegden - die misschien nooit uitgesproken zouden worden,
want Herman was geen flirt en geen charmeur.... Nu wilde ze weer haar parelend
lachje doen klinken, melodieus.
En nu zou ze weer tevergeefs strijden tegen haar eigen coquetterie....
Toen Herman terugkwam zag hij haar peinzend gracieuse houding, in de kleine
handjes hingen slapjes de leidsels, gewildnonchalant. Ze staarde weg, over de kop
van Suleika, die droomde in de zon. En ze veinsde zijn naderen niet te hooren.
Onder het terugrijden verbaasde hij zich over de ommekeer.
De natuurlikheid uit heel haar doen was verdwenen.
Ans vond het heel onplezierig, dat herhaalde samenzijn van Herman en Loukie. 't
Was niet, dat ze haar man niet vetrouwde, maar ze gunde niemand zijn intieme
nabijheid, allerminst Lou. En ten einde raad besloot ze: ze zou meegaan in 't vervolg.
Tenminste in 't rijtuig. Ze voelde zich nog te zwak om te fietsen.
Alsof ze voor goed afstand van hem ging doen, riep ze Hansje bij zich. Arm
kereltje. Karel en hij zouden het saai hebben. Zonder Moeder, die troosten kon als
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er iets gebeurd was. Ze schrok terug bij 't idee, dat nu een grove boerenmeid op haar
kleine jongens letten zou, overdreef de tijd, die ze weg zou zijn, weifelde. Toch, 't
zwaarste woog, die tête-à-têtes van Lou en Her te verijdelen.
Toen Loukie binnenkwam zag zij Ans zorgvol gebogen over Hansje, die doezelde
op haar schoot.
‘Scheelt er wat aan?’ vroeg ze, met een meewarige blik op 't kleine gezichtje onder
de verwarde blonde krullen.
‘Och....’ zei Ans ontwijkend.
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‘Klaagt hij? Laat Herman hem eens onderzoeken’
Ze kwam belangstellend naderbij, maar Hansje, niet gesteld op zoveel drukte,
opende de oogjes wijd, begon zich los te woelen.
‘Mama, ik wil naar Kàrel’. Hij schudde ongeduldig het lenige lijfje, kromde zich.
‘Toe, Mamà. La me nou los.’
Hij trappelde met z'n korte beentjes, en draafde de tuin in, toen Ans hem eindelik
vrij liet.
‘Nou, dat was ook niet ernstig,’ vond Loukie. Ze lachte.
Maar Ans viel geërgerd uit:
‘Anders lang niet natuurlik voor een kind om midden op de dag in elkaargedoken
te zitten slapen.’
‘Och, kom, jij denkt altijd het ergste. Hij was loom van de warmte. 't Is ook zo
benauwd.... Wat zegt Her er van?’
‘O, die....’ Er lag minachting in Ans' stem. ‘Geen enkele dokter is geschikt om
zijn eigen familie te behandelen. Hij beweert natuurlik, dat ik 't me verbeeld.’
‘Maar ik zie toch ook niets bijzonders aan Hansje.’ waagde Lou. ‘'t Is een opgewekt,
levendig kind.’
‘Praatjes. Ik ben de enigste, die ziet hoe teertjes en zwak hij is. Hij zal oneindig
veel verzorging behoeven, zijn hele leven lang.’
Ans kreeg een kleur van verontwaardiging. Zij zou Hansje's gestel niet kennen?
En toen ze Lou's koude spotlach hoorde, wist ze meteen, dat ze toch nooit zou
meegaan, dat ze Hansje geen minuut alleen kon laten, al hing er ook het geluk van
Herman en haar van af. Omdat zij in de eerste plaats moeder was.
Het was Zondag. De dag, waarop Wassenaar komen zou. Loukie werd wakker,
doordat de zon hel in haar kamer scheen, en dadelik herinnerde ze zich: 't was de
vorige avond volle maan geweest, zodat ze geen licht had opgestoken. En tegelijk
kwam het herdenken aan die maanlichte avond: Herman en zij hadden samen laat in
de tuin gezeten, terwijl Ans 't kristal uitzocht voor de volgende dag. Er was weinig
gezegd tussen hen. Maar toch had ze de indruk gekregen, dat Herman niet gelukkig
was. Dit weten drukte haar nu, in de zonnige ochtend, meer nog dan te voren, het
maakte haar weemoedig. Haar sympathie voor Herman groeide er door. Ze voelde
een onverklaarbare tegenzin in Henri's komst. Eerst had het haar leuk geleken.
Voornamelik uit ijdelheid tegenover Ans en Herman, die vooral niet moesten menen,
dat zij niet kòn trouwen.... Maar nu trof haar alleen het hinderlike in het bijzijn van
een trouwe ‘slaaf’, terwijl zij een zachte troost voor Herman wou zijn. Die verdriet
had.
Ze drong zich op te staan en zich te kleden. Haar gewone plezier in 't kappen van
haar zware haar was weg en zelfs haar toilet liet haar koud. Toch keek Ans met
zichtbare bewondering toen ze langzaam, haar plaats aan de ontbijttafel innam.
‘Wat ben jij chique!’
Zij monsterde nauwkeurig de bruine tafzij, versierd met enkel goudkleurig galon.
‘Vin je 't netjes? Ja, ik had laatst een royale bui voor mezelf. Van Hirsch.’
‘Toe maar!’
Ans bezag spijtig haar met moeite geplooide rose-bloemige rok. Het eigen gemaakte
voiletje, waar ze eerst zo trots op was geweest, kwam haar nu bespottelik simpeltjes
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voor. Snel gingen haar ogen van haarzelf naar Herman. Of die ook vergelijkingen
maakte. Maar hij keek niet op van zijn ochtendblad en dronk bedaard zijn thee.
‘Zeg Her,’ stoorde Lou. - Ans verbeet zich, kon dat aanhalige ‘zeg Her’ van Loukie
niet uitstaan, - ‘moet je nog uit vanmorgen?’
Hij zag ter nauwernood op.
‘Spreekt,’ zei hij kortaf.
Opeens begreep Lou. Hij had spijt, dat hij zich de vorige avond had laten gaan,
voelde, dat zij geraden had.... En nu zocht hij een afstand. Goed, ze zou er zich aan
houden.
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Toch toonde ze haar gekrenktheid niet, toen ze losjes-weg haar verzoek deed.
‘Als jij Henri eens haalde?’
‘Ik?’ Herman's wenkbrauwen gingen omhoog van verbazing. ‘Ik ken hem niet
eens.’
‘Dat is wel waar. Van je trouwreceptie.’
‘Ben je mal, kind’, viel Ans bij. ‘Van die receptie! Net of je dat onthouden zou!
Nee, hoor, geen onzin. Hij komt hier om jou, dus....’
Loukie wachtte een ogenblik wat Herman zeggen zou. Maar toen die, blijkbaar
de zaak afgedaan beschouwend, doorlas, smeerde ze haar boterham verder met rustige
haaltjes.
‘Ook best. Ik ben al gekleed. Ans, mag ik de jam even?’
Er werd weinig gesproken aan tafel.
Ans was druk met de kinderen, die geregeld geholpen moesten worden, en Herman
had zijn krant. Loukie staarde verveeld naar buiten. Het was haar tegengevallen,
maar eigenlik had ze 't wel kunnen verwachten als reactie op de toenadering van 's
avonds.
Toen ze klaar was - ze at altijd weinig aan 't ontbijt - stond ze op, hoewel de anderen
nog bezig waren, en Hansje's gebedel om door tante bediend te worden, sneed ze af
met de mededeling, dat ze een eind om ging.
‘We zijn laat vandaag, dus ik kan wel in enen door naar 't station gaan. Is 't niet
11.05, Annie? Dat dacht ik al. Adieu!’
Ze liep langzaam de kamer uit. En ergerde zich over haar teleurstelling, dat Herman
haar niet gevraagd had de patienten mee langs te fietsen.
Loukie had de deur nauwliks achter zich gesloten, toen Ans, de tafel omlopend
en fluisterend - Kareltje begon al op te letten wat de grote mensen vertelden - dichtbij
haar man's oor vroeg, wat hij dacht van Lou's japon. Hij deed verstrooid:
‘Zo niet op gelet.’
‘'t Is vast de mooiste, die ze heeft. Zou Henri toch....?’
‘Hoe weet ik dat nou?’ zei hij wrevelig. ‘Bovendien is 't me helemaal niet
opgevallen, dat ze zich extra heeft opgesierd.’
Opeens stak haar de twijfel, en in haar nerveusheid intuitief juist gissend, vorste
ze dringend. ‘Heb je er exprès niet opgelet, omdat je bang was mij naast haar de
mindere te vinden?’
Zij hield de ogen niet van zijn gezicht, maar hij wendde zijn hoofd af, en, strak
naar buiten ziend, zei hij, terwijl hij zichzelf erom minachtte: ‘'t Trof me anders, dat
je meer kleur hebt.’
‘Dat komt zeker van Loukie's goede hulp.’
Het was scherts, waar de bitterheid doorklonk. Hij keek haar scherp aan:
‘Kun je haar niet wat aanzetten?’
Ze lachte schamper.
‘Loukie laat zich nogal bevelen!’
‘Dàt bedoel ik niet. Als je 't vráágt.’
‘Nee. Ik weet het àl te goed. Voor mij doet ze 't niet.’
Een ogenblik dacht hij voor te stellen of hij een wenk zou geven.
Maar hij hield het in.
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Ans verwonderde zich over Loukie's zachtheid, die hele dag. Het scheen, dat Henri's
bijzijn haar liever maakte tegenover ieder. Ze was behulpzaam bij 't theeschenken 's
middags en speelde met eindeloos geduld de onzinnigste spelletjes van Hansje. Ook
Henri was haar houding een aangename verrassing. Waar hij ondanks - of misschien
juist door? - de vertrouwlik-hartelike brief, waarin ze hem uit Ans' naam uitnodigde,
niet op had durven hopen: Lou was zo hopeloos onberekenbaar. Maar hij genoot van
het ogenblik, en berekende, of hij die avond nog eens zou wagen....
Na het dinertje nam Herman zijn gast mee naar de studeerkamer.
Henri zette zich tot een genoeglik gesprek: die zwager van haar leek een
gemoedelike vent. Misschien kon die door een welmenend advies.... of nee, dat juist
niet. Als Lou zich gedwongen dacht, wilde ze stellig niet....
‘Je vrouw en Loukie hebben toch veel
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van elkaar,’ merkte hij op, zelf niet bizonder tevreden met zijn vondst, maar een
begin was zo duivels lastig.
‘Dat kan ik nou juist nooit vinden.’
‘O, jawel, dat zachte en bedrijvige.... En dat plotseling ópleven, als je wat tegen
haar zegt.’
Lieve God, hoe 's 't mogelik, filosofeerde Herman: Lou bedrijvig. Ans moest 't
hooren. Maar hij liet hem in de waan. Wat ging het hem aan?
‘Je bent goed af, kerel, die twee de ganse dag om je heen.’
Henri zocht de gemeenzame toon. Het vlotte niet te best. Ze kenden elkaar eigenlik
nog zo kort. al was hij tennisvriend geweest van Ans en Lou. Anders - het stijve
gemeneer viel ook helemaal niet.
Toen de ander niet antwoordde, verviel Henri in peinzen. Hij wou toch eens om
raad vragen.
‘Loukie is verdomd mooi!’ zei hij als inleiding.
Herman schoof op zijn stoel heen en weer. Hij begreep niet, hoe Loukie, juist
Loukie, zo'n man kon apprecieren.
Om niet onbeleefd te zijn, deed hij een concessie.
‘Ze is mooier dan Ans ooit geweest is.’
Henri kneep zijn ogen dicht, zag Lou weer, zoals ze, bakvis nog, op de tennisbaan
verscheen, de lange golvende haren vallend tot ver over haar middel en naar voren
vliegend als ze sprong met haar lenige bewegingen naar de heen en weer schietende
bal. Dan, - haar binnenkomen voor 't eerst in de collegezaal, waar hij met blijde
verwondering het vriendinnetje van vroeger herkende, trots, of het hem gold, op de
furore, die ze maakte. Lou was ook knap van hoofd. Ze had vlug staatsexamen gedaan,
terwijl hij in zijn eerste jaren....
‘Blijft Loukie nog lang?’ vroeg hij.
‘Ik weet niet,’ zei Herman vaag. ‘Het hangt meer van haarzelf af.’
Toen opeens vatte Henri moed:
‘Zie je, ik geloof.... ik hoop het.... dat Lou wat anders gaat dénken in jullie huislike
omgeving. Zou zo'n meisje nu zelf niet naar een huwlik verlangen?.... Och, dat
examengejaag van haar....’
Herman luisterde slecht. Een droeve glimlach trok over zijn gezicht bij dat
verlangen, dat Lou hier zou moeten leren kennen.
Hij merkte zelf niet dat hij in de rede viel.
‘Lou verschilt van de meeste meisjes: ze ziet scherp.’
Henri kon de overgang niet volgen: wat gaf het voor nadeel, dat ze scherp zag?
Dan zou ze ook intens voelen de zon van een eigen omgeving, met èigen kinderen,
die op hààr aangewezen waren. Zo had hij het gevoeld. Toen ze speelde met Hansje
en Karel.
‘Ik wòu het’.... zei hij hevig.
En Herman verstond eensklaps. ‘Ik hoop het voor je.’ zei hij met een poging tot
hartelikheid. ‘Ik ken Lou weinig.’
‘Ik vertel het je, omdat ik graag, zo mogelik, je hulp zou hebben.’ Hij zuchtte. ‘Ik
heb al zo lang gewacht. Maar hier leek ze me makkeliker te bereiken. Als ik nu
dikwels kom....’
Herman weerde de langere uitleg.
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‘'t Is best. Ik zal wel proberen, als je dat wilt. Maar verwacht niet veel van mij....
Het moet iets in haar zijn, dat haar dringt..’
Hij zei het als tot zich-zelf en, opstaand uit zijn diepe stoel, staarde hij het raam
uit. Zijn twijfel, of die innerlike drang bij Lou gauw zou komen, sprak hij niet uit.
En hij peinsde, of hij nu voorbeschikt zou zijn invloed uit te oefenen op Loukie, de
zuster van Ans. Terwijl hij zich zijn eigen vrouw meer en meer voelde ontglippen,
haar verloor aan zijn kinderen.
Henri brak eindelik de drukkende stilte.
‘Ik geloof, dat ik Ans al hoor rammelen met de theekopjes,’ zei hij luid.
Herman boog even zijn hoofd door het geopende raam.
‘Ja, ze slepen de boel al naar buiten. Ga je mee? 't Is een prachtige avond.!’
Bij de deur hield hij even in, om hem voor te laten. ‘Aanstaande zwager in spé,’
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lachte hij gewild-vrolik, bedoelend joviaal te zijn. Henri greep zijn hand en drukte
die stevig.
En onder 't naar beneden lopen overdacht Herman nog eens diens houding. Was
Loukie ook een van die vrouwen geworden, waar je alles voor vergeten kon; eer,
eigenwaarde....? Ze scheen het voor Henri te zijn....
Onder de thee kwam het gesprek op de studie, en Henri vroeg geïnteresseerd naar
Lou's vorderingen.
‘Schiet je nogal op?’
‘Nee, volstrekt niet.’
‘Zal ik met je repeteren soms?’
Ze lachte spottend.
‘Dank je hartelik voor het genereuse aanbod! Ik vrees, dat ik na elk doorgewerkt
artikel een declaratie zou moeten aanhoren.’
Henri kleurde fel. Maar Lou genoot van het zacht-bestraffend ‘Toe-Lòukie!’
gefluisterd door Ans.
Het driftige wenkbrauwfronsen van Herman ontging haar.
Toch steunde ze gretig de herhaalde uitnodiging van Herman en Ans, toen Henri,
uitgeleide gedaan door hun drieën, gereed stond in z'n coupé te stappen.
Op de terugweg was ze ongewoon stil.
Er hing een onuitgesproken vijandigheid tussen Loukie en Ans.
Ans ergerde zich aan Lou's achteloze aanhouden van die goede Henri, terwijl
Loukie in plotseling medelijden met Herman niet velen kon, dat zijn wensen altijd
achter gesteld werden bij de genoegens van de kinderen. Ook vond ze die zogenaamde
zenuwoverspanning van haar zuster niets dan aanstellerij.
Lui-liggend op de divan dacht ze droevig aan Herman's ongelukkig lot. Van onder
haar oogleden observeerde ze Ans, die theeschonk met tergend langzame, vermoeide
bewegingen.
‘Zet maar neer,’ zei ze, haar smalle hand in afwering wuivend naar het
paarlemoeren tafeltje voor de bank, toen Ans met een kopje nader kwam.
Ans beet zich op de lippen. Ze had soms een kinderachtige, bijna-onbedwingbare
lust Lou te schudden, te schudden, totdat de haarspelden uit het flatterende kapsel
op de grond zouden kletteren. Doch, bedaard, schelde ze.
‘Vraag aan de dokter of hij thee komt drinken,’ zei ze kort.
Nauweliks was de meid verdwenen, toen Lou opsprong.
‘Waarom breng je 't hem zelf niet? Als hij nou druk is!’
‘Och wat, Herman is niet druk en zeker niet zo moe als ik.’
‘Ja, jij bent nogal lijdend!’
Lou hoorde boven een deur, en bedacht, dat Herman 't haar zou kunnen verwijten,
als hij haar beiden in een scène vond. Daarom liet ze met een zucht zich weer
achterover vallen in de zijden kussens en sloot de ogen.
‘Ik bemoei er me niet mee,’ zei ze nuchter opeens. ‘Je moet het maar zelf weten.’
‘Dat zou ik ook denken,’ viel Ans vinnig uit. ‘Ik ben in mijn eigen huis.’
Herman, staande z'n thee drinkend, bemerkte niet de onbehagelike atmosfeer. Zijn
gedachten waren bij een patient, die hij bezoeken ging. Een ernstig geval. Hij twijfelde
of hij een consult zou voorstellen met een specialist uit de stad. Van Lou nam hij
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geen notitie. Bij 't weggaan - hij had bijna geen woord gesproken - hief hij even Ans'
hoofd in de hoogte, haar ernstig opnemend.
‘Hoe voel je je kind?’
Haar ogen ontweken zijn dringende blik.
‘Och’.... zei ze vaag terwijl zij zich innerlik afvroeg, wat hij wilde.
‘Je ziet er wat sterker uit, dunkt me. Ik wou je eens vragen, zou je m'n bureau niet
eens kunnen opruimen en mijn kast? Ze zijn verbazend rommelig. Dat is toch niet
zo heel vermoeiend, wel?’
Ans gezicht betrok. Loukie, schijnbaar niet lettend, zag de ontevreden trek om de
mond.
‘Dat kunnen de meiden ook wel doen.’
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‘Nee, je weet, dat ik dat niet wil. Die verleggen me alles.... Dan hoeft het niet.’
Hij aarzelde nog even, maar Ans boog zich over haar handwerk. Loukie kneep
krachtig in het donzige meegevende kussen. haar handen werden er wit van. Was
Ans dan blind voor die droevige, teleurgestelde uitdrukking, die Herman's gezicht
kwam versomberen? Een ogenblik twijfelde ze of ze Ans niet moest wijzen op
Herman's vereenzaming. Dan zou ze zichzelf wegcijferen, al haar nu woelende
plannen om zèlf in zijn leven te komen, opgeven om zijn geluk met Ans te redden.
Ze weifelde en koos, bewust, egoïsties. Terwijl ze zich voorhield, dat Ans Herman
slechts gelukswààn kon geven, en zij....
Met gretig oplichten van haar blauwe ogen, ging ze zonder omzien de kamer uit.
Voor de deur van zijn studeerkamer talmde ze niet; vastberaden draaide ze de kruk
om.
Niet lettend, wat het was dat ze verzorgde, deed ze met stille vreugde het werk,
liefkozend zijn boeken, die ze zorgvol stofte, zettend de delen in lange rijen op
dezelfde plaatsen; vlug en regelmatig ordende ze de overal verspreide papieren. In
sommige laadjes kon ze niet. Ans had de sleutel....
Ze verwonderde zich over haar plezier in dit huishoudelike - het lag zo buiten haar
lijn. Was het, omdat ze van Herman hield? Bij de gedachte aan een huwelik met
Henri had haar al dat gestof en gekook en gewas een gruwel geschenen. Toch meende
ze, dat haar gevoelen voor Herman uitsluitend voortkwam uit medelijden, ontstaan
door Ans' verwaarlozing.
Toen ze klaar was, vroeg ze zich eerst af, wat hij zeggen zou, begreep ze, dat het
niet geheim kon blijven.
Maar haar ogen schitterden en haar kleine mond trok resoluut samen bij het weten:
dat het strijd zou geven.... met Ans!
Na tafel, - de kinderen waren in den tuin - barstte de bom. Ans was naar boven
geweest en stoof als een wervelwind de trappen af, de kamer binnen, waar Lou,
lezend, in een hoekje zat.
‘Jij bent bij Herman geweest!’
Lou keek bedaard op, sloot haar boek niet.
‘Ja. Wat zou dat?’
‘Dat hèb je niet te doen. Dat is jou werk niet.’
‘Nee, mèidewerk, hè? En als ik me nu nu niet te goed acht voor meidewerk, zoals
jij....’
‘Dan heb je 't nog te laten in mijn huis. Verkoop je aanstellerige kunsten ergens
anders. Als jij zo verbazend graag een man.... bij een man in de gunst wilt komen....
accepteer Henri dan. Maar laat de zorg voor Herman aan mij over!
‘Ja, jij doet er merkwaardig veel aan.’
Loukie sprak op haar gewone bedaarde toon, die Ans, wit van woede, stampvoeten
deed.
‘Dat staat niet aan jou te beoordelen. Jij hoeft niet voor Herman op te komen. Maar
mijn geduld is op, hoor. En hoe eerder je vertrekt, hoe liever....’
‘Uitstekend. Morgen.’
Lou had het verwacht. Het wàs niet anders. En ze moest Ans gelijk geven: als ze
langer bleef, dan zou ze geen afstand meer kunnen doen van Herman. Dat zag ze
opeens helder. En nu hoefde hij het nooit te merken. Na haar ene, kleine spontane
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daad. - Want Herman was toch wel een man, die gelukkig kon zijn in een waan, de
arme.
Ans keek gespannen naar haar zuster's ondoorgrondelik gezicht. Wat dácht ze
nou! O, als ze maar wist, zeker wist, of er iets tussen hen bestond. Van Loukie's kant
wél: die buitengewone hulpvaardigheid.... Maar Herman.... o, Herman!
Op het punt hem te verliezen voelde ze al haar liefde voor hem weer boven komen,
leken haar de belangen en wensen van de kinderen, die ze altijd dringender had
gevonden, klein in vergelijking van de zijne. Hij was hun vader, en aan hem had ze
alles te danken....
Ze was intens dankbaar, toen Loukie de
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kamer uitging, haar alleen liet met de overstelpende gedachten. En ze beloofde zich
haar best te doen om Herman terug te winnen. Zij samen hadden per slot een leven
van intimiteit achter zich. - Dat zou bij Herman wel wegen tegen Loukie's mooiheid
en jeugd
Haar ogen leefden op door het hoopvol willen, tot plotseling alle moed haar weer
ontzonk: als ze maar kon.... Ze was zo zwàk.
Loukie had laten weten, dat ze niet beneden kwam theedrinken: haar koffer moest
gepakt.
Het was Ans een opluchting. Ze kon nu meteen Herman inlichten over wat er
gebeurd was.
Hij had haar uiterst koel aangekeken, en met ingehouden verontwaardiging willen
vragen, waarom, als ze er zelf niet toe genegen was, ook een ander geen vriendelikheid
aan hem mocht bewijzen? Maar hij had gezwegen. Omdat hij er niet zeker van was,
dat het niets dan een oppervlakkige attentie van Loukie betekende. En hij herinnerde
zich hoe hij dikwels op een tocht langs de patienten haar zachte ogen op zich had
gevoeld, hoe snel ze begrepen had, wat er hier in huis ontbrak, hoe ze door stil
mee-leven in zijn werken, getoond had, dat zij hem een steun wilde zijn. Hij had het
aanvaard als zusterlike genegenheid. Maar was het wel zo bedoeld?
Met diepe rimpels in zijn voorhoofd liep hij gedurig de kamer op en neer, Ans
telkens voorbij, die zat, ineengedoken, op de divan.
Tot hij eindelik een besluit nam.
Toen Ans hem op de deur zag toegaan, vloog ze op met een lichte kreet:
‘Je gaat naar haar toe? Herman!’
Hij wendde zich om, en zijn verwijtend gezicht deed haar ineenkrimpen.
‘Je valt me tegen, Ans. Natuurlik bied ik je zuster mijn hulp aan....’
Ans zakte terug en kreunde als een kind.
Ze luisterde ingespannen, of ze ook een geluid kon opvangen. Maar hoorde niets.
Dan viel ze voorover in het kussen, dat nog, door Lou verknepen, daar lag. En
snikte.
Hij klopte ferm.
Lou schrok, toen ze, de deur openend, hem zag staan in de gang.
‘Kan ik je helpen?’
‘Nee. Ik ben klaar.’
‘Heb je alles? Touw, een label, lak?’
‘Ja. Dank je.’
Lou stokte. Ze had Herman nog graag willen spreken. Maar hier ging het niet.
Op hetzelfde moment kwam hem de belofte aan Henri in de zin. Als hij nu....
misschien was het juist, wat zij nodig had een bewijs dat h i j niet....
‘Lou,’ zei hij ernstig, ‘ik wou nog even naar vrouw Moor, je weet wel, waar dat
aardige blonde krullebolletje is....’
Ze begreep hem dadelik.
‘Goed. Ik ben gereed,’ en met een klein lachje: ‘Je had hem chocolaadjes beloofd.
Weet je nog?’
Hij knikte.
Samen gingen ze de achterweg langs.
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Voor het laatst, dacht Lou, voor het laatst.
En eensklaps wist ze, dat ze wèl geheel vrouw kon zijn, dat ze wèl in staat was op
te gaan in liefde voor een man, wat haar voor een natuur als de hare steeds een
onmogelikheid had geleken. Maar het was niet voor Henri....
‘Loukie, kind, we moeten eens ernstig praten.’
Haar hart bonsde fel bij 't horen van die stem, die iets deed trillen, diep in haar.
Ze slikte even.
‘Ja?’ zei ze vragend. En hij meende tranen te zien in haar grote ogen.
Toen zag hij weer voor zich en staarde strak over de groenende, wijde velden.
‘Loukie, je bent niet gelukkig.’
Ze schudde nauw merkbaar het hoofd. Ze wàs niet gelukkig, evenmins als hij.
‘Zou een huwlik voor jou niet de oplossing zijn?’
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Een kort ogenblik schokte het door haar heen, of hij....
Toen lachte ze cynies om de eigen dwaasheid. Hij gaf er een verkeerde uitleg aan.
‘Je moet niet lachen, kind, om iets wat je nog niet helemaal doordacht hebt. De
rust van een volkomen overgave zou je helpen. Dat geloof ik.’
‘Ik ook,’ zei ze zacht.
Hij zag verrast op.
‘Grijp dan toe. Henri zal niet altijd zo geduldig blijven....’
Loukie's ogen werden groter in pijn en haar adem kwam snel.
‘Je hebt gelijk in wàt me redden zou, Her, maar bij wat jij voorstelt, zou de
volkomenheid ontbreken. En toch weet ik, dat ook een huwelik met Henri me tot op
zekere hoogte zou bevredigen. Alleen aarzelde ik tot dusver, omdat ik er hem nog
te goed voor vond, en.... ik zal eerlik zijn, Herman, omdat ik eerst wat gepreaesteerd
wilde hebben, voor ik het me gunde. Maar nu.... nu ik de volkomenheid kan
benaderen.... kan ook dàt me geen voldoening geven.’
Haar eenvoudig zeggen trof hem, en dwong tot even-oprecht antwoord. Al kostte
het moeite
‘We zullen eens voor ene keer uitpraten, Lou.’
In die enkele zin hoorde zij al haar vonnis, maar ze beheerste zich volkomen.
‘Graag,’ zei ze vast.
‘Ik geloof, dat we elkaar begrepen hebben, niet, al zijn er weinig woorden
gewisseld? Jij zag mijn verdriet, en ik.... je bent veel voor me geweest door je
sympathie. Een paar maal, zoeven nog, was ik in de verzoeking om alles aan te
nemen, wat je me geven wilt. Omdat ik zo eenzaam ben. Maar nu weet ik weer, dat
het niet mag. Want mijn diepe, innige liefde blijft voor Ans en de jongens. Wat je
van mij zou ontvangen, zou armoede zijn voor jou rijkdom. Dat kan en wil ik niet
van je vergen.’
‘O, Herman, Herman, het zou al zo veel zijn, als ik geven mocht, als je aannam....’
‘Nee,’ zei hij streng en hij zag haar een seconde diep in de niets-terughoudende
ogen. ‘Het zou te veel zijn. Daarom is het goed, dat je gaat. Want je blijven hier zou
niet zonder gevaar zijn. Ook voor mij.’
Lou's gezichtje verhelderde en haar stem beefde in haar smeking.
‘Laat me dan blijven.’
‘Het zou nooit kunnen. Zelfs niet, als ik Ans helemaal verloor. Om de kinderen.
Loukie, zul je sterk zijn? En me werkelik een steun?’
‘Ja,’ fluisterde ze, heel zacht. En in hevige ontroering zich tegen hem aan drukkend,
wachtte ze even, heel even, op een liefkozing. Die niet gegeven werd.
Dan wendde ze zich af. En ging.
Die nacht streed ze tegen de liefde, die pas in haar bewust was geworden. In doffe
angst voor de ontmoeting van de volgende morgen.
Maar al vóór achten hoorde ze Herman, die uitreed.
Kareltje bracht aan de trein nog veel groeten van Vader....

Verlovingstwist,
door Mien de Jong.
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Door de avondstille kamer klonken de stemmen: de zijne diep, leed verduwend, de
hare luchtig.
Ze lag op den divan, bekeek plaatjes uit een ‘Prins’. Hij, scheef voor zijn bureau,
sprak uit zijn ergernis.
‘Je hebt me daarnet allemachtig gegriefd Rie, toen Henk er was....’
‘Ik....?’
Ze liet haar oogen gaan over de plaatjes van 't linker blad naar 't rechter, waar ze
steken bleven.
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‘Ik....? Je zegt 't met een gezicht waaruit blijkt dat je donders goed weet waarmee..
Doe niet onnoozel.... Waarom doe je dat eigenlijk: aan Henk “De stille Lach” te leen
vragen, terwijl ik vlak van te voren beloofd had, het je te zullen zenden of geven zoo
gauw ik 't uit heb.... 't Is waarachtig net of ik 't je niet gun.... Ik kan toch niet méér.....
Je weet hoe hard ik ploeter om klaar te komen voor mijn examen.... Toe, Rie luister
nou.... God.... ik práát toch tegen je....!’
Henk stampte op den grond van drift. - Even keek ze op, trok haar wenkbrauwen
omhoog als in bevreemding, zweeg.
‘Hoe kan je dan vragen of ik er voortdurend in gelezen heb....? Alsof je dat van
me eischen kan....! Toen ik je zei van dat werken, haalde je je schouders op, met een
begeleidend “pff” en nam je weer die houding aan, zóó, hangend op één been en je
handen in je zij, je lichaam recht voor Henk, en naar mij keek je langs je schouder....
alsof je zeggen wou: vertel een ander je smoesje....!’
Rie kwam overeind, steunend op de ellebogen, haar hoofd in den nek en lachte
kil. Toen keken haar slimme donkere oogen hem aan, de dunne lippen sloten zich
even; dan, met het hoofd wat schuin, zei ze begrijpend:
‘Nou ja, kom nou, dat vind je 't toch zelf ook als je eerlijk bent....’
Ze hernam haar vorige houding, bekeek aandachtig plaatjes, zoo 't scheen.In hem woedde het.
Langzaam kwam er van de bank:
‘Maarre, wat zei je, hoe stond ik?’
Nog meer geprikkeld nu, viel hij heftiger uit. ‘Je stondt in die houding, die me
hindert, dat weet je, en die je hebt zoodra je in een van je ellendige buien bent, waarin
je me langzaam aan, beginnend met de kleinste dingen, doorgevoerd tot in
onbenulligheden, brengt tot een uiterste van moeheid, net zoolang tot ik dan uitbarsten
móet, soms tegen jou, maar dikwijls tegen anderen. Dat zijn je plaagbuien, je
sarbuien....’
‘Sarbuien....!’
‘Je hoeft me niet te herhalen. Zoo mooi is 't waarachtig niet. Maar je doet zóó, zoo
alsof ik tegen die divan en die “Prins” praat, in plaats van tegen jou, je vertoont
belangstelling in die plaatjes, om me ook nu weer, nu nóg, te treiteren, om me nog
méér op te winden.’
- ‘Wat zou ik d'r nou an hebben.’
- ‘Wat je 'r aan zou hebben, zou hébben? Je hebt me zelf verteld, zoo deed je met
Jan, je vorige “liefde” ook, alleen omdat je 'm “zoo schattig” vondt als hij driftig
werd, omdat 't jou dan de meest plezierige sensatie gaf, waarin was gemengd je
vreugde over zijn drift met je angst over 't gewaagde van je spel. - Maar ik laat me
niet gebruiken!’
Hij sprong op; de vulpen, waarmee hij had gespeeld: dopje op, dopje af, rolde van
't bureau op den grond Toen zag zijn booze blik naar Rie het al weer verdwijnend
wangenkleurtje.Hij schrok er van.
‘Had hij haar geraakt?....’ Heelemaal verstild in-eens, zich moe en kapot voelend,
hoorde hij zijn stem zeggen: ‘Je hebt 't me zelf verteld, zoo deed je met Jan ook..’
Hoe had hij gekund! Hij had misbruik van vertrouwen gemaakt. Hij had haar gestoken
met een wapen dat zijzelf hem toevertrouwde ....Bah, wat was hij toch voor een kerel!
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Frans liep de kamer op en neer. In de avondstilte klonken zijn stappen: luid op 't zeil,
gedempt in 't kleed.
Van den divan kwam geen geluid.
Rie keek plaatjes, merkte hem blijkbaar niet. Hij voelde de behoefte opkomen
naar haar toe te gaan, te zeggen dat 't zóó toch niet langer kon, niet langer mocht.
Hij zou willen knielen naast de bank, zijn hoofd willen duwen onder haar hand door,
om het te laten streelen door de andere. En zoo zou hij haar willen zeggen - ik hou
van je! - om dan haar oogen die zoo heerlijk konden zijn, te zien gaan over zijn
wezen, en te weten dat 't goed was tusschen hen.Hij deed een stap in haar richting en zag
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haar liggen.... Sliep ze of hield ze zich zoo?’ En in-eens kwam de angst, dat ze zou
doen of ze 'm niet begreep, dat het spel opnieuw zou beginnen.... Hij durfde niet,
herbegon zijn vertreding.
Toen rekte Rie zich en vroeg met het stemmetje van een wakker wordend verwend
kindje, hoe laat het was.
En hij wist: deze stem en dit maniertje wilden hem naar haar toe lokken. Het vroeg
hem vergeving, maar ook, ook.... 't Was een hartstocht van haar, 't zat haar in 't bloed,
ze kon 't misschien toch niet laten nog, en hij kon niet meer, nu niet meer....!
Zich tot ook gewoon-zijn dwingend, gaf hij antwoord. ‘Tien uur.’
‘Dan moet ik noodig naar huis hè. Breng je me nog even?’
‘Natuurlijk!’
Ze richtte zich snel, zette aandachtig haar hoedje op voor den spiegel en riep naar
hem, terwijl hij in de gang zijn jas aantrok
‘Even geduld, Frans, 'k ben zoo klaar!’
Vlug liepen ze, door een stormwind voortgeduwd, de Van Baerlestraat door naar 't
Vondelpark.
Dat loopen knapte hem op, al voelde zijn hoofd nog gespannen. Rie huppelde
naast hem, vertelde vroolijke dingetjes van haar naai-cursus. Hij luisterde terloops.
Hij begreep 't niet. Was ook dit nog spel of deed het haar werkelijk zoo weinig....
Was 't mooglijk dat hij haar geen pijn had gedaan, toen hij sprak van haar zijn met
Jan?.... Zou ze 't niet gevoeld hebben? Misschien had ze hem niet verstaan;
misschien.... Maar nee, hij wist wel zeker....
Hij zag haar gezichtje weer voor zich met verdwijnend kleurtje.
Die lieve schat! Natuurlijk had ze 't gehoord, natuurlijk!
In-eens heelemaal verteederd, pakte hij haar arm, drukte hem innig. Maar ze deed
of ze 't niet voelde, bleef voor zich kijken, zei juist op dat moment; ‘Wat een wind....!’
Toen bleef hij verder maar stil, wat gebukt naast haar gaan, stelde met inspanning
van alles zijn denken uit: straks, straks, als ik alleen ben....
De boomen van 't Vondelpark bogen; links, rechts, voor, achter, los van zorgen.
Frans bedacht even hoeveel er morgen met gebroken armen zouden staan. Of
zouden ze dezen keer allen bestand zijn?
In de Anna Vondelstraat moesten ze zijn.
De kerkklok sloeg half elf.
‘Moeder zal wel boos zijn dat ik zoo laat ben; als ze erg moppert loop ik meteen
door naar boven’.
‘Ja’.
Maar in de portiek, waar ze wachtten op het meisje, dat open moest doen en
blijkbaar geen haast had, pakte Rie in-eens zijn hoofd en zoende hem hartstochtelijk.
- En Frans, die zich voelde als kwam hij van de hel in den hemel, gaf zich gansch
over. Pas toen het meisje de deurknip verschuiven deed, hoorden ze haar. Van schrik
stonden beiden kaasrecht, hun handen duwend in zakken, en lachten om hun gekke
doen.
‘In 't vervolg alles wat langzamer, Ali,’ zei Frans vroolijk, waarop het meisje, dat
toch al wel gemerkt had aan hun verschriktheid, met een kleurtje lachte, dat het goed
was.
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Terug nam hij denzelfden weg. In 't Vondelpark, door 't windlawaai sterk aan straks
herinnerd verloor hij zijn vroolijke stemming, die niet gelukkig was geweest, en liet
zijn denken gaan zoo het wilde.
Zoo nu en dan kromde hij zich, daarvan zich bewust wordend als tot hem drong
zijn kreunend geluid.
‘Groote God, wat weer een trieste avond!’ Bij 't licht van een lantaarn zag hij op
den grond een kastanje en raapte hem op. 't Ding was pas uit zijn bolster, had nog
de dofwitte melige plek. Hij bekeek 't, dacht aan vroeger.... En toen.... heel
onverwachts.... voelde hij al zijn tranen komen; de vrucht klemmend in zijn vuist,
zette hij 't, hijgerig van ingehoudenheid, op een loopen. Pas op zijn kamer en in zijn
bed, liet
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hij ze stroomen, bijtend in lakens en dekens.
- Hij had haar zoo lief, zóó lief. Hij zou haar nooit, nooit kunnen missen. Hij zag
haar voor zich, zooals ze geweest was in 't Vondelpark en later in die portiek,
vanavond, toen door de opengaande deur het ganglicht was gevallen op haar mooie
gezicht, roodschitterend van opwinding en schrik. En wat lachte ze schattig! Als ze
zóó was, was ze onweerstaanbaar...... Maar wat kon ze wreed zijn! Haar oogen konden
kil-wreed kijken, haar mond zich koel-wreed sluiten; heel haar wezen kon zijn als
overgoten met bleeke wreedheid.Zóó, zeggend wreede woorden, zou ze hem kunnen drijven tot.... had ze hem
vanavond al tot wreedheid gebracht....’
In eens schokte hij op.
Wat zei hij nu? Die schat, zijn Liefste, die kon hij nu nog wijten zijn lafheid? Maar
wat was hij dan toch voor een kerel? Hij was haar niet waard, hij begreep niets van
haar, hij kon niet met haar omgaan.... 't Was om te lachen! Ba, wat een ventje!.
Van zichzelf afkeerig, woelde hij door zijn bed, niet meer huilend nu. Ha, hij moest
noodig den drang in zich voelen haar te zeggen: ik hou van jou - Ja, als zij maar was,
zooals hij het graag wilde, als zij maar zijn hoofd wou streelen en hem oogenblikkelijk
wou vergeven, wat hij voor onaangenaams bliefde te zeggen, dán was ze lief. Ze
moest zeker maar altijd in de stemming zijn waarin hij haar 't liefste had. Jawel! Wat
verbeeldde hij zich eigenlijk? Dat hij dol op haar was? 't Mocht wat! Nee, kereltje,
je houdt niet van haar. Als je haar niet nemen kan zóó als ze is, als je niet je leven
leven kan voor haar, dan moet je haar laten voor een die in staat is meer te beminnen,
echter, dieper, beter....
Maar toen kwam van heel diep naar boven, onder en tusschen zijn denken door:
als hij Rie zóó zou kunnen minnen dat hij haar verdroeg, dat hij niet meer boos en
wreed werd, dan zou ze zelf gaan naar een ander, bij dien zoekend de voor haar leven
noodige emoties.... ‘Maar God wat dan, wat dan..?’
De stormwind drukte zijn raam open. Een stroom van kilheid voelde hij over zich
gaan. Hij stond op, schoot in zijn pantoffels om te sluiten. Daarna een lucifer
afstrijkend, keek hij op zijn horloge: halfdrie.....
En in-eens een groote behoefte aan warmte voelend, zocht hij zijn overjas, trok
die aan over zijn pyama, en ging naar zijn zitkamer.. Toen licht en gaskachel aan
waren gestoken, voelde hij zich al wat behaaglijker. Hij vond eindelijk troost in de
gedachte: hij zou haar schrijven, lang en innig, hij zou haar zeggen.... alles! En ze
zou hem begrijpen, deze keer vast......’
Rie, die na haar thuiskomst direkt naar bed was gegaan en zorgeloos, heerlijk had
geslapen, vond 's morgens, bij haar ontbijt een pakje, waarin: ‘De stille Lach,’ de
rest van een plak chocola en een dikken brief.
Ze voelde zich trotsch en gelukkig.
De pijnlijkheid die, even, in haar wezen had getrild, werd er door verdreven. Maar
's middags, terwijl ze in de stad naar de winkels liep te kijken, werden haar gedachten
met een overrompelende kracht teruggedrongen naar die onaangename beroering
van haar diepste ik. Ze werd er angstig van, wetend dat het was de essentie van al
wat Frans' brief haar gaf, die nu in haar groeide.. groeide.... onweerstaanbaar - En
zóó overweldigend wroette het eindelijk in haar, dat 't scheen of ze slapende liep.....
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de lippen stijf op elkaar geklemd, de oogen diep in het naar voren gestoken hoofd,
haar vuisthanden in de zakken van het korte manteltje. Ze wou zich verzetten nog,
tegen dat waarvan ze den druk al zwaar voelde, maar waaraan alles in haar toch
hoopte nog te ontkomen, en vocht.... tot ze eindelijk, erdoor omgrepen, zich moede
overgaf.
En toen, met een keel vol tranen, bedacht ze het zich, zag ze duidelijk het mysterie
van háár leven, voelde dit tegelijk als het
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mysterie van het al: het onontkoombare, dat wat je aanvaarden moet. Wat i s .... Het
werd haar een geweldig gebeurenO God, wie ben ik en wat ben ik....
Ik!!!.... Geworden ben ik zooals ik niet heb willen worden.... als ik terugdenk aan
mijn vroegere illusies.... Verloren...... O.... verloren te zijn voor je eigen illusies....
Frans had gelijk met dat te zeggen van Jan. Ze wist maar al te goed.... dat ze 't niet
laten kon de jongens op te winden... en als 't nieuwtje er af was, verveelden ze haar....
zocht ze weer anderen.... Frans.... haar vierde ‘liefde’ al.... de eerste met wie ze zich
had verloofd.... O, maar van hem hield ze.... Ja? Hield ze wel van 'm....? Hoe kon ze
dat eigenlijk weten.. Zij.... met haar ontrouwe hart.... En niets kon ze ongedaan
maken.... wat zou 't ook geven.... Ze zou 't wéér doen.... Nu was 't toch ook gebeurd
allemaal.... zonder dat ze 't wou.... En waarom leed ze er nu onder.... terwijl er
maanden voorbij gingen, waarin ze haar leven heel gewoon vond, waarin ze nooit
stil stond bij wat gebeurde, zich liet gaan, zonder eenige twijfel aan 't goede er van....
Waarom had je een verstand, dat je maar bij momenten te hulp kwam.... Te hulp?....
Het strafte, het sloeg je.... met momenten van helderziendheid....
Haar illusies.... steentje voor steentje.... wat?.... ha! zeg liever steen na steen.. 't
ging niet zoo langzaam.... hoe oud ben ik.... 'k doe of ik tachtig ben.... steentje voor
steentje....
Ze lachte verbitterd.
Frans.... Maar dat kán niet.... hem kán ik niet missen.... hem zál ik trouw blijven....
Zal ik niet?.... Nee? Nee?..
Rie was stil blijven staan, beet door haar garen handschoenen heen, op haar vingers;
groot en angstig keken haar oogen van uit haar krampige gezicht.
Enkele voorbijgangers letten op haar, ze merkte het, dwong zich door te loopen.....
Dus dan straks zal ik hem moeten gaan schrijven dat 't uit is, uit....? Want, als ik nu
al twijfel.... dat mág ik hem niet aandoen....
O God, maar dan zal hij denken dat het is om gister, om gister........
Kreunende liep ze daar, struikelde nu en dan. Maar plotseling, haar heele gezicht
weer vertrokken in bitteren zelfhoon bedacht ze, zich oprichtend: Dat sluit precies
dan.... 't is in mijn lijn.... 'k verbreek mijn verloving na een scène om een boek dat
ik niet dadelijk krijg.... ondanks dat ‘lieve’ pakje van vanmorgen.... O...... Maar dan
metéén, metéén....
In de lunchroom vroeg ze papier en met een stompje potlood, dat ze nog vond in
haar mantelzak, schreef ze het aan Frans; dat 't maar liever uit moest zijn.... Ze
hoorden niet bij elkaar.....
Toen Frans haar briefje had gelezen, wanhopig, niet begrijpend, stamelde hij: ‘Had
ik haar dat ellendige boek toch maar dadelijk gegeven, dan was er immers niets
gebeurd, niets, niets......, o, maar 'k ga haar opzoeken.... 'k Zal 't weer goedmaken....’
En 't werd weer goed.... Maar 't was deze avond, waaraan Frans, in 't begin van
zijn huwelijk, zoo vaak terug moest denken, met weemoed.... toch, tevens, met het
sterkende gevoel, het eindelijk te zullen winnen, door zijn liefde.
Amsterdam, Oct. 1919.
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Kroniek.
Johan de Meester 1860 - 6 Februari - 1920.
Een jong kunstenaar van nú - tenzij, natuurlijk, één die zijn persoonlijken omgang
geniet, zijn warmte, zijn geest; hoe gul is hij ermee! - een tegenwoordige ‘jongere’
kan De Meester niet juist en volledig genoeg beoordeelen, kan niet voor hem voelen
zooals wij die hem gekend hebben in de eerste jaren van zijn werkkring aan de
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Want tegenwoordig heerscht De Meester, als de
overwinnaar die hij is - wij spreken van den tijd, toen hij nog vechten moest, dagelijks
en hardhandig vechten tegen de Meesters van den dag. Wij spreken van den tijd toen
een briefje van een der rotterdamsche beurs-grootheden, een briefje aan de
Hoofdredactie, misnoegen betuigend over het revolutionnair karakter der rubriek,
‘Letteren en Kunst’, De Meesters positie aan het invloedrijke dagblad nog gevaarlijk
kon doen wankelen. Ik herinner me dat hij vertelde van zoo'n briefje. Een zeer bekend
rotterdamsch koopman en ‘kunstminnaar’ had voor zijn logée, zijn echtgenoote en
zichzelf plaatsen besproken voor een stuk van Sardou in de ‘groote komedie’. En nu
moest hij me daar, aan zijn ontbijt, in ‘de krant’ lezen, dat dit stuk van den beroemden
buitenlander niet goed zou zijn, maakwerk, frases, geen echte kunst! Hoogst
onaangenaam zoo iets; aan den Hoofdredactie werd dan ook verzocht de noodige
maatregelen te treffen tegen herhalingen....... Nu, ik vermoed dat in dit geval de
Hoofdredactie den jongen bestuurder der kunstrubriek op haar bureau heeft geroepen
om, samen met hem, eens hartelijk te lachen over het gewichtig philisterbriefje.
Maar.... daar waren ook andere gevallen. De Meester was zoo onstuimig in zijn
geestdrift, zoo kernachtig in zijn bewoordingen, zoo fel en vinnig soms in zijn
verdediging van den Nieuwen Gids, van heel de nieuwe kunst, van al wat jong, frisch
en écht was. Zijn redacteurschap bleek een gewaagd experiment voor de heeren van
de groote krant!
En die jonge redacteur was zoo onhandelbaar. Zonder toegeven wilde hij zich
handhaven, overtuigd dat iedere overwinning hem sterker maken moest, hem en de
nieuwe kunst, de jonge litteratuur. O, als De Meester er eens niet geweest was in
dien tijd! Maar hij was er wèl, gelukkig, hij was er altijd, en wij wisten dat wij op
hem rekenen konden. Hij stond daar, de nerveuse, onrustige,
idealistisch-pessimistische kunstenaar, in het oppervlakkig-optimistische,
materialistische Rotterdam, als een boom zoo stevig. Op zijn korte beenen, die toch
vaak trappelden van ongeduld. Ja, hij, de man der fransche levendigheid, de
beweeglijke, de vurige, de vulcanische - hoe rustig kon hij zijn, wanneer het er op
aankwam rustig te zijn. Op zijn post bleef hij, door al de moeilijke jaren heen, tot op
dezen dag.
Altijd, trouw, 's morgens en 's middags zat hij daar, in het sober vertrek, met zijn
ronden rug naar den muziekrecensent, toonbeeld van arbeidsconcentratie, toch altijd
gereed op te veeren en den welkomen bezoeker tegemoet te schieten met een verrast
en hartelijk woord. Hoeveel onwelkome bezoekers heeft hij er eveneens te woord
moeten staan. Men liep maar binnen, iedereen, ook de ontevredene over een critiek,
de zich beleedigd wanende.
's Morgens vroeg en 's middags na vieren werd er gewandeld, het Park in - het
rookerige rotterdamsche park, De Meester zochten vond er natuur, ontspanning,
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poëzie, hij h i e l d e r v a n . Dikwijls ook moest er een tentoonstelling bezocht, en 's
avonds de schouwburg,
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een lezing. Wanneer De Meester toch eigenlijk zijn boeken schreef, zijn romans, zijn
vertellingen? In enkele uitgespaarde uren, 's avonds of 's Zondags, in zijn huiskamer
meest, terwijl zijn gezin om hem heen leefde, praatte, musiceerde. Daar is G e e r t j e
geschreven, het boek dat ons zoo'n prachtig gecomponeerde eenheid lijkt... ‘aus
einem Gusz’.... jawèl, kom daar maar om bij hollandsche verhoudingen; in misschien
wel honderd stukjes, soms met lange tusschenpoozen, alleen als Kloos weer sterk
aandrong op ‘copie zenden’, werd het ter wereld gebracht.
G e e r t j e , boek van onze liefde, innig boek van de innigste liefdetrouw....
Maar laat ik dáár nu liever over zwijgen. Over De Meesters litteraire oeuvre kan
hier altijd gesproken worden. Niet over zijn bijna veertigjarige journalistieke
werkzaamheid, niet over de ontzaglijke hulp die hij daarmee betoond heeft aan al
wie in Nederland belangstelling vroeg voor waarlijk ernstig kunstwerk. Grijpen wij
dezen zestigsten verjaardag aan om hem daarvoor te huldigen, daarvoor te danken.
Geen nood dat zijn boeken zullen vergeten worden; in de chronieken onzer kunst zal
de naam van dezen begenadigden verteller nooit ontbreken Maar wij alleen, die hem
gekend hebben als jounalist, als redacteur van den Nieuwen Rotterdammer, weten
hoeveel goeds en groots hij ook als zoodanig heeft gedaan, met ontembaren
heldenmoed, met de standvastigheid der echte liefde, met grootsche zelfopoffering,
met ontroerende toewijding en geduld.
Moge het nu weldra genoeg zijn. De Meesters' strijd is gewonnen. De strijd naar
buiten, en, naar ik stellig geloof, ook de strijd naarbinnen. Mogen de jaren die hem
wachten nog vele blijken, en mogen zij gewijd worden aan het werk dat hem het
liefste is, en dat toch al te vaak achteraf moest liggen. Aan de schoonheid dus, en
aan het genot van schoonheid!
H.R.

Boekbespreking.
Top Naeff, Dramatische Kroniek, I & II (1918-1919), Amsterdam, Van
Holkema en Warendorf, zonder jaartal.
Te Parijs, rue du Vieux-Colombier 21, bestaat sinds 22 Oct. 1913 een klein theater:
L e V i e u x - C o l o m b i e r , opgericht door een groep van schrijvers en acteurs met
deze bedoelingen (ik laat de teekenende bewoordingen liefst onvertaald):
‘Désindustrialiser le théâtre, décabotiniser l'acteur, respecter le public, bannir de
l'interprétation dramatique tout ce qui opprime ou déforme l'esprit du poète,
harmoniser tous les éléments du spectacle, dégager par la simplicité de la mise en
scène et la discipline de l'interprétation la pure configuration des chefs-d'oeuvre.’ In
het Januari-nummer van de Nouvelle Revue Française vindt men een artikeltje over
deze onderneming, geteekend H e n r i G h é o n , feitelijk het verslag van een lezing
door J a c q u e s C o p e a u , directeur du Vieux-Colombier, onlangs te Parijs gehouden.
En daarin leest men o.a.:
‘Quelle sincérité apporter dans la mise en scène? Première condition: ne jouer que
des pièces qui l'on admire. N'avoir pas à défendre la pièce, mais à la servir. Sentir
en elle tout ce qu'elle contient de scénique, pour en faire vivre la matière
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scéniquement. Non la recréer à sa guise, mais se confondre avec celui qui la créa.
En vérité l'auteur seul est metteur en scène; et le metteur en scène proprement dit,
par l'intelligence du texte, par le sentiment de la vie de l'oeuvre et de son mouvement
particulier, qui est à la fois musique et chorégraphie, fera voir la pièce telle qu'elle
fut écrite. De ce mouvement nécessaire naîtront “beauté, plénitude, satisfaction”.
Cela revient à dire qu'il faudra “servir le style d'une oeuvre”, s'y tenir, tandis que la
plupart ne savent qu'en sortir, par ignorance, mauvais goût, affectation. De rien ils
feront toujours quelque chose; de quelque chose, à peu près rien. Nous avons eu le
“cabotin” metteur
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en scène et ses ideés de “cabotin”. Voila ce qu'il faut rejeter à tout prix.’
En verderop: ‘C'est à quoi il faut revenir. Connaître à fond les oeuvres et se
maintenir devant elles en état de sensibilité, pour en renouveler l'aspect dans le sens
de leur véritable nature, avec cette liberté sûre d'elle qui comporte la connaissance
et le respect. Il n'y aura plus désormais, si rarement d'accord, le point de vue de
l'acteur et le point de vue de la pièce. Il ne sera plus permis à celui-là de tirer à lui la
couverture, en supprimant dans un texte tout ce qui n'est pas jeu. Au contraire, plus
de vedettes! Tous les acteurs au même plan; la reine d'hier aujourd'hui suivante; tous
entraînés, éduqués et disciplinés dans un sens unique, sous l'unité absolute de la
direction. Quand l'acteur comprendra ce qu'est la pièce, ce qu'il est dans la pièce et
aura les moyens de s'exprimer “en harmonie avec ceux qui l'entourent”, dans ce
concours parfait la pièce existera. Telle doit être la troupe du Vieux-Colombier,
h u m b l e s e r v a n t e d u p o è t e (ik spatieer. H.R.).
Weten wij iets van de wijze waarop deze nieuwe theater-onderneming haar idealen
nastreeft? Persoonlijk heb ik nooit één harer voorstellingen bijgewoond, doch ik heb
hier een soort prospectus van “Le Vieux-Colombier” en vind daarin eenige uitspraken
van heel wat meer waarde dan mijne zou kunnen bezitten: E m i l e Ve r h a e r e n
schreef: Le théâtre de Vieux-Colombier est le théâtre d'aujourd'hui, A n d r é G i d e :
Le théâtre du Vieux-Colombier est venu à point pour nous réconcilier avec le théâtre,
A n d r é S u a r è s : Le Vieux-Colombier est une petite salle, une petite scène et une
grande entreprise.... Tout est matière et matériel ailleurs, ici tout s'efforce à l'esprit,
en F r a n ç i s V i e l é -G r i f f i n : Désormais une personne cultivée peut “aller au
théatre”; cela ne s'était pas vu d'une génération.’
Uit deze laatste woorden vooral blijkt, dat het optreden van ‘Le Vieux-Colombier’
in Frankrijk een indruk gemaakt heeft ongeveer zooals ten onzent dat van Royaards
en Verkade met hun zomer-spelen, nu bijna 13 jaar geleden. Dichters en andere
kunstenaars, na lange jaren van verwijdering, zijn zich weer gaan interesseeren voor
het tooneel.
Waarom ik, overigens zonder commentaar, deze feiten hier heb meegedeeld?
Alleen om toch éven te laten zien, dat nog een andere nuance van artistieke opvatting
mogelijk is, naast die van Top Naeff, welke ik uitgesproken vond in haar inleiding
op deze deelen ‘Dramatische Kroniek’, uitgesproken als volgt: ‘Neen, het tooneel
behoort niet aan de litteratuur, noch aan den bond van architecten, noch aan eenig
ander kunstvak op wiens toewijdende dienstbaarheid het is aangewezen. Het is een
heelal, dat in en door en om zich zelf bestaat, en de vervulling inhoudt van elken
kunstenaarsdroom. “Het tooneel om het tooneel,” het is de eenige leuze die ik aanhang,
en eene, die ik hier gaarne belijd.’
Niet precies duidelijk is mij uit deze woorden gebleken of Top Naeff ook de
litteratuur rekent tot de kunstvakken waarvan zij toewijdende dienstbaarheid aan het
tooneel verlangt en verwacht. Ik wilde alleen maar even laten uitkomen, dat er fijne
geesten bestaan die deze verhouding juist omgekeerd zouden wenschen.
Mijn sympathie is aan de zijde der laatsten.
Overigens.... onthoud ik mij. Althans van ‘wijsheid’ over de rechten en verplichtingen
van het tooneel. Top Naeff is op dit gebied veel sterker ‘deskundige’ dan ik - hoe
zou ik haar uitspraken dan critiseeren? Het eenige waar ik verder nog iets over zeggen
wou - en waarover ik meen het recht te hebben iets te zeggen - is over de schrijfkunst
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van Top Naeff, in deze haar kritieken ten toon gespreid. Voor zij met dit werk begon
kenden wij Top Naeff alléén als romancière en novelliste. Deze kritieken van haar
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zijn.... journalistiek. Maar supérieure journalistiek, d.i. journalistiek die kunst is.
Journalistiek ‘met het gevoel geschreven’, zooals zij het zelve zegt. En met zeer veel
geest, zeer fijnen en sprankelenden geest, voegen wij erbij. Voortdurend geboeid,
aanhoudend op de aangenaamste wijze beziggehouden, heb ik deze beide bundels
doorgelezen. Als waren het bundels met novellen van Top Naeff geweest. Het eenige
wat mij bij de lezing hinderde, maar ook werkelijk h i n d e r d e , was het ontzaglijk
aantal drukfouten - in namen en in vreemde woorden vooral. Top Naeff had toch
waarlijk wel veel beter gedaan, haar voortreffelijke essays niét te doen herdrukken
‘gelijk ze geboren en getogen zijn’ (Inleiding). Zij had beter gedaan ze eens door te
lezen in de proef. Niet om de ‘overtollige zin’, die ‘te avond of te morgen het steentje
zal blijken te zijn, dat bijdraagt tot onzen onsterfelijken nationalen roem’ (o glibberige
paden der beeldsprakigheid) - maar om die erger dan overtollige, om die niet te
tolereeren fouten had zij haar werk persoonlijk moeten corrigeeren. Zeg niet dat dit
een kleinigheid is, lezer! Juist waar de destinctie van het geschrevene zelf zoo fijn
is, werken spel- en drukfouten als grove storingen.
Het spreekt eigenlijk vanzelf, dat er geen essentieel verschil bestaat tusschen de Top
Naeff der novellen en die der Dramatische Kronieken. Enkele eigenschappen der
schrijfster van ‘De Dochter’ en ‘Voor de Poort’ mogen in deze essays niet zoo zeer
tot hun recht komen - haar innigheid, haar eerbied voor een stil-gedragen smart, haar
medelijden - voor den echten lezer zijn toch ook deze egenschappen hier weer te
vinden. Hoe voortreflijk weet Top Naeff een tooneelspel over te vertellen, d.w.z. het
geschiedenisje ervan, hoe fijntjes weet zij daarbij naar voren te brengen het sentiment
waar het om te doen is. Andere eigenschappen bezit zij ook als novelliste, die bloeiend
leven in dit critisch werk. Daar is haar ‘ladylike’ gratie en haar, daarmede zoo pikant
contrasteerende, soms bijna kwaje-meid-achtige ondeugendheid. Daar is het hautaine
in haar toon, dat wel eens even kil aandoet en aan wreedheid herinnert. Maar daar
is tevens, en vooral, het gulle van haar bewondering, het warm sprankelende van
haar.... zouden wij het niet doorvoelden geest kunnen noemen? Daar is haar moed
om, zoo noodig, alléén te staan met een bewering, daar is kortom haar echt
enthousiasme, haar nooit aflatende liefde voor het voorwerp harer bemoeiing: het
tooneel.
Een tweede druk - en dan zonder drukfouten - mogen weldra toonen dat de
Nederlanders ook dezen arbeid van hun geliefde novelliste waardeeren en.... lézen.
H.R.

Jac. van Looy, Nieuwjaarsdag, uitgegeven door de Vereeniging ‘Joan
Blaeu’ in 1919.
Zoo is dan de eerste uitgave der vereeniging J o a n B l a e u verschenen. Het is van
Looy's ‘zevende feest,’ grootendeels geschreven in 1903, toen verschenen in een
tijdschrift, thans ‘voleindigd en herzien.’ ‘Joan Blaeu’, heeft het doen drukken bij
Mouton, in een royaal klein-kwarto formaat, met letters en initialen van S.H. de
Roos, in 200 exemplaren. ‘Uit de commissie van voorbereiding waren met de
verzorging belast S.H. de Roos en J.F. van Royen,’ zoo lezen wij in den colofoon
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aan het slot, onder het pittige vignet door R.N. Roland Holst voor de uitgave der
vereeniging gesneden.
Over deze uitgave kan m.i. maar één oordeel zijn: zij is feilloos. Met hun bekende
volkomen toewijding en uitnemenden smaak hebben de Roos en Mr. van Royen haar
verzorgd. Hoeveel echte zorg moet het b.v. geëischt hebben, overal in het boek de
juiste witverdeeling te verkrijgen, zoodat
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zoo prachtig rustige bladzijden ontstonden en de Roos' nobele letters tot hun volle
recht kwamen. De titel, het inleidend gedicht en de aanvangspagina zijn ware
typografische kunststukken geworden, waarnaar men met het grootste genoegen een
poosje gaat zitten kijken.
Dat inleidende gedicht zelf, E e r s t e S n e e u w i n d e n T u i n , wat is het
verrukkelijk! Maar laat ik mij, bij deze korte aankondiging, tot het uiterlijk aspect
dezer uitgave bepalen en mij voornemen later eens terug te komen op dit typisch
Van Looysche werk.
Thans alleen dank en hulde aan hen die deze eerste uitgave van J o a n B l a e u
maakten tot een schoone en waardige hulde aan onzen grooten prozadichter.
H.R.

Marie Koenen, De Redder, 's Hertogenbosch, Teuling's
Uitgevers-Maatschappij.
Er is alom een duidelijke tendenz naar de historische vertelling of roman. De
schrijvers-zelf hebben soms die neiging verklaard door te spreken over het verlangen,
troost te vinden door het droomend voorbereiden en het schrijven van een verhaal
uit andere, betere, of althans meer schoonheid en illusie bergende tijden. Weinigen
zal het nu al mogen gelukken een inzicht te verkrijgen in dezen hun eigen tijd, zij
zien verbijsterd naar de chaos, wagen zich niet meer aan theoriën over wetten van
oorzaak en gevolg, daar alles zoo dooreengestrengeld ligt tot een onontknoopbaar
raadsel, en elke hechte eenheid van ééns zoo onverwacht tot vijandige bestanddeelen
uit elkaar is geslagen, dat geen mensch nù al kan overzien welke krachten er aan het
werk zijn geweest. Hij zal zijn oordeel opschorten en intusschen toegewijd de groote
levensverschijnselen blijven volgen, wetend dat de waarde van een groote historische
periode eerst te bepalen valt door latere geslachten, die hebben kunnen zien tot welke
consequenties zoo'n tijdperk gevoerd heeft in de daaropvolgende perioden. Hij weet
dat de tijdgenoot zelden in staat is het recente synthetisch te beschouwen en dat, wie
zich waagt aan litterair werk waarin de sociale of religieuse stroomingen van het
hedendaagsche leven worden verbeeld, kans loopt zeer subjectief te blijken. In
detailwerk, in het beschrijven van een onderdeel dat hij goed kent, het leven in de
loopgraven b.v., de misère in de steden of de triomf van de metalen luchtvogels, kan
hij slagen en dit werk is dan ook tot ons gekomen evenals de warme uitingen van
nationale of chauvinistische gevoelens. En de schrijvers, beseffend dat het weinigen
onder hen gegeven zou zijn een tijdsbeeld in ruimeren zin te scheppen en toch
gedreven door een verlangen het leven en het streven der massa te begrijpen, zich
afwendend van de wisselvalligheden uit het dagelijksch leven der enkelingen van
wat zij ‘burgerlijk’ in de kunst zijn gaan noemen, zijn zich gaan verdiepen in sociale
woelingen uit vroegere tijden of verblijden zich in het licht dat uitstraalt van een zéér
groote historische figuur. Doch hun verlangen is niet altijd evenredig aan hun
visionaire macht en aan hun talent,
Toch is er in de laatste jaren in die richting wel een en ander gepraesteerd dat der
moeite waard was - we hebben verhalen gekregen uit Perzië en Egypte, uit onze
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vaderlandsche middeleeuwen - het leven van Jezus is op min of meer gelukkige wijze
verteld geworden, aan oude sagen is nieuwe gloed en leven verleend.
Nu komt Marie Koenen met haar verhaal ‘De Redder’, dat de geschiedenis van
Mozes verhaalt. Zij heeft zich in haar roman ‘De Moeder’ doen kennen als een
schrijfster die ontroeren kan door haar warmte, haar eenvoud en haar zuivere
vroomheid. Maar zijn dit eigenschappen die volstaan om een zóó groote, machtige
figuur als Mozes te herscheppen? Haar ontroering is er te lief en te klein voor geweest.
Het heeft iets van het gezellige dat sommige heiligen-
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verhalen bezitten, het mist ook niet het tikje banaliteit 't welk zulke vertelsels dikwijls
aankleeft.
Er is een neiging waar te nemen, ook onder de Katholieke schrijvers, om groote
godsdienstige figuren vooral niet te kort te willen doen aan gewone menschelijkheid;
een zekere verburgerlijking is daarvan het gevolg en in deze sfeer kan de beschrijving
van wonderen - zooals in dit boek b.v. de plagen over Egypte, de macht van Mozes
om uit een herdersstaf een slang te doen worden, een gezonde hand melaatsch en
een melaatsche hand weer gezond te maken - geen diep ontzag verwekken van te
staan tegenover een groot mysterie, doch zij verwonderen den lezer met het, in dit
verband, haast onverwachte en het onbegrijpelijke. Het is natuurlijk ontzaglijk moeilijk
den juisten toon, den stijl te vinden, waarin zulk een verhaal waarlijk tot groot en
hevig-schoon leven kan ontbloeien. Wat in Exodus verteld wordt in de naïeve en
tegelijk plechtige taal van den Bijbel, waarvan de woorden een dieperen en
geheimzinniger beteekenis omsluiten dan onze alledaagsche taal, vereischt een
genialen geest, wil het, tot moderne novellistische litteratuur geworden, ontroeren
en tot ons spreken.
Marie Koenen heeft, kenschetsend voor haar talent, een zekere aangename
gemoedelijkheid die uitstekend past voor b.v. een verhaal uit het Limburgsche, of
in sprookjes, maar die in een geschiedenis als deze den toon te laag stemt voor de
hoogte waarop het onderwerp staat. Het is jammer, want, ware het nu maar niet dat
wij aldoor moeten denken, beseffen: het gaat over Mozes, dan zouden we dikwijls
bekoord worden door haar beminnelijke verhaaltrant en de beschrijving van het verre
land in oude tijden. Maar we zouden meer en béter beseffen en voor ons zien de
merkwaardigheden van Egypte dan dat wij d i e n a n d e r e n t i j d (1200 jaar voor
Christus!) in haar werk gewaarworden, als een periode waarin elementen werkten,
daden geschiedden, die geheel verschillen van onzen tijd.
Er is vooral veel menschelijks, liefs en teers in haar werk, als immer. De verhouding
van Mozes tot z'n Hebreeuwsche ouders en z'n zuster Mirian, z'n verknochtheid aan
de prinses Termoetis, z'n eerste spelen, als knaapje, in de tuinen van het Egyptisch
paleis, zijn bezoeken op de prinsenschool, het is alles levendig, liefdevol verteld.
Ware het de geschiedenis van een ander, niet zoo groot, Egyptisch of Hebreeuwsch
menschenkind, wij zouden gelooven en aanvaarden. Maar als Mozes, een tevreden
huisvader geworden, ná z'n vlucht uit Egypte, bij het hoeden der kudde opeens de
stem Gods hoort en zich zijn roeping bewust wordt, dan aanvaarden wij niet en
oordeelen dit niet voldoende voorbereid.
Marie Koenen heeft blijkbaar in Mozes alleen maar den redder van Israël gezien
en niet kunnen omvatten de grootheid van de rol die hij in de geschiedenis der
godsdiensten speelt. Niet alléén dat hij eenige duizenden Hebreeuwen verloste van
het Egyptisch slavenjuk en hun leerde niet langer de Egyptische goden te dienen, is
zijn verdienste, doch hij was de stichter van het monotheïsme en hij bereidde het
Christendom vóór. Zijn optreden beteekent een der hoofdmomenten uit den
voor-christelijken tijd - hij was een man, een mensch van méér dan gewone
geestesgaven en zijn intuïtieve blik was de blik van een ziener.
Neen, wij herkennen den profeet der woestijnen niet geheel uit dezen ‘Redder’.
En dat is geen wonder. Er behoort een diep in- en doorleven van de groote mystieke
stroomingen voor, een synthetisch zien, welk deze schrijfster, die over vele gaven
van menschelijkheid, warmte, menigmaal van uitbeeldingsvermogen ook, beschikt,
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hierin toont niet te bezitten. Maar zij zal, tot inzicht gekomen, opnieuw ons boeien
door wat zij, uit den aard van haar wezen en haar talent, wèl vermag te geven en wij
zullen ons er warm over verheugen.
J. DE W.
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Over houtsneden en het houtsnijdersnummer van ‘Wendingen’.
Het Houtsnijdersnummer van ‘Wendingen’ biedt ons een ongezochte gelegenheid
om over de herlevende kunst van houtsnijden te dezer plaatse iets te zeggen, omdat
de afbeeldingen in die aflevering zoowel de mogelijkheden als de onmogelijkheden
der moderne houtsneden ten duidelijkste doen uitkomen.
Prof. R.N. Roland Holst geeft in een inleiding een kort overzicht van de historie
der houtsnijkunst, van haar aesthetisch verval door hare technische virtuositeit, van
haar opbloei in handen der jongeren.
Het is een ontwikkelingsgang kenmerkend voor velerlei technieken, alleen zien
wij in dit Wendingen-nummer weer duidelijk dat vele der jongeren de schoone
mogelijkheden die de houtsnede biedt, niet begrijpen en waardeeren. Een kleine
Seitenhieb van den inleider ten opzichte van de linoleumsnede is dus ook hier zeer
zeker ten deele misplaatst.
‘Beter dan de ets en beter dan de litho (zegt R.H.) kan de houtsnede deze nieuwe
bestrevingen steunen, de kloekheid en elementairheid der techniek stuurt toch aan
op klaarheid en overzichtelijkheid, zij dwingt er toe, de bouwende elementen der
conceptie naar voren te brengen, die in levendig spel van zuiver zwart en zuiver wit,
gaaf en schoon haar uitdrukking kunnen winnen.
De waarheid hiervan wordt niet beter bewezen dan door het werk van zoovele
jongeren, die zich in deze mannelijke techniek uitspreken. Naast de vreugde over dit
feit zij het mij vergund één kantteekening te plaatsen en wel deze, dat het te
bejammeren is, dat wij - zooals ik elders reeds schreef - dreigen overstroomd te
worden door de al te facile linoleumsnede, het papperig ersatz voor 't edele kopshout,
dat te rafelig is voor de gevoelig scherpe burin, en dat zwicht en dijt onder den druk
van den pers. De linoleumsnede - een ware huisvlijttechniek - steunt slechts op den
drang naar overwerk en veel te veel produceeren en moet den haastigen en
gemakzuchtigen kunstenaar noodwendig voeren tot onzuiverheid en misleidende
vormgeving.’
Zien wij na lezing van het bovenstaande de illustraties, dan blijkt daaruit van de
50 bladen er slechts een tiental in ‘het edele kopshout’ zijn g e s n e d e n (moet zijn
g e g r a v e e r d ) en de overige alle in ‘l a n g s hout’, dat met de ‘gevoelig scherpe
burin’ niet te bewerken is, omdat het rafelig wordt.
Trouwens het kopshout en de bewerking ervan met de burin stamt oorspronkelijk
uit den tijd dat de metaalgraveur - laat ons hier Bewick noemen - ook het hout ging
bewerken en met zijn zilversmids-graveerijzers in het langshout niets kon uitrichten
en daarom kopshout gebruikte. Voor fijnere lijnen, gravure-lijnen, als in het werk
van Lauweriks en De Bazel, is dan ook kopshout te prefereeren, maar overigens is
langshout en ook linoleum, mäser, lood enz. enz. zeer bruikbaar materiaal, mits men
het maar naar ieders eigen aard bewerkt.
Evenmin als langshout is ook linoleum met de burin te bewerken, maar wel met
mes en guds en dan - Roland Holst houde mij ten goede - zal een linoleumsnede en
een langshoutsnede, die met dezelfde werktuigen gemaakt worden, in afdruk geen
verschil maken, mogelijk alleen in groote oplagen, hoewel linoleum een 300 aidrukken
zeer goed kan weerstaan.
Er zijn buitendien in het Wendingennummer afbeeldingen te over, die precies zóó,
mogelijk zelfs beter, in linoleum te snijden zouden zijn; laat ik slechts noemen die
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van: Wenckebach, Grootens, Van der Stok, Colette, Schwarz, Cantré, Elsa Berg, de
Smet, Filarski, Wichman, Dan. de Vries, Wijnman en zelfs Veldheer.
De houtsneden dezer kunstenaars kenmerken zich n.l. door wat wij wit-zwart
werking, het meest primitieve effect der houtsneden, kunnen noemen en dàt is
uitstekend in linoleum, mäser enz. te maken. Men leze hieruit niet een lofdicht ten
gunste van linoleum boven 't hout, maar wel dat
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ieder materieel goed kan zijn, indien het naar zijn aard bewerkt wordt en men de
mogelijkheden ervan niet overschat.
Het hout, niet alleen kops met burin bewerkt, maar ook langshout met den guds
gestoken, biedt echter meer mogelijkheden, en daarom schreef ik hierboven, dat de
kunstenaars daarvan niet geprofiteerd hebben. Veel van hun werk is te elementair
en feitelijk de naam van houtsnede niet waardig.
Daar komt nog iets bij; houtsnede, vooral als men zegt ‘moderne houtsnede’, is
iets als een tooverwoord, dat hier te lande al matigen, in Duitschland enormen indruk
maakt; terwijl toch feitelijk het al of niet in hout gesneden zijn, bij komstig is en de
zwart-en-wit-werking, op den afdruk, het voornaamste. Ook d i t vergeten onze
artisten en juist in de moderne houtsnede laat de ‘klaarheid en overzichtelijkheid’
wel te wenschen over.
De artistieke waarde van de houtsnede, zelfs van linoleumsnede, ligt dan ook
minder in de techniek en het materiaal, maar in hetgeen bereikt is, in het klare,
overzichtelijke beeld. En hieraan herkent men juist den goeden zwart- en
witkunstenaar, dat hij van den begínne af zijn teekening in zwart en wit duidelijk
voor zich zag in volkomen harmonie en evenwicht. De zuivere massa van zwart
tegenover wit of van wit tegenover het zwart, bepaalt de deugdelijkheid der
houtsnede..
Als men in aansluiting hiermede het werk van Josef Cantré, van Elsa Berg, van
De Smet, van Wichman en anderen ziet, dan mist men hierin juist dit evenwicht: het
domineeren òf van het zwart òf van het wit. Ook Eekman mist dit in enkele opzichten,
wat vooral duidelijk uitkomt in de zuiver zwart op wit gedrukte beelden.
Zoodra het papier een tint heeft en een tweede kleur wordt bijgedrukt of een
handdruk het zwart tot grijs maakt, kan wel het onrustige (door gebrek aan harmonie)
eenigszins gered worden; maar dit zijn hulpmiddelen, de fout is dat de opzet niet
deugt, omdat.... die houtsnijders niet voldoende de eischen en mogelijkheden van
zwart- en witkunst kennen.
Dat de zuivere bewerking van het hout tot bijzondere schoonheden kan voeren,
wij geven het gaarne toe als wij zien naar Jan Mankes' voortreffelijken Kraai. Mankes
zag voor zich tot hoever hij gaan kon in zij procedé, welke mogelijkheden het hout
toeliet en hiervan maakte hij op zijne wijze gebruik en gaf tint-verschillen, die geheel
voortkomen uit de zuivere bewerking van het blok. Maar daarbij toont Mankes dat
hij, wat trouwens een eigenschap van al zijn werk is, een zeer juist gevoel voor
evenwicht heeft. Ook Nieuwenkamp heeft zeer stellig den geheelen opbouw van zijn
werk voor zich en weet de waarde van zijn tonen tegen elkander te zetten. Zoo zijn
er meerdere, Lebeau's portret van Philip Metman heeft ook goede kwaliteiten, alleen
in kin en hals domineert de steenteekenaar Lebeau boven den houtsnijder en deed
hij concessies om een lichtere tint te krijgen, die niet zijn van een zekerheid, waarmede
hij oor en oog sneed.
Van der Stok, wiens werk ik verre stel boven Wichman, de Smet, Elsa Berg e.a.
heeft toch iets rammeligs in zijn ‘Nimf’ en zijn ‘Faun’, die in tint gedrukt of met een
tweede kleur in enkele partijen beter zullen doen.
Het is ook hier tusschen zwart en wit: het recht van den sterkste.
Bevat dit houtsnijdersnummer van Wendingen dan al niet onverdeeld schoons,
leerzaam is het zeker, want het doet juist, misschien onbewust, uitkomen hoe het
n i e t en hoe het w e l moet zijn. Waarom het omslag van dit nummer door Roland
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Holst een litho en geen houtsnede is, zal menigeen, evenals mij, wel bevreemden.
Zoo ooit, dan ware hier aanleiding om te laten zien dat ook voor toegepaste grafiek
het houtblok te gebruiken is, maar... om letters strak en zuiver in het hout te snijden,
is iets meer techniek noodig dan waarover vele dezer houtsnijders beschikken.
R.W.P. Jr.
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J. Zon en Frans Hogerwaard bij Kleykamp.
Een aangename verrassing! Bij Kleykamp deze maand twee flinke, pootige schilders,
die het metier verstaan, en met frisschen kijk hun indrukken opvangen en weergeven
op het doek.
Ten eerste Zon. Wij kennen dezen schilder al heel lang, een van de velen die
nakomen, die nog steeds Mauve- en Maris- en Weissenbruch-stemmingen ondergaan
en vasthouden. Een knap schilder, van fijne sentimenten in het landschap, en het een
beetje conventioneele interieur, of wel, kerniger, van het visschersleven. Zon is naar
Bretagne getrokken en daar, tegenover de wijde zee, vanaf de rotsen, kleuriger stralend
onder warmer licht, gingen zijn oogen open voor een andere natuur, voor een ander
karakter der zichtbare wereld. Anderen hebben dit allang gezien, en ook Zon zal deze
visie uit het werk van jongere collega's wel reeds gekend hebben - maar eerst het
zien met eigen oogen van kleuriger en fleuriger licht, maakte dat ook hij zich aan
het moderne palet overgaf.

JAC. ZON. KUST VAN BRETAGNE.

Toen is de schilderspassie in hem gevaren en borstelde hij er op los, niet meer
bezorgd of een kleur niet te schel was of te weinig ‘gedrenkt in atmosfeer.’ De ‘bruine
schaduwen’ moesten wijken voor de ‘blauwe’.
Bij Kleykamp hangen nu al die in Bretagne geschilderde stukken, maar ook nog
enkele der oudere interieurs. Sommige landschappen vormen den overgang. Maar
het meerendeel is in het nieuwe gamma, o.a. alles wat in de zijzaal hangt. En dan
valt het wel op, hoe vlug zich de schilder van zijn oude plunje ontdaan heeft!
Krachtig van bouw en toch nat glibberig, liggen in sterke kleuren, paars en geel
en groen, de rotsen op den voorgrond. Daarachter het blauwe gladde veld van de
zee, sluimerend onder een teeder blanken hemel. Maar dan varen de visschersbooten
uit, met hunne ranke zeilen, smaragdgroen of onranje zelfs, voor den wind geheschen.
In grijze toonen - naar blauw en lila zweemend - zijn de rotsen gehouden temidden
waarvan een plas stilstaand water, en daarin, vluchtig aangegeven, het heel blonde
en blanke figuurtje van een badend meisje.
Of roerloos in grijze nevel liggen zee en lucht. Maar in dien nevel drijven een paar
booten. Doch deze teere grijsheid is van fijner gehalte, is ook lichtender van kleur,
dan vroeger. Als parelmoer glanzen zee en lucht, en de kleine schuitjes, diep
weggezonken in de dichte atmosfeer van zondoorschenen morgendampen, schijnen
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nog te sluimeren. Of feller blauw straalt de zee onder warmer zonnengloed, en een
oranje zeil brandt in het midden op als een tooverlicht.
Zoo is er op deze tentoonstelling menig doek, dat een blijde stemming in u wekt.
Het is frisch, opgewekt werk - al is niet alles gelijk van waarde en gelukt het den
schilder niet steeds ons te doordringen van de zuiverheid zijner visie. Een zeker
gebrek aan fijnheid, en wel wat al te gemakkelijk najagen van zeker effect, te vlug
tevredengesteld zijn, is hier en daar niet te ontkennen,
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maar is begrijpelijk door de heftigheid waarmee deze vernieuwing zich ook aan den
schilder opdrong.
Maar nog prettiger doet het werk van Fr. Hogerwaard aan. Verbluffend is het kunnen
van dezen nog jongen schilder. Het minst komen zijne goede eigenschappen uit in
de elegante damesportretten in de zijzaal, waarbij hij wel eenigszins de verdenking
opwekt, zijne opdrachtgeefsters wat in het gevlei gekomen te zijn. Hierin toont hij
zich een kranig penseelvoerder, met smaak en distinctie en die zelfbeheersching
tegenover den schoonen schijn, die den schijn niet al te zeer op doet vallen; maar
wanneer men zich afvraagt: ‘zijn dan deze jongere en oudere dames, die hij te
portretteeren krijgt, juist allen zulke schoonheden?’ - dan begrijpt men, zoodra men
zich duidelijk maakt, dat het antwoord op deze vraag zeker niet bevestigend zal zijn,
waar hem de schoen wringt. Het is gevaarlijk voor een jong artist succes te hebben
met zulk werk - tenzij het hem alleen om het materieele voordeel te doen is! Ook
zijn deze portretten niet fijn van schildering (de kleeren zijn in het algemeen beter
dan gelaat en handen) en is er weinig individueels in de uitdrukking der gezichten,
in den vorm van handen, polsen en armen. Ook lette men eens op de lange en veel
te zware hals van het pastelportret met profiel naar rechts. In een enkele kop, als van
Mej. A.d.M., waarin sterk het type vastgehouden is, is beter werk gegeven.

FRANS HOGERWAARD. DE SCHILDERES H. IN HAAR ATELIER.

Dit wilde ik zeggen voor ik het goede werk in de middenzaal ga prijzen. Toch zijn
er ook in die zijzaal behalve de etsen, waarover straks, nog twee werken die in het
bijzonder de aandacht trekken. Daar is vooreerst de ‘Czardas.’ Hij brengt hier de
artisten van het strijkje in beeld, of liever het wat gezwollen voordrachts-pathos van
deze warmbloedige musici. Dit tafereel doet eenigszins aan v.d. Hem denken, maar
feller vreet er het zwart in de gele tronies, en sterker is er de opwinding in, juister
zijn de mannen getypeerd. En dan staat daar ook het stilleven: groote felroode
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klaprozen in een blauwen pot. Met het groen van de steelen zijn dit de kleuren, fel
menirood, het koude koningsblauw, en het sappige groen, tegen den zwarten
achtergrond. Een heerlijk forsch doek van blijde kracht.
In de groote zaal staat het formidabele portret van Mevr. H. in haar atelier. Dit is
een werk dat niet alleen getuigt van sympathieken durf, doch ook van een kunnen
dat het doel een heel eind nadert. Mevrouw
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H. zit voor haar ezel en tuurt met gespannen aandacht op haar werk. Met een, bij
dezen schilder verrassende innigheid, vol belangstelling voor het bijzondere en met
gevoel voor het innerlijk leven dezer vrouw, heeft hij haar weergegeven. Dit werk
bewijst wat Hogerwaard ook als portretschilder kan, wanneer hij niet gedreven wordt
door voor een kunstenaar min loffelijke motieven. Maar niet alleen het portret valt
in dit groote werk te prijzen. Achter Mevrouw H. is het hooge atelierraam, waarvan
het onderste gedeelte door een doek bedekt is. Tegen dezen gelijkmatig grijzen
achtergrond is het scherpe profiel van Mevrouw. H. geplaatst, en het in zwart kleed
gestoken figuur. Maar daarboven krijgen wij een blik in den herfsttuin en op de
achtergevels en serres der tegenover liggende stadshuizen. Binnen heerscht dat koele,
blauwe atelierlicht dat alle vormen zoo rustig en plastisch vastomschreven doet
uitkomen, hoewel een zonnestraal, misschien weerkaatst van de overliggende ramen,
een lichten schijn toovert om de figuur van de schilderes en danst en fonkelt in het
schilder- en aquarelgerei. Doch buiten is de stralend zonnige najaarsdag. Hoe heerlijk
is de tegenstelling tusschen binnen- en buiten-atmosfeer uitgedrukt!
Trouwens, in het schilderen van de buitenatmosfeer, komt hij eerst recht los. Dan
laat hij de kleuren in sterke contrasten, in groote vlakken uitgespreid, eerst ten volle
hun gloed en kracht uitleven. Natuurlijk is ook hij een schilder der ‘blauwe
schaduwen’ van het moderne palet. Hij vervalt echter nooit in extravaganties, wat
den vorm betreft. Hij houdt aan een correcte, verzorgde, en toch niet peuterige vorm
vast. Daarin legt hij zijn kleuren, als bloeiende tapijten uit. Bijzondere voorkeur heeft
hij voor wit en een oranjeachtig rood. Dat laat hij opschitteren in het rokje van een
meisje temidden van de zomersche toiletjes van een tuinpartij, waar de zon door
herfstig kastanjeloof op witte tuinmeubels en lichte figuren danst, en vaster hangen
blijft aan den witten gevel van een villa. Of hij geeft het gouden plekken van de zon
op rossige dennenstammen in de sneeuw. Een hoog wit huis met een stroom van
blauwe regen, en een meisje in het wit in een schommelstoel er voor. Alles lustige,
vlotte, zomersche kunst, ook daar waar het zonlicht warm op het sneeuwkleed ligt bekoorlijk om zijn gulle blijheid, zijn gemakkelijkheid en toch mannelijke forschheid.
Maar er zijn ook ernstiger stemmingen. Tusschen tuinen en koolvelden, nog warm
overgoten door avondzon, voert een landweg naar het oude stadje Reenen, als soezend
in den warmen schijn. Maar temidden van de huizen rijst hoog de oude toren, zilverig
glanzend tegen een als gouden hemel. Dit is een heel mooi schilderij, van groote
innigheid en kracht tegelijk. Dit werk behoort tot zijn latere - moge het een belofte
zijn.
Dan zijn er nog zijn etsen. Ook deze al dadelijk treffend door hun groote kracht,
hun prettige verdeeling van licht en donker, hun vaste vormen. Maar bij nadere
beschouwing kan men ook de verzorgde techniek, de fijnheden in den toon
bewonderen.
Werkelijk, Frans Hogerwaard behoort tot de knapste onzer jongere schilders; wij
missen misschien nog te veel de ziel in zijn werk - laten wij echter voorloopig tevreden
zijn!
G. KN.

Fransche oorlogskunst.
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De bekende lijstenzaak J.S. Fetter en Co. heeft in haar nieuw perceel te Amsterdam
op den Weteringschans een kunsthandel geopend, en laat daar als eerste tentoonstelling
Fransche oorlogsprenten zien.
Wij hebben al meer tentoonstellingen van ‘oorlogsprenten’ en dergelijke gehad,
maar dat waren dan meestal in hoofdzaak spotprenten of affiches, zulke als wij reeds
in kranten en periodieken hadden gezien. Ook ontbrak er veelal aan, wat hier in ruime
mate aanwezig is, het aperçu, de impressie van den oorlog, de kunst die ons werkelijk
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een kijk geeft op het gebeurde. Dat maakt deze expositie dubbel belangwekkend.

R. BROYELLE. GRANAATKUIL.

Natuurlijk is de tendentieuze, satirieke of propagandistische teekening, zooals ze
hier eveneens aanwezig is, van Forain, Steinlen of Poulbot, in het geheel niet te
onderschatten. Buitengewoon verfijnde reproductie-procédé's, zooals het systeem
Marotte, hebben hier gezorgd voor verbluffend-echt uitziende wedergaven van de
teekeningen van Forain, en nog altijd blijkt deze kunstenaar met zijn summaire lijnen
en zijn spontaan pathos de ‘maître à tous.’ Alles wat hij teekent heeft modelé en
atmosfeer, al krabbelt hij slechts een vage contour op het papier, en de luttele kleuren
zijn uiterst suggestief. En wie geeft zoo mooi en zoo even den vorm van een half
verwoest huis aan, of de indrukwekkende groep van een verweduwde vrouw met
haar kinderen? Striemend zijn de oorlogskrabbels van hem dien wij reeds lang als
den Strindberg der teekenkunst kenden en die in zijn haat tegen den ‘boche’ al de
bitterheid van zijn hart een tijdlang concentreerde. Zijn verwoede campagne bereikt
haar hoogtepunt in de schets na den oorlog, die onderstelt dat z i j het gewonnen
hadden. ‘Vous avez teux heures pour signer’ zegt de feldwebel-achtige bruut tot de
sombere, vernederde afgevaardigden....
Van Steinlen zijn er vele litho's, waaronder heel mooie. Bij hem niet dat bijtende,
doch iets van zachter smart, prachtige typeering, volmaakt modelé, en toch iets minder
veerkracht, plastische vinding. Minder schokkend, verrassend, minder geniaal.
Poulbot, wiens werk soms veel op dat van Wilette lijkt, blijft vaak veel beneden
zijn onderwerp, een beetje kinderachtig, al neemt ons de echt Fransche vroolijkheid
onder alle omstandigheden, toch weer voor hem in. Als hij Duitsche kinderen soldaatje
laat spelen, en de otages (gijzelaars) voor de troepen uit laat drijven, verliest de spot
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bijna alle pijnlijkheid en doet de malicieuse karakteristiek ons lachen.

POULBOT. SOLDAATJE SPELEN.

Sem, de echt handige, wat oppervlakkige maar toch wel geestige caricaturist,
teekent een treffenden kop van den nijdigen ouden Clemenceau; elders laat hij hem
langs het front wandelen; hier, als in zijn andere indrukken van het front ziet hij het
groteske van die als soldaten gekleede burgers, kantoorbedienden, geleerden, boeren
of landloopers.
De ets van André Devambez, ‘les otages’ laat ons dat afschuwelijke systeem van
de gijzelaars op een zeer fijne wijze zien. Zonder te veel overdrijving, scherp en waar
typeerend teekent hij ons de mannen, notabelen en intellectueelen, die met wreed
raffinement werden uitgezocht, de élite van een stad of dorp, wier physionomie hulde
brengt aan de gelaatkennis der niets ten halve doende terroristen.
En nu zijn wij gekomen tot de kunstenaars, die het front bezochten, die hebben
gezien en getuigd. Charavel maakte er groote houtskool-teekeningen, hier in origineel
aanwezig, overtuigende landschappen die het loopgravenwerk laten zien in al zijn
eentonigheid en ernst; Stoeckel gouaches, waarop wij o.a. een luchtschip, een
‘saucisse’ zien, bewaakt op een eenzaam land; Edmond Lesaillier fijne aquarelletjes,
waarin men echter weinig navoelt van het oorlogsgeweld of de oorlogsmisère.
Veel sterker indruk van hoe het er uitzag, krijgen wij van de gekleurde teekeningen
van R. Broyelle, al is zijn kleur niet altijd mooi, gevoelig en doorleefd genoeg. Men
ziet er de ongelukkigen in het prikkeldraad hangen, men ziet er de gewonden
neerstortend, men ziet er de hopelooze ravage, aangericht door het vuur van granaten
en kogels.
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Al heeft deze teekenaar niet de dramatische kracht van een Forain in zijn lijnen, men
voelt in zoo'n gehavend landschap met zijn boomgeraamten en zijn magere silhouetten
tegen de lucht, dat de furie hier heerschte, iedere vorm weent bloed.
Merkwaardige gevolgen heeft de oorlog. Zoo zijn hier knappe prenten, pakkend
van expressie en vaak groot van lijnen, van Drian, een teekenaar van modeplaten,
die nu, met zijn serie van de vrouw in den oorlog, zijn vermogen van drapeeren,
vroeger gebruikt om wezenlooze elegance uit te drukken, gebruikt om de vrouw te
kleeden in haar waardigst bedrijf van troosteres en verpleegster. Er is voor mij in de
gestalten die hij teekent, een onwillekeurige en ontroerende majesteit.
Aan deze tentoonstelling, die ons het werk van enkelen zoo na brengt, hebben we
meer, misschien, dan aan verzamelingen van journalistiek die ten slotte bijna even
ver van de werkelijkheden heeft gestaan als wijzelf.
C.V.

Heropening van het Haagse Gemeentemuseum op 20 december 1919.
Sedert enige jaren waait door de museumwereld, zowel in 't buitenland als bij ons,
een frisse wind. Steeds duideliker is men gaan inzien dat de musea een andere rol
kunnen en moeten gaan spelen dan zij tot dusver deden. Men heeft begrepen dat een
museum meer kan wezen dan een verzameling van kunstvoorwerpen die in eindeloze
rijen aan de muren hangen, of die zijn tentoongesteld in vele zalen waar alleen
deskundigen of mensen met veel energie, die bestand zijn tegen museumvermoeidheid,
de weg in kunnen vinden. Men is gaan voelen dat op deze wijze de kunstschatten
aan te weinigen hun schoonheid openbaren en dat dit jammer is, omdat van de musea
een grote, opvoedende kracht uit zou kunnen gaan. Evenals goede concerten en
openbare leeszalen moeten ook de musea mee helpen om de mensheid rijker te maken
aan geestelik genot. Op deze wijze moeten zij een belangrijke ideële faktor gaan
vormen in onze samenleving, die aan zulke ideële elementen dringend behoefte heeft.
In 1918 verscheen een uitgave van 't Museum voor Schone Kunsten te Boston van
de hand van de secretaris dezer instelling, de heer Benjamin Ives Gilman, getiteld
Museum-ideals. In dit werk wordt de stelling die reeds vele pennen in beweging
heeft gebracht, duidelik geformuleerd: ‘het museum bestaat in de eerste plaats om
genot te geven.’ Dit is 't voornaamste doel van 't kunstmuseum; voor iedereen moet
de gelegenheid openstaan schoonheid te leren begrijpen en genieten. Om dit echter
te kunnen doen, moet 't museum niet buiten, maar in 't dageliks leven staan.
Tegelijk met 't besef van deze nieuwe taak van 't museum drong zich natuurlik de
vraag op: kunnen de musea in hun tegenwoordige gedaanten aan die nieuwe eisen
voldoen? Het antwoord moest wel luiden: neen, in den regel niet. Daarvoor zijn de
meeste musea te weinig overzichtelik, daarvoor wordt te veel geëxposeerd en te vaak
goed en minder goed door elkaar gehangen. Het publiek dwaalt in zulke musea rond
door de talloze zalen, min of meer overstelpt door wat er te zien is, en te weinig bij
machte zelf mooi en lelik te onderscheiden.
Deze nieuwe eisen te formuleren, is eenvoudig genoeg; iets anders is het ze in
praktijk te brengen. Men ziet zich dan al dadelik voor een konflikt gesteld: aan de
ene kant wil men gaarne een beeld geven van de ontwikkeling van bepaalde
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kunstvormen, van de invloeden die een speciale schilder bijv. Rembrandt, op zijn
omgeving gehad heeft, aan de andere kant wil men zoeken naar de mooiste wijze
van tentoonstellen van de beste stukken. Het spreekt van zelf dat de belangen van
de eerste, de wetenschappelike eisen, niet steeds samenvallen met die van de tweede,
de esthetiese
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eisen. Tal van problemen vloeien voort uit de wens deze uiteenlopende belangen te
bevredigen. Het is hier natuurlik niet de plaats deze problemen nader uiteen te zetten.
Wij kunnen wederom verwijzen naar 't boek van Gilman, dat des te belangrijker is
omdat het museum te Boston is ingericht volgens de daar ontwikkelde ideëen.
In 't algemeen kunnen we echter zeggen dat twee vragen bij deze kwesties op de
voorgrond komen: Wa t moet er geëxposeerd worden en h o e . 't Is zeer zeker
interessant eens in 't kort na te gaan hoe ook de direktie van 't Haagse
Gemeentemuseum zich voor deze vragen gesteld zag.
Tot vóór December 1918 bevatte dit museum een verzameling van de meest
uiteenlopende kunstvoorwerpen: een belangrijke collectie ceramiek, een grote
verzameling moderne schilderijen, kunstnijverheid, voorwerpen, die op de
geschiedenis van den Haag betrekking hebben enz. enz, Wie zich de toestand van
vóór 1918 herinnert, zal weten dat de vele kunstschatten nagenoeg niet tot hun recht
kwamen. Dit was niet alleen toe te schrijven aan plaatsgebrek, maar vooral aan 't
heterogene karakter van de verzamelingen van 't museum. Het is begrijpelik dat de
direktie van 't museum om heeft gezien naar maatregelen om deze toestand te
verbeteren. Haar eerste werk is geweest de moderne schilderijen over te brengen
naar de zalen van 't Panorama Mesdag in de Zeestraat (in December 1918). Door
deze maatregel is natuurlik heel wat plaats vrij gekomen voor de expositie der
achterblijvende collecties. Precies een jaar is het museum op de Vijverberg gesloten
geweest: 20 December 1919 heeft het, geheel gemetamorfoseerd, zijn deuren weer
geopend voor het publiek.
De problemen wat en hoe moet geexposeerd worden, zullen zich bij de reorganisatie
van dit museum wel heel sterk hebben doen gevoelen. Wij spraken reeds van 't
heterogene karakter van de verzamelingen van 't museum, en dit is geen toeval. Het
Haagse Gemeentemuseum is van huis uit een z.g.n. p l a a t s e l i k m u s e u m en 't
karakter van dit soort museums is zeer veelzijdig. Een plaatselik museum moet als
geheel een beeld brengen van de ontwikkeling van een bepaald gebied in de
beschaving, waarvan de kunst een der verhevenste uitingen is.
Schilderijen door inwoners van een stad, zilverwerk of ceramiek door fabrieken
aldaar gemaakt, geven een beeld van de beschaving uit een bepaalde tijd, terwijl zij
tevens belangrijke kunstwerken kunnen zijn. Daarnaast staan voorwerpen met weinig
of geen kunstwaarde maar belangrijk om historiese of topografiese redenen. Men
voelt 't konflikt. In een algemeen museum zal een lelik schilderij naar 't dépôt worden
verwezen, terwijl 't in een plaatselik museum niet gemist kan worden ter wille van
de voorstelling.
In het nieuw ingerichte gemeentemuseum in den Haag is nu zoveel mogelik getracht
scherp te scheiden tussen historie en kunst en daarmee is een modern denkbeeld tot
uitdrukking gebracht. Als resultaat hiervan vindt men in de eerste zalen beneden
verschillende zaken wier belang in de eerste plaats histories is. 't Zijn in hoofdzaak
schilderijen en kaarten die zo zijn geschikt dat ze een beeld geven van de
veranderingen die den Haag in de loop der tijden heeft ondergaan. In de tweede zaal
zijn voorwerpen geëxposeerd die de beschaving der vroegste bewoners van deze
streken illustreren: het zijn de overblijfselen van de Romeinse vestiging te Voorburg
(Arentsburg), in hoofdzaak aardewerk. Zonder overgang komen wij in de
middeleeuwen van welke periode het museum helaas geen belangrijke stukken bezit.
De 16e eeuw is rijker vertegenwoordigd door fragmenten van gebrandschilderd glas
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en verschillende portretten. In dezelfde zaal vinden we een interessante reeks
verlichtingsartikelen in onedele metalen en aardewerk. De kandelaar kan men in zijn
ontwikkeling volgen vanaf 't eind van de 15e eeuw tot 't eerste kwartaal van de
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18e eeuw. Naarmate we opklimmen in tijdsorde wordt 't beeld gekompliceerder:
steeds meer voorwerpen komen getuigen van de beschaving onzer voorvaderen en
daarmee komt tenslotte de kunst op de voorgrond. In de bovenzalen vindt men de
voorwerpen tentoongesteld die allen weliswaar met den Haag samenhangen, maar
die ons in hoofdzaak boeien om hun schoonheid. Daar is in de allereerste plaats de
grote schilderijzaal met de prachtige portretten van Miereveld, het grote schutterstuk
van 1618 door van Ravesteyn, 't gezicht op den Haag van van Goyen. Hier waant
men zich uitsluitend in een schilderijenmuseum en de stukken komen veel beter uit
dan in de vroegere toestand. Bovendien vindt men boven nog verschillende vertrekken
met voorwerpen van kunstnijverheid.
Geheel apart staat beneden de ceramiekzaal met de beroemde collectie van der
Burgh. Men kan hier een uitstekend overzicht krijgen van de ontwikkeling van deze
belangrijke tak van kunstnijverheid. Tenslotte zij nog gewezen op het Prentenkabinet
dat zich in 't sousterrain bevindt en waar zij die zich voor de topografie interesseren
of voor grafiese kunst, rustig kunnen studeren.
Het tweede probleem voor de direktie geldt de wijze van exposeren en ook hier
verzwaart de veelzijdigheid der voorwerpen de moeilikheid. Bovendien zijn plaatselike
museums meestal gevestigd in oude gebouwen, die nooit als museum gedacht zijn.
Zo is 't Haagse gemeentemuseum ondergebracht in de Nieuwe Doelen, gebouwd in
de eerste helft van de 17e eeuw. Inwendig is er van de oorspronkelike inrichting niet
veel meer over tengevolge van een verbouwing in de 18e eeuw, maar 't spreekt van
zelf dat we hier geen ideaal museuminterieur zien. Des te meer te apprecieren is het
dat er zoveel is bereikt. Aardige inventies werden gedaan om verschillende
voorwerpen te exposeren; keurige bakken werden bijvoorbeeld gemaakt voor
gobelinkussens, een ingenieuse standaard werd ontworpen voor de kleine Jan Steen..
De verlichting is in de meeste van deze oude gebouwen het zwakke punt: helaas
moeten we dan ook konstateren dat in 't Haagse museum de grote schilderijenzaal
met bovenlicht wel heel donker is. Zeer gelukkig is 't daarentegen dat in de grote
zaal waar de 19e eeuwse portretten hangen, 3 dichtgemetselde ramen zijn
doorgebroken, waardoor 't zijlicht vrij binnen komt. Men kan nu in 't
gemeentemuseum de tegenstelling bestuderen tussen boven- en zijlicht, een belangrijk
punt bij de expositie van schilderijen.
Vestigen wij ten slotte nog de aandacht op de smaakvolle wijze waarop het
aardewerk en porselein in de ceramiekzaal is tentoongesteld. Langs de wanden vindt
men door Cornelis v.d. Sluys ontworpen vitrines, die zich met hun zacht gebogen
lijnen heel goed aansluiten bij de zaal. Ook de driedelige vitrine die zich te midden
van de grote Lodewijk XIV betimmering bevindt, past goed in dit cadre. Opnieuw
een bewijs dat 't niet nodig is in zo'n geval een vitrine in Lodewijk XIV stijl na te
maken, maar dat twee zeer verschillende stijlen, mits zuiver gevoeld en goed
gekonstrueerd, elkaar verdragen.
Wanneer de direktie van een modern museum er in geslaagd is het aan haar zorgen
toevertrouwde museum goed in te richten, rest haar nog de taak leiding te geven aan
de bezoekers. De deskundige zal zijn weg wel vinden, maar 't grote publiek moet
wegwijs gemaakt worden.
Het is zeer zeker een grote verdienste van de direkteur van het Haagse
Gemeentemuseum dat tegelijk bij de opening reeds een populaire gids gereed was,
die een goede leidsman is bij een eerste bezoek. Uitvoeriger catalogi van speciale
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afdelingen zullen spoedig volgen. Slechts op deze manier zal het mogelik worden
dat het museum aan de sedert kort gestelde eisen zal gaan voldoen. Wij wensen den
Haag geluk dat haar Gemeentemuseum reeds nu de uiting is van deze frisse, moderne
geest.
ELIS. H. KOREVAAR-HESSELING.
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[Nummer 3]

H.A. VAN DAALHOFF.

- KERKINGANG. SCHILDERIJ, EIGENDOM VAN DEN HEER H.P. BREMMER.
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H.A. van Daalhoff,
door Anne Hallema.
I.

H.A. VAN DAALHOFF (GEB.

30 DEC. 1867 TE HAARLEM).

Daar is geen schilder, die zoo argeloos de christus-romantiek der diviene
Primitieven, het levensverhaal van onze zeventiende-eeuwsche genrepaneeltjes en
het sensitieve gewaarwordingsleven van de nieuwe dichtkunst in zijn werk heeft
weergegeven als H.A. van Daalhoff. 't Teederverhalende van de legende is er naast
het leuk-verrassende van het innig dag-gedoe der eenvoudige zielen, terwijl er kleuren lichtsensaties zijn verbeeld, die Herman Gorter en Boutens in hun woordkunst
hebben gezongen. Deze dichterlijke schilder is soms de minstreel, die de avonturen
van het ridderleven bemijmert, dan weer de volkszanger, die wijsjes neuriet van
melancholische levenswijsheid, klaaglijk als herfstavondwind in de biezen. Hij
vergestalt zich in de ingetogen bidverstilling van een Madonna, of dartelt in de
uitgelatenheid van een vroolijk kind dat blij jubelt om kleurig speelgoed. Van Daalhoff
hoort de Angelusklok, maar ook het orgel, dat in de vergulde avondstraat het
volksbuurtje op de been lokt. En wat leven rankt er in hem op, als hij een
doedelzakspeler hoort met zijn wonder-suggestieve geruchten van verre landen achter
de bergen! Hij doordwaalt de Middeleeuwen, bezoekt Adriaan van Ostade in zijn
kroegje en jubelt met Herman Gorter over de sprokige natuurweelde van Mei. En
van overal draagt hij mee de geuren des levens. Het Shakespaere-drama en de
Zola-roman bewondert hij in de machtige pracht van hun kloppende menschelijkheid
en 't plastisch geweldsgebaar van Bouwmeester.-Shylock zet zijn zinnenleven in
zwaargolvende beroering. Hij ziet den Christus in zijn avondgesprek met de vrouw
uit Samaria bij de fontein Jacobs, maar ook de bajadère in haar weelderige lijflijkheid.
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Hoe roemt hij den grandi ozen Rubens, den hevigen menschformeerder, den
schilder-Homeros, die het menschenvleesch levend doet rillen onder den bloedwarmen
adem van den lillenden natuurhartstocht, maar den magiër Rem-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

146
brandt schenkt hij zijn hart. Hij voelt het temperament van de stormende Carmen en
in de zuchten van de Mignon-ziel gaat zijn heimwee uit naar de zonnelanden.

WINTERTJE (OLIEVERF)

1919.

Soms leeft hij vorstelijk en bewoont het paleis van den koning. Dan roept hij om
de weelde-couleuring van zware draperieën en de rijke fonkeling van gouden sieradiën
en kristallijn vaatwerk. Doch ook gaat hij eenvoudigjes als een polderboerke op
klompen de morgenkoelte in en heeft zijn zielslust aan het simpele van een
vereenzaamde stulp met lief raampje en arm dubbeldeurtje in de poëtische omranking
van wat wilden wingerd. Hoe vertrouwd is hem dan het alledaagsche van een wei
en een vaartbrugje, een hoeve met hooiberg en wat hokkenspul met konijnen en
rondstappende bezige kippen. Als dan het vinkje in den popel slaat, of een jongen
op een hekje zijn deuntje fluit, dan vloeit zijn hart over van milde verteedering en
ligt zijn liefdeziel open voor de legende der werkelijkheid, die neurt van het eeuwige
en eindelooze in de dingen van den tijd. Welk leefgeheim verdroomt Van Daalhoff
in een gesleten boeredeur! Hij teekent, doorzongen van de landelijke rust, een molen
met zijn rietmantel, wat stille boompjes bij een veldhuisje, een biesboschje, bijenstal
of den buitenkant van een dorpje en in al die gewoonheden fluistert voor zijn
luisterstille ziel de ritseling van het leven der eeuwen. Dan is hij de natuurminnaar,
die planten, vogels en insecten bewondert en overal in de schepping Gods poëzie
ontdekt en adoreert. De wind ademt door de lichtelijk ruischende kruin, over de
hooge iepen zweeft de kraai voorbij, in het gras van den berm sjirpt de krekel en
rondom, rondom daar is het licht op de velden wijd. Maar ook voelt hij de stad in de
intimiteit van afgezonderde wijkjes en bezonnezoende oude geveltjes, straatjes met
drukkige mannetjes en vrouwtjes en roezemoezig kindergedoe en dan speurt hij, hoe
aandachtsstil toch de dingen doen rondom dat menschenbedrijf en in wijze peinsrust
schouwt hij over het aardsche in de kristalpracht van het eeuwige!
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O, een wondere zwerver in het mystieke Rijk der Schoonheid is deze schilder, die
dwaalt door het Verleden en schouwt in het geheim van het Komende en toch zoo
intens de dingen van het Heden kan genieten. Een werker, altijd bezig, snel in het
verbeelden van zijn natuurimpressies en de illusies, die in zijn geest verschijnen.
Vervuld van gepeins in scheppingsverlangen, graag hanteerend zijn teekengerei en
met zingende lust de lichtbevende kleuren op het paneeltje streelend. Hij moet, móet
voortbrengen. Immer weer bloeien nieuwe verbeeldingen in hem open, soms wild-
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romantisch als een tropische woudhoek, exotisch van figuratie en kleuruitbundigheid
als een grillige orchidee der Amazone-oevers, dan weer stil en heilig, een gebed in
den nacht gelijk. Hij kan wezen als een priester, opgetogen in offerande-bediening.
Dan dampt zoet de wierook, lofzingt het orgel zijn Te Deum. Goudlicht praalt in
vloeiende wijnkleuren aan de rijzende ramen en bij het femelen der stille
kaarsvlammen ruischt 't devoot gemurmel van der vromen bidding. Er is in zijn kunst
de rust van het winterzwijgen, als suizelend de sneeuw al dalende daalt uit stille lucht
en over het landschap het mysterie doolt van het kerstmiswonder. En daar stooft de
zomeravondwarmte, als heet de temperatuur op de aarde gloeit en het veld, de boomen,
de huizen en de hemel wegsidderen in de zonnevlam en de lente is er, de herfst, de
dag en de morgen en het geheim van den nacht met zijn windfluistering en heiligen
sterrenwacht.

HUISELIJKE ZORG (OLIEVERF) 1915.
EIGENDOM VAN DE FAMILIE TH. LUCASSEN, RIJSWIJK.

Van Daalhoff bemint het Leven, het goddelijke, alomtegenwoordige Mysterie, dat
in en om de aardedingen zijn webbe sluiert, hij voelt de golving van het Fluïdum,
dat geheel de schepping doorvloeit en haar drenkt, eeuwiglijk en altoos. Zijn zucht
is een gebed en de uitvloeiing van zijn ziel in de levenswateren der Emotie is de
verhooring. Hij is de eeuwig-ontroerde, die als een visch buiten het water sterft
wanneer de aandoening niet op hem toe stroomt, nu zacht en teeder gelijk het vlietend
kristal van de woudbeek, dan hevig als zeebranding op strandzand, maar altijd als
levend water.
Toen A.H. v. Daalhoff aanving te schilderen, vierde het prachtige Impressionisme
der Haagsche School zijn glorieuze triomfen in Jacob Maris, die door zijn
levensmachtigen krachttoets in de flonkerende parelgrijzen van zijn Verbeeldingen
het Visioen van het opene Hollandsche landschap in lichtende schoonheid
verheerlijkte. De romantiek van den bijbelschen Millet fluisterde haar levenslegende
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in de kunst van Jozef Israëls. Der Kinderen schilderde zijn processie van het
Sakrament. Toorop, Verster, Breitner hadden reeds náám en Thorn Prikker kwam
op met zijn lijn-symboliek en decoratieve Christus-scheppingen. Vincent had geleden,
gewerkt, geschapen.
De Tachtigers hadden de heerlijkheid van het levende, beeldende woord gezien,
bemind, verkondigd. Over het laagland der Hollandsche literatuur welfde in Irispracht
de smaragden Sonnettenboog van Perk. Van Deyssel was er met zijn koninklijk
roemen in het Proza, Kloos had de bronzen klokken van zijn passiezware Dichtkunst
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geluid, Van Eeden's Kleine Johannes en Gorter's maagdschoone Mei waren geboren.

DORPSHUISJE (OLIEVERF)

1911. VERZAMELING VAN MEVR. KRÖLLER, DEN HAAG.

De lente was van ver gekomen en zij hadden haar hóóren komen. Een machtige
adem was Holland doorgegaan, stormend, weldoend, verbrijzelend als de roode Föhn
der Alpenlanden. Zie, de winter ging voorbij, de bloemen werden gezien, de zangtijd
genaakte. Er was opstanding, wedergeboorte, liefde. Hoogliederen zongen de jonge
dichters, het hoofd vervuld met dauw. O, dat was een schoone tijd van
dageraadspracht, een geurende wind door den jonglichtenden hof, een uitvloeiing
van specerijen.
't Had geonweerd, een versterkende lucht roerde nu in de kruinen. Gevoel voor
de Schoonheid, die van overal en de eeuwen is, was levend geworden en in literatuur
en beeldende kunst had Holland heerlijke werken gebaard.
Vernam Van Daalhoff in zijn oudstedeke-eenzaamheid het Groot Gerucht en drong
de stem van den Levenwekker ook door tot hem? Door innerlijken drang gedreven,
begon hij te teekenen, zette door ondanks verzet uit zijn omgeving. Open voor de
schoonheid der natuur en intuïtief den adel beseffend van oude kunst en van de
werken der modernen, stelde het wordend Talent belang in alles, wat in der tijden
gang door zorgzame menschenhand met liefde en in overgave was voortgebracht en
getuigde spontaan en blij van zijn ontroeringen. Van Daalhoff ijverde, om door
vakkennis en métierbeheersching zijn schoonheidsopenbaringen frank en heerlijk te
doen
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uittreden. Hij studeerde. Maar 't was de studie van den geboren kunstenaar, voor
wien de dingen niet om zich zelve doch alleen om het erin gemanifesteerde Leven
waarde hebben. In de wereld en de voortbrengselen van kunst en cultuur zag hij
minder de aanschouwde realiteit dan wel de openbaring der Scheppende Macht, die
de dingen in gestalte roept en draagt. Achter de schaduw der wereldverschijning
tastte hij het Wezenlijke, dat, hoewel verborgen voor de zinnenwaarneming, door
hem zeer reëel als bestaande werd gevoeld.

VROUW BIJ DE LANTAARN (OLIEVERF)

1910.

Zoo richtte van den beginne het religieus sentiment zijn tred.
Al de werken van zijn bijna dertig jarig kunstenaarsleven staan in den schijn van
zijn Godsontroering. Zijn Romantiek is de adem van een pieus leven en vloot, gelijk
de legende-mystiek van de Middeleeuwsche Devoten, uit het onbewuste Weten van
de hemelsche geboorte der menschelijke ziel. Zijn elegische kleurzangmijmeringen
vertolken Heimwee naar het verloren Paradijs. In deze vallei van het stil gelooven
bloeiden open de verbeeldingen van onbevangen kinderspel en droomvredige erfjes
met de wijding van een oud bagijnenhof. Zijn deurtjes openen op vertrekjes, waar
de Christus kon geboren zijn en zijn venstertjes zien op paradijstuinen. Zijn
kind-menschjes zijn zaliggeprezen Armen van Geest en hun wandeling is in het Rijk
der hemelen. Zij hooren de vedelen
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der engelen en beluisteren in de boomloofruisching het voorbijgaan van God.

II.
Elk beeldend kunstenaar, die de Historie mint en het Leven als een ondoorgrondelijk
wonder erkent, dat wel in zijn wisselende verschijningen telkens anders zich
openbaart, maar in wezen altoos het zèlfde leven blijft, zal in zijn arbeid iets
verhalends scheppen, dat natuurlijk en als van zelf met de voortbrenging in zijn kunst
komt. Zoo is in Rembrandt's Bijbelprenten en doeken een historisch en legendarisch
element, prachtig van vertellende romantiek. Maar toch blijft zijn werk zuiver picturaal
en wordt de stemming alleen door de lichtende kleurwerking van zijn levend
clair-obscur gewekt. En zóó is het ook bij Van Daalhoff. Men behoeft maar enkele
stillevens en natuurteekeningen van zijn hand te zien, om ervan verzekerd te worden,
hoezeer hij als rasschilder de uitbeelding liefheeft om haar zelf. Daar is een plankje
met niets anders er op dan een tuitlamp en een zalfpot. Gedaan met.... een houtje!
Prachtig van stellige plastiek. Hij maakt een dorpsbuitenkant en geeft in heldere vaste
kleuren het zakelijk gegeven van de bewonderend waargenomen werkelijkheid. Zie,
hoe hij een molen observeerend teekent! Elk detail schenkt hij zijn oogaandacht. Hij
tast den muur, de deurstijlen, voelt het rietdek. Met fijne potloodlijnen noteert hij
zijn waarnemingen, die door zijn scheppende intuïtie dadelijk geschift, geordend en
gegroepeerd worden en tot schoonheidsopenbaring omgezet. Zijn schildersgeest
onderscheidt de werkingen van het zonlicht in een waterachtige laagveenstreek en
in een droog zanderig landschap. Daar staat een manneke in het land. Fel straalt de
zon en 't ventje in blauwe kiel, het hoofd overschaduwd door zijn Gaucho-hoed, leeft
daar in de bevende sfeer der lichttrillingen! Van Daalhoff speurt in dat figuurtje
kleurfijnheden, die elk ongeoefenden kijker ontgaan. Zoo heeft voor hem een
poldersloot elk uur van den dag een andere kleurwaarde en scheelt het veel, waar
dat water ligt, want de kleuren der dingen rondom beïnvloeden elkander. In dezen
arbeid leeft hij als de studeerende naturalist en betoomt zijn fantasie. Hij wil wéten!
Pas als hij het natuurgegeven doorgrondt, bouwt hij zijn kleurverbeelding op,
overschenen van zijn zielslicht.
Hij is een deugdelijk schilder, die alleen door vakbekwaamheid in staat is zijn
gemoedsleven te verbeelden. 't Kinderlijke wordt niet door een kind, maar door een
man in kunst geopenbaard. Al is zijn gevoel teeder, toch is 't alleen door een krachtige,
scheppende kunstdaad, dat zijn zielsleven zich in schoonheid uit. Daarom is al zijn
zorg voor den bouw en de constructie zijner schilderijen. Die kleurarchitectuur i s
zijn kunst. Hij geeft zich volstrekt niet over aan zijn fantasieën, maar maakt zijn
fantasie dienstbaar door concentratie zijner geestelijke krachten. Deze
zelfbeheersching schept de wijding in zijn evenwichtige verbeeldingen. Elke
kleurworp is verantwoord, elk effect berekend. 't Is arbeid volgens vaste wetten.
Schending daarvan is de dood der kunst. Van Daalhoff vraagt niet vergoelijking van
zijn tekortkomingen. Daartegen verzet zich zijn schilderstrots. Hij worstelt, om door
juiste verhoudingen zijn kunst te fondeeren. Is zich bewust, alleen door de macht der
zuiver-schilderende daad het beeld zijner ziel volkomen te kunnen vormen. Hij wil
vastheid, zekerheid, waarheid. Verwerpt het halve, het zwakke, het onzuivere. Daarom
ijvert hij, die Daad schoon te volbrengen. En 't is alleen door deze ontroerende liefde
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voor zijn werk, dat zijn doek, ‘enorm doorwerkt, geheel uit de verf en meesterlijk
opgevoerd in mysterieuzen, halfduisteren toon’ wordt geschapen.*) Hij weet wat hij
wil, dwaalt niet in

*) Zie Elsevier's Sept. 1915, pag. 237 t/m 240. Ook de waardeerende beschouwingen in Moderne
Kunstwerken en Beeldende Kunst (H.P. Bremmer).
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vaagheden, maar is van werkelijkheden omringd en al nevelt de mijmering in zijn
schilderijen, dan is juist die droomstemming de Realiteit, die hij opzettelijk en
doelbewust zoekt te openbaren.

HOLLAND. STILLEVEN (OLIEVERF)

1917. EIGENDOM VAN DEN SCHILDER.

Ik maak 't, zooals de Geest het maakt. Ik zie met jou een deurtje, een boompje,
een boerenwoninkje, het licht op die dingen. Daar komt een vioolspelertje. Even
roert de stok aan de snaren. En met den ópzingenden toon is ineens dat ding daar
voor mij weg, wég. Ligt alles van die werkelijkheid voor mij verloren in de
symfonische emotie, die mij doorgolft. Schilder ik nu het geval, dan wijkt dat naar
den achtergrond. Maar dat machtig gevoel, door dien vedeltoon in mij tot zingen
gewekt, dát is de werkelijkheid van wat ik wil verbeelden...... Zoo kwam Van Daalhoff
een keer over zijn werk los.
Op een hevigen dag van zon moet ge zijn kleurverbeeldingen bewonderen. In zijn
eigen woning. En dan wijd open ramen en gordijnen, dat vol uit het sterke licht instort
op de schilderijen. Want zij kunnen zon verdragen! Mooi als vuur doen zij tusschen
de kunstvoorwerpen in zijn kamers. Al is daar veel bijeengeschikt tot rijke versiering,
toch vormen die schoone dingen een eenheid. Stuksgewijs bracht hij zijn potten en
schotels, fraaie doeken, beeldjes en boeken samen. In het nobele voorwerp beminde
hij het liefdevolle werk van den maker. Met vereering stelde hij het in zijn huis en
gaf 't in eerbiedigende hulde zijn plaats. 't Kleine werd met zorgende liefde gehanteerd,
elk hoekje werd benut en alles te zamen is tot een schoone harmonie gegroepeerd.
Daar klimt een toon, een zielsaroom op uit de schaduwdiepten der vertrekken, 'n
mysterieuze muziek preludeert.... van de vereering der Levens.
De bekoring van de stemmingsinterieurs dezer kunstenaarswoning is van hetzelfde
wezen als de toovering in het intieme Daalhoff-schilderij.
In deze sfeer heb ik hem eens wat verzen van Herman Gorter hooren lezen. Op
den teruggang naar huis het leven en werk van den schilder overdenkend, werd het
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me in dien napeins klaar, hoe mij een gouden schat was meegegeven: Van Daalhoff
had het gevoel voor Gorter's taalmuziek in mij levend gemaakt. Een nieuwe wereld
van schoonheid lag voor mij ontsloten. En in den gloed van het dichterwoord werd
mij de poëzie geopenbaard van de goudschemerende schilderijen, die mij dien middag
d' oogen in geschenen hadden.
Nu Mei open en hooren, hooren:
.......................................
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In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels in mijn raamkozijn.

Maar dat is een kaarsstil-brandend Daalhoff-schilderij! En die dwalende jongen,
gaande over de bruggen langzaam en dan fluitend, fluitend
................................onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust,

dat prachtig levend kind in den sprookavond van het mijmerstadje, zoo sterk in
jeugdkracht zijn levensvreugd in zaligen roes galmend over den spiegel van de stille
gracht en langs de peinzende gevels in de heiligende omschijning van het gouden
zonneafscheid, dat zingend hart in de melancholie van het oude wijkje is mij symbool
van deze schildersziel.
Dit visioen uit Mei - de prachtige verbeelding van Gorter's jeugdherinnering heeft van Daalhoff geschilderd*). Ook componeerde hij een werk op de verzen:
De ruiters zijn naar huis gekomen
Elk naar zijn slot in de oude boomen,

waarvan de legende-romantiek, klaaglijk als de herfstwind in de oude olmen bij een
verlaten hoeve in schemerzweemen, vertolkt werd in de verbeelding van de woeste
avondpracht eener verwilderde natuur, waar het geheim dwaa't van veel droeve levens
rondom de aanzwermende ridders.
Zoo werd Van Daalhoff ook geïnspireerd door Perk's Iris, Shakespaere's Hamlet
en L'Assommoir van Zola, door de muziek van Wagner en de Faust-opera.
En dan de Bijbel!
In dat boek culmineert voor hem alles wat groot en hoog en heilig en heerlijk en
machtig is. Als hij in weemoedig herdenken verhaalt, hoe tegenwoordig al het mooie
oude en karaktervolle wordt omgehaald en weggebrokkeld en het landschap en de
stad ontluisterd door de nivelleerende cultuur, die het verleden-schoon geen plaats
gunt, dan kan hij 't zoo over oud-Scheveningen hebben, hoe daar dan de bommen
uit zee kwamen met die mannen, stoer en gehard door den ruwen strijd en hoe de
visschers aan land sprongen en daar een gedoe was van veel wachtende vrouwen en
kinderen en ouden van dagen en mannen op paarden, die de schuiten naar boven
trokken. En dan komt het woord, waarin hij de grootschheid van dat zeedrama wil
afschaduwen: Dat was een bijbel. Het Leven, het sterke, strijdende, worstelende
leven, ook het leven, dat teistert, den mensch tot de aarde buigt, hem groeft en kneust,
zooals de herfst de stervende planten grijpt en haar dorrende karkasjes knakt, dat
wondere, ontzettende leven met zijn vreeslijke schoonheid slaat dag aan dag op hem
in, dat overspoelt hem met emoties, dat hoort hij donderen, joelen, klagen, jubelen
en weenen......
Soms trekt hij naar buiten. Hij moet weigroen zien, hemelblauw in een spiegelend
watertje, het goud van een hooiberg en de intimiteit genieten van een zalig erfje met
wat ommerspul, waschgoed en - al het gedoe van landelijk leven. Dan zet hij zich
en teekent. Maar liefdevol speurend naar de boomen, 't grondje, de muren, 't deurtje,
't venster, ordenen zich de voorstellingen spelenderwijs, blijft de arbeid niet het
*) In bezit van Dr. Breuning te Groningen.
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afbeelden van een brok werkelijkheid maar wordt opgevoerd tot het bouwen van een
verbeeldingswereld en komt er een prent met kleur, toon, licht.
Terug in zijn atelier, begint het eigenlijke werk. Naar de natuurschets schildert hij
een voorstudie, sterk van koloriet. Hij bepaalt zich bij het gegeven zijner waarneming
buiten en houdt zich aan de kleurnotities en de aangeduide lichteffecten en
schaduwwerkingen. Echter is Van Daalhoff in deze werkzaamheid geen slaafsch
volger van zijn
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teekening. Hij zoekt geen natuurportret te maken, maar wil komen tot de verbeelding
van een schoonheidsontroering. Terwijl hij, onder het opzetten der verven en het
tasten der lichten en tinten, zich in zijn kunstarbeid verdiept en meer en meer vrij
wordt van zijn omgeving, neemt de fantasie haar vlucht en speelt de scheppende
geest zijn spel. Stemmen beginnen in den schilder te leven, en een geheimzinnig
gefluister omruischt hem. Hij hoort zachte melodieën en zijn ziel zweeft op de deining
van rustig-golvende rythmen. Een mystisch licht gloeit in zijn oog en de hand haast
zich de kleuren vaardig van het palet weg te tasten. 't Oorspronkelijk geval wordt in
een zielswerkelijkheid omgeschapen. Hij ziet de dingen dragers van herinneringen
aan menschelijk leven, voelt de aanblazing van den adem van dat voorbijgegaan
bestaan. 't Verleden doemt op. 't Huisje met erfje wordt tooneel van gebeurtenisjes.
't Deurtje draait open en op den ouden drempel verschijnt een moedertje. Er komt
een spelend kind. Hij hoort hun gesprek, de uitroepjes. Er is de zang van stil geluk
en alle dingen, 't boompje, 't venster, de gronden, het verschiet vibreeren mee in dat
vredelied. Daar leven innigheid en aanhankelijkheid in deze menschjes met hun stille
gebaren, omschenen van het verbeeldingslicht van den kunstenaar, die hen opwekt
en bezielt. Zij zijn levende wezens zijner liefde. Door hem ademen zij en voelen,
lijden, minnen en treuren in de bewogenheid van zijn hart.

WINTER (GESCHILDERD IN

1903).

Soms wordt zoo'n eerste aanleg reeds een zelfstandig kunstwerk. Maar toch, pas
als hij er weer en nóg eens een nieuw ding van opzet, komt er dàt in, wat zijn
scheppingsverlangen begeert. Er moet iets verschijnen, dat uit hem zèlf is geboren.
Alles, wat nog herinnert aan natuurwaarneming wordt opgelost en vergeestelijkt.
Zooals de spijs verandert in de substantie van het opnemend lichaam en door de
stofwisseling omgezet wordt in vleesch, bloed en zenuwen, zoo worden de
gewaarwordingsbeelden ontleed in het laboratorium van den kunstenaarsgeest en
ontstaat er een organisch voorstellingsweefsel, dat de scheppende hand
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veraanschouwelijkt in het gulden vlies van het schilderij.

ERFJE (OLIEVERF)

1919. EIGENDOM VAN DEN HEER H.P. BREMMER.

Op die wijs ontstonden de doeken: Stadswallen, brandend in den mysterieuzen
gloed van den avond en de lichtstralende verbeelding: Het gouden veld. In pracht
van groene lommerschemers verscheen: Ruischende boomen.
Er zijn twee paneeltjes, die St. Elmusvuur konden worden gedoopt, zoo fonkelen
in sterrenglans de geëlectriseerde verven. Een strandgezicht noemt hij Zongedaver
en een pastel met een land chap in hevigen avondbrand Zonnegegons. Zulke namen
spréken! Th. Rousseau zei, dat een schilder zich verhief en imponeerde, zoodra hij
het licht deed verschijnen. Zoo is 't bij Van Daalhoff. In zijn meest gedempte werken,
tonig schimmend in schemerschijn, is toch altijd gloed, al wordt hij getemperd door
schaduwende sluiering. Lichteffecten om zich zelf alleen bestaan in de Daalhoff-kunst
niet. Zijn licht is de zielssfeer, waarin stil voor zich heen levende menschen ademen.
Zelfs dan, als er ternauwernood een enkel figuurtje te bespeuren is, zooals in dat
innig-warme, van coloriet verzadigd schilderij Stadswallen, doorwasemt toch de
poëzie van het menschelijke heel de schepping. Daar ligt een wereld van gevoel en
teedere hartsgeheimen geopenbaard in dit visioen van het oude kleurbroeiende Leiden
achter het bolwerkgeboomte. Het Daalhoff-landschap leeft in de intimiteit van een
vriendelijk interieur, de boomen, huizen, brugjes, gevels en deuren zijn er als goed
bekenden, die daar
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altijd zoo zijn geweest en het vertrouwde hebben van oude meubelen, die lang in een
lief vertrek stonden op hun eigen plaats en dragers werden van de kamerstemming,
die met een gevoel van zalige levensrust en veiligheid de ziel vervult. Dit sentiment
van verzoend-zijn werd schoon geopenbaard in de vredestemming van De weelde
van het land, dat in de gouden schemers van den landelijken avond een teeder
zielsgeluk doet aanlichten. En om de heerlijkheid van dat gevoel te vieren, heeft Van
Daalhoff den rijkdom van zijn goudpalet uitgestort en geeft in het simpel geval van
een landhuis in tuin, gelijk dat even buiten de stad overal aan de wegen in Holland
valt waar te nemen, zijn visioen van een paradijshof.

WINTERSTEMMING (OLIEVERF)

1919. EIGENDOM VAN DEN HEER H.P. BREMMER.

In het binnenkamertje: Vrouw bij de lantaarn schijnt door het open raam de avond
in. Twee kindjes, één in ouërwetsche tafelstoel, 't ander op het vloertje bij het raam
wenden zich tot moeder in haar handeling. Lijs ligt verwaarloosd naast poes, die
moet kijken. Op tafel staan een ketel op komfoor en een kandelaar met brandende
kaars. Een mand en een omliggende ton schimmen op den grond in den schemer.
Aan den zolder hangt een leeuwerikskooi. 'n Plank aan den muur draagt een schotel
en pot. Men heeft gegeten: bord met pollepel staat vóór den tafelstoel op den vloer.
Tot vermaak van het inzittend kind heeft poes die dingen schoongelikt, maar nu moet
ze kijken naar de vrouw en haar kaars.
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Vader is weggegaan: liet zijn koffiekom op 't bankje. Daar naast een bezem en een
wiegje, waarachter een donker vertrekje met een bezig figuurtje. Bij aandachtig zich
in dit tooneel verdiepen, doomen verscheiden dingen in den kamerschijn op. Er is
veel en toch doet dat alles niet rommelig. Dat goed leeft mee in de doening der
bewoners. Het keteltje op 't komfoor naast den kandelaar doet niet aan als een
stilleven, gelijk een mandje of lantaarn op een Doupaneeltje. Zoo'n ketel in dien
stand zegt, dat het gebruikt wordt en deel heeft aan het leven der huisgenooten. Er
is iets van de menschen op hun huishoudelijke dingen overgegaan. Prachtig opent
het raam op het dorpsavondje met het silhouet van huizen en geboomte tegen den
goudhemel. Even rankt een looftak in den raamhoek. Hoewel één sonore stemming
het schilderij vervult, is toch met picturale kracht het buiten-zijn van het stukje natuur
in het raamvierkant uitgedrukt tegenover het zalig binnen-zijn van de figuren in de
kamer. Van dit interieur is het moedertje de ziel. 't Is, of zij een heilige handeling
pleegt. De devotie van den kunstenaar heeft het eenvoudig gebeuren gewijd tot een
priesterlijke verrichting en in schoonen deemoed volbrengt het vrome vrouwtje haar
stille daad.
Soms komt speelsch de kolorist, die sterk in den tonalist Van Daalhoff leeft en de
schepper is van den warmen gloed in zijn schilderijen, een paar ferme kleurtikken
werpen in het stemmingstooneeltje en fonkelen een prachtig rood en geel op kleeding
en slee van figuren in de sneeuw voor het kerkportaal. Wondertjes van innigheid zijn
de Daalhoff-wintertjes! De rechthoeken van een muur, deur, venster, dak, een grondje
en een stukje lucht maakt hij tot dragers van de sneeuwstemming, die den winter zijn
sprookjesbekoring geeft. Naast het sentiment van het avondschemergeheim heeft
Van Daalhoff het gevoel van het wintermysterie in de poëzie van de sneeuwstilte
verbeeld.
Met welk een behagen ziet hij den kleurigen schijn van lampions in den donker!
Mooi is dat geschilderd in Feestavond, waar de papierlantaarn in zijn exotischen
lichtdos als een vuurvlieg onder de waranda praalt. Zoo'n fonkellicht, dat iets blij's
in de stemming doet opklinken, vlamt ook in Een appel voor de kleine op de vrucht,
die 't vrouwtje een gelukkig kind aanbiedt. Er zouden verscheiden van die schoone
werkjes saam te lezen wezen, want deze kunstenaar werkt veel en vlug, maar toch
nooit dan onder inspiratie. Vandaar de bewondering voor de Daalhoffjes! Dat is een
naam geworden met blijvende beteekenis. Nochtans zijn er veel groote schilderijen
met even intense intimiteit en sterk door hun lichtwerking en warm coloriet.
Ik noem nog Feestdag, Achter de hoeve, Romance, Vrienden van het land en Kerk
in de sneeuw. En dan de pastels! Feestelijk is Vaders verjaardag in zijn
lampionlichtpracht; hetzelfde kleurlichtende gloeit in Koningsfeest met zijn zeldzaam
blauw op de vlag. Geheel tot stemmingsverbeeldingen zijn Droomerij en Avond
geworden. In de Princes en de armen fluistert de legende het sprookje der
barmhartigheid. Ook maakte Van Daalhoff triptieken o.m. Lente.
In menigerhande schakeering verschijnt in deze ernstige kunst de kleur, de toon
en het licht, opgloeiend van het monotoon wintergrijs tot den kleurenbrand van
najaarsloof en weer uitdoovend in het smeulen van den avond. De
landschapsverbeelding van H.A. v. Daalhoff straalt in den regenbooggloed van het
zonnespectrum, er kleurlicht het schemeringspaars, hemelsblauw en het smaragdgroen
van gras onder zonneslag; maar meest van al is er de goudvlam van het geel, oranje
en rood. Prachtig, dat vuur van het Daalhoff-goud, de gloed van zondoorschenen
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wijn in St. Cecilea en Christushoofd! Die goudpracht is als een offerande, een
lichtstralende adoratie van de aanbiddende ziel. Zoo heeft de schilder zich gegeven
in Het oude huis. Geheel open ligt daarin
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DE GROOTE PASSIE (PASTEL)

1911. EIGENDOM VAN DEN SCHILDER.
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weerspiegeld zijn wezen. Hier valt de gouden blanke schijn over den gevel in het
raamkozijn! Ver is de wereld met haar somberduister gewoel. Vrede, vrede waart
zegenend om. Zoo lag er dat wijkje ook in de Middeleeuwen. Wat dwaalt rondom
deze muren een oud gerucht! Dit vredehofje is als een evangelie van vertroosting.
Met milden glans bestraalt de hemel deze woning van menschen en door de geheiligde
lucht ruischt het Vrede-op-aarde......

KERSTMIS (OLIEVERF)

1912. EIGENDOM VAN MEVR. VAN DAALHOFF.

Veelzijdig is deze schilder van de illusie, die toch zich kan vermeien in de
beschouwingen weergave van de dingen in haar stoffelijke eigenschappen! Schoon
openbaart hij zijn decoratieve gave in de pointillé-stillevens, nobel van rythmen als
de lijngolving van de figuurversiering eener gobelin. Dan zijn er nog ets-proeven,
litho's, sprookjesboeken, pierrots, theaterscènes en symbolische figuren, Costersche
fantasieën en momenten uit de Duizend-en-één-nacht. En tenslotte werken met
religieus onderwerp.
Ook daar viert de landschapsschilder zijn schoonheidsleven, al is de stemming
geheiligd in de decoratieve teekening. In een stelsel van door breede contouren
omsloten vlakken wordt een gewijde gedachte veraanschouwelijkt. De verbeelding
is in pracht van voorname kleurharmonieën gezet en in den aard van het nobele
blauw, rood, goud, groen en wit wordt de hoogwaardigheid van het onderwerp geëerd.
Echter zijn de heilige figuren eenvoudige zielen, al worden zij door een nimbus
vergoddelijkt. De Daalhoff-Christus komt niet als koning, maar als Een, die dient.
Hij kan wonen in de huizen van het Daalhoff-landschap, wan-
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delen op de stille erfjes en leven met de deemoedige bewoners.

ANGELUS (PASTEL)

1916. EIGENDOM VAN DEN SCHILDER.

Inderdaad is er een schilderij, waar Jezus met zijn vrienden speelt bij de
konijnenhokken in den hof van een armelijke woning in Holland! Toch is dit schilderij
zuiver landschappelijk in zijn licht- en schaduwwerking gevoeld. Daar staan tegenover
de werken met religieuze tendenz. Zoo zijn er drie pastels. In Het Angelus prevelen
moeder en kind voor haar woning in den avondvrede onder den roep van de zingende
kerkklok haar Ave. Een mat stemmingslicht overschijnt de blanke woning, den weg
en het nabije dorpje. Op den voorgrond een hoog crucifix, dat zijn schaduw langs
de bidfiguren werpt tot d'open deur. Artistiek is daardoor de eenheid in de compositie
bewerkt, terwijl in die kruisschaduw 's menschen levensweg is gesymboliseerd. Zoo
wordt door het verbeeldend zien van den kunstenaar een natuurlijk gebeuren
doorschenen van goddelijken glans. Als visionair schouwt hij door de
wereldverschijning en speurt op den bodem van het aardeleven de bloedende smart,
die de tragedie schept. In dien weedom verschijnt de Christus, zachtmoedig en nederig
van hart. Zoo geeft hij den Heiland in Jezus en de Samaritaansche, waar de
Zaligmaker in den avond de naderende vrouw wacht. In de Verkondiging luistert de
Maagd naar de heilige Stem, die haar de groote Verwachting meldt. De triptiek
Kerstnacht*) geeft de

*) In de verzameling van Mevr. Kröller.
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vervulde Belofte. Op het middenplan straalt in zacht licht de heilige familie. Er is
genader van aanbiddenden. Schaapkens zwerven mee aan: zij zijn als de zielen, die
de licht- en levensbron zoeken. Rondom het vroom gebeuren sombert het woud der
wereld in de duisternis, die het Licht niet begrepen heeft. Op het luik links zweven
de duifblanke engelen uit, om de groote blijdschap te verkondigen, die allen volke
wezen zal. Rechts zijn de herders bij den stroom van het water des levens. Het gesloten
triptiek toont twee wachters.
Nog is er een drieluik: Chistus bezoekt de armen in het Boymans-museum. Bij
den schilder thuis zag ik Driekoningen Marialegende en De reine kelk. Voorts De
Groote Passie, een pastel. Drie kruisen in een landschap; Christus tusschen de
moordenaars. In beweening zinken smartfiguren neer. De lucht, de aarde helsch
gloeiend in verdoemingsvuur. Een zwaveloven, waarin Gods Zoon ligt verkoold.
Het lijden van den Christus is voor hem een bloedende werkelijkheid. Daarvan
wil hij getuigen. Een half jaar lang tergt hem een verschijning. Kàn de verbeelding
niet grijpen. 't Spookt. Tot op een dag een groote teekening snel en als in toorn wordt
neergeworpen. Hoewel weinig dingen gevend, een boom voor een boeregevel met
een paar vensters, is er toch het geheim van de Levenslegende in aangeademd. Dat
ding is voor den schilder de achtergrond, waar Het, 't eigenlijke, tegen moet
verschijnen: de Christus aan het Kruis, eenzaam, bloot. 't Regent, régent, de herfst
loeit en werpt zijn vochtsluiers al uit, al uit. En in dat noodweer, die levensverwording,
de onttakeling der natuur, de verlaten, hijgende Zoon des menschen, op zijn hout,
biddend......
Den Haag, 1 Nov. '19.

FIGUURSTUDIE (ETS).
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MAD. HANSKA DE BALZAC. DOOR GIGOUX.

BALZAC OP

24 J. LEEFTIJD. DOOR DÉVÉRIA.

MAD. DE BERNY.

Het huis van Balzac,
door Johannes Tielrooy.
Tous les lieux illustrés par de grands événements historiques ou par le
séjour d'un grand homme sont passionnants pour le rêveur.
PAUL SOUDAY.
Le Temps, 22-XII-1919.
‘Honoré de Balzac, 1799-1850. Een Fransch romanschrijver. Voornaamste werken
E u g é n i e G r a n d e t , L e P è r e G o r i o t ....’ Zoo spreekt een beknopt biografisch
woordenboek, of zoo zou het kunnen spreken.
Maar Honoré de Balzac is meer dan kan worden meegedeeld met zulke korte,
zulke koude, zulke zakelijke woorden. Hij is de schepper van den nieuwen roman.
Hij het eerst, onder de romanciers, heeft diep beseft, dat de hartstocht der liefde niet
de eenig sterke is die den mensch-in-samenleving drijft; hij 't eerst zag, dat de moderne
maatschappij van iederen wensch, van iedere menschelijke behoefte hevige passies
maakt; dat zij ieder streven, ieder zacht verlangen door haar woeling en haar volheid
vertienvoudigt, tot er een niets vreezende, gewetenlooze, onverzettelijke, woeste wil,
tot er een hartstocht uit is gegroeid.
Het spel dier hartstochten zag hij gebeuren in de wereld om hem heen, en het greep
hem aan. Maar toch waren ze voor hem nog niet sterk genoeg. Niet steeds zijn de
bewegingen der werkelijke wereld breed en onverbrokkeld, niet steeds volkomen
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voltooid, niet altijd aangrijpend dramatisch. Wat Balzac waarnam, vergrootte,
verdiepte, completeerde hij onwillekeurig. Zoo kwam het dat hij zich een eigen
wereld schiep, een wereld met machtiger wezens, met wilder passies, met
ongelooflijke peripetieën - een wereld die de reeds zoo intens levende wereld van
zijn tijd nog overtrof in hevigheid en dramatiek; een nieuwe wereld die niet meer de
werkelijke was, maar die niettemin - en dit is het geheim van Balzac - veel waarder
schijnt dan de ware....
In die nieuwe, in zijn wereld leefde Balzac; uit die wereld deelde hij berichten
omtrent huwelijken, sterfgevallen en benoemingen mee aan zijn vrienden. Als iemand
hem te lang verveeld had met gesprekken over de zaken van den Franschen staat of
het jongste geluk zijner bekenden, dan zeide Balzac: ‘vooruit, laten we 't nu eens
over iets ernstigers hebben’. En dan sprak hij over Eugénie Grandet, over Vautrin,
over Rastignac. Dat waren lieden
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uit zijn wereld. Die leefden waarlijk voor hem, en zijn vrienden, zijn huishoudster,
zijn uitgevers waren meestentijds slechts flauwe, eenigszins nuttelooze en
mal-onwezenlijke verschijnselen voor hem; zijn schuldeischers waren dat vooral....
Door een verbeeldingskracht zoo intens als vóór hem misschien enkel Shakespeare
en na hem waarschijnlijk nog niemand bezeten heeft, is Balzac in staat geweest een
volmaakt nieuw en zelfstandig bestaan te schenken aan wezens van allerlei aard,
wezens die zijn trouwe bewonderaars alle kennen en herkennen, met wier namen zij
hun naasten noemen - als wanneer zij zeggen dat iemand een Rastignac of een echte
Grandet is - en wier aantal niet minder dan 2 tot 3000 bedraagt. Na onzen Lieven
Heer, heeft men gezegd, is door niemand ooit zooveel geschapen als door Balzac.

BALZAC'S SLAAPKAMER.

***
Ik sta voor het huis - het huisje, zoo van buiten gezien - waar Honoré de Balzac van
1840 tot 1847, dus van zijn 41ste tot zijn 48ste jaar heeft gewoond. Het was de tijd
dat hij wel al rijk geweest, wel al beroemd was, maar toch voor de autoriteiten (van
belasting en schutterij) nog slechts l e s i e u r d e B a l z a c , H o n o r é , h o m m e
d e l e t t r e s , kon zijn; de tijd dat hij ziek, vermoeid en te dik begon te worden; dat
hij door schulden gekweld werd en in een, naar het schijnt, niet geheel gelukkige
verhouding stond tot zijn latere vrouw,
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madame de Hanska; de tijd, om kort te gaan, dat hij zelf nog behoorde tot die
onvolkomen werkelijkheid die hem soms zoo onwezenlijk scheen, dat hij nog niet
de bijna mythologisch geniale figuur was, die wij in hem zien.

BALZAC'S WERKKAMER.

In dit huis heeft hij dus geleefd. Om er te komen moest ik eerst naar het frissche,
nog half landelijke Passy; daar de rue Raynouard zoeken; in deze straat een groot,
vierkant, zwartig huis bereiken; daarbinnen-in twee trappen afdalen, en zoo geraken
op een binnenplaats. Achter op die plaats stond dan het huis dat ik zocht, het musée
Balzac. Het is een eigenaardige woning geweest. Eigenlijk is het de tweede en laatste
verdieping van een veel grooter huis, dat tegen een helling is aangebouwd en zijn
hoogen voorgevel aan een ander, lager gelegen straatje heeft, de rue Berton. De
achtergevel dier tweede en hoogste verdieping was de gevel dien ik het eerst
ontwaarde, omdat hij uitkomt op de binnenplaats waarvan ik sprak; in dier achtergevel
bevindt zich Balzac's huisdeur. Van dit vreemde, in de 18e eeuw gebouwde huis,
bewoonde hij dus de 8 of 10 hoogst gelegen vertrekken. Dat alles begrijp ik niet op
eens. Ik geef er mij langzaam rekenschap van, als ik de ruime vertrekken ben
binnengegaan, als ik de andere zijde der woning bereikt heb, als ik door het raam
zijner werkkamer in de lagere straat, in de rue Berton, neerkijk, en een groot stuk
van Parijs ver en wazig zie liggen.... Een catalogus en een concierge leeren mij nog
meer. Het museum bestaat sirds 1908. In 1913 is het door den staat tot historisch
monument verklaard. Hier was de eetkamer. Hier sliep Balzac. Dit was zijn cabinet
de travail. Deze fauteuil heeft hem toebehoord.
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Dit tafeltje ook. Daar staat de koffiepot, zoo vermaard in de litterarische geschiedenis
van Frankrijk. Hier hebben we het valluik, waardoor hij verdween om ongenoode
bezoekers te ontvluchten: men kwam er door in de rue Berton, toen rue du Roc - de
lage straat, om kort te gaan. Van alles verneem ik. Het tuit mij in de ooren en mijn
oogen willen in den catalogus op alle bladzijden tegelijk zien. Ik wil leeren. Met
graagte zoek ik te weten, te begrijpen. Daar hangen portretten: Mme de Berny - o ja,
zijn eerste liefde; daar Mme de Hanska - wat was ze mooi! maar laatdunkend. Daar
ligt achter glas een echte brief van Balzac. Er zijn anders wel veel facsimile's. Dat
in een lijst gevatte blad met correcties is weer niet het echte. In de werkkamer is alles
‘gereconstitueerd’, alles wat vast is tenminste; alleen de vloer niet. De kamers zijn
ook wel leeg.... Maar die buste van den meester door David d'Angers is weer mooi.
Daar hangt een lijstje, zonder schilderij, alleen met een papiertje erin, waarop ‘Ici
un Rembrandt.’ Het papiertje is nieuw, het schrift niet van hem; maar ja, zulke lijsten
had hij hangen, met zulke opschriften. Daar is zijn portret als jongen van 24 jaar, en
hier ligt hij op zijn doodsbed; merkwaardig, de doode lijkt op den jongen man, veel
meer dan op den levende van 50 jaar. Ik heb dat meer gezien; de primitieve vorm
schijnt terug te komen, de doode heeft iets jeugdigs....
Ik wil leeren, weten hoe het was, zien wat het alles beteekent. Ik dwaal verder in
de holle kamers.

BALZAC'S HUIS, GEZIEN VAN UIT DE RUE BERTON. HIJ BEWOONDE DE BOVENSTE VERDIEPING; HIJ GING
AAN DE ACHTERZIJDE BINNEN.

***
Dan gaat de concierge gelukkig heen. Langzamerhand heb ik nu wel gezien wat er
in dit museum is; ik begrijp het meeste, kan bijna alles thuisbrengen. Ik heb mij veel
herinnerd, en 't een en ander erbij geleerd.
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En nu ben ik hier alleen. Alleen met Balzac. En opeens besef ik.... Kwam het er
op aan met het verstand te begrijpen? Ben ik hier om te weten? Ik deed tot nu als bij
het lezen van een leerboek. Ik nam in mij op, verwerkte; bekeek afbeeldingen; vernam
aanvullende
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MAQUETTE VAN EEN ONUITGEVOERD BEELD DOOR RODIN. (VERLOREN GEGAAN, AFBEELDING IN HET
MUSEUM).
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berichten over een groot man dien ik wou bestudeeren.

BALZAC'S KOFFIEPOT.

Maar dat was niet goed. 't Is niet een boek o v e r Balzac dat ik hier voor mij heb;
ik b e n b i j Balzac. Ik ben in zijn huis. Ik weet nu niet slechts hoe de plek er uitzag
waar hij gestaan heeft; maar ik sta zelf op die plek. Aan dit tafeltje heeft hij gezeten,
bijna twintig jaren. Het is dit zelfde tafeltje, en het stond 8 jaar lang in deze zelfde
ruimte. Hier zat hij er aan te schrijven, iederen nacht van 1 uur af, en den volgenden
ochtend tot bij twaalven, in rustelooos jachten, in koortsige extase, hardop pratend,
zich aldoor koffie schenkend. ‘Je la possède depuis dix ans,’ schrijft hij, ‘elle a vu
toutes mes misères, essuyé toutes mes larmes, connu tous mes projets, entendu toutes
mes penseés; mon bras l'a presque usée à force de l'y promener quand j'écris.’ Dit
tafeltje staat voor mij, ik raak het aan, ik zou er zelf op kunnen schrijven. Hier maakte
hij L a C o u s i n e B e t t e , L e C o u s i n P o n s , M e r c a d e t . Deze bronzen hand
op de tafel is precies als de hand van vleesch die l a C o m é d i e h u m a i n e schreef,
ze is mollig en toch fijn, sterken tevens sierlijk; iedere groeve, ieder deukje geeft zij
weer. Hier zat hij dus, gehuld in zijn witte kamerjapon, dragende het zelfde witte
hemd, dat ligt in gindsche vitrine. En in dezen armstoel hier rustte hij somtijds uit
van zijn creatiën; niet in z ú l k een stoel, maar in dezen. En ik waan hem een
oogenblik te zien, uitkijkende naar 't nabijzijnde heerenhuis, dat er nog staat als toen,
en naar de ruime, nevelige wereldstad, die hij domineerde met zijn grootheid.
Hij is nu dood en onherroepelijk van hier vertrokken.

BALZAC OP ZIJN DOODSBED, DOOR EUGÈNE GIRAUD.
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Multatuli en Duymaer van Twist,
door S. Kalff.
‘De onbekwame van Twist, de onwetende van Twist, de luie van Twist, de ellendige
van Twist’....
Een ieder kent die invectieven, opgelaaid uit de toornige ziel van Eduard Douwes
Dekker. En indien er geen andere bronnen bestonden voor de karakter-kennis van
dezen landvoogd dan Multatuli's werken, het zou er met de waardeering van zijne
nagedachtenis voorwaar poover uitzien.

EDUARD DOUWES DEKKER.

Doch de muze Clio is hier te hulp gekomen en heeft de dingen, voor een deel
althans, tot de ware verhoudingen teruggebracht. Tegelijk dat zij de karakterfouten
en de tekortkomingen van den talentvollen schrijver in een onbescheiden, maar helder
licht heeft geplaatst, heeft zij ook eenige der vraagpunten opgelost, waarover de
gouverneur generaal in ruste zelf het stilzwijgen verkoos te bewaren. Zijne houding
tegenover de felle en herhaalde aanklachten van den man, die de oorzaak van zijne
tegenspoeden gaarne op de schouders van anderen placht te leggen, was de houding
van den Franschen minister Guizot, die in eene rumoerige zitting de hem aanbassende
volksvertegenwoordigers terechtzette met de woorden:
‘Uwe beleedigingen zullen nooit de hoogte mijner verachting bereiken!’
Albertus Jacob Duymaer van Twist, in 1809 te Deventer geboren, had te Leiden
in de rechten gestudeerd, en was in 1830, tijdens den Belgischen opstand, met eene
kompagnie vrijwillige jagers mee naar de grens getrokken. Uit den Tiendaagschen
Veldtocht bracht hij het Metalen Kruis mee, en vestigde zich na zijne promotie als
advokaat in zijne vaderstad Deventer. Vijf jaren later huwde hij er met de dochter
van een gepensionneerd officier, Maria Joanna Beck. In 1843 werd hij tot lid van de
Tweede Kamer gekozen, waar hij zich geenszins als een schitterend d e b a t e r
onderscheidde, maar wel als man van de logica, van het koele verstand. Hij was
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zichzelf altijd volkomen meester, en wat hij zeide was gemeenlijk a d r e m .
Thorbecke, menigmaal zijn tegenstander, was gewoon te zeggen dat hij gaarne met
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hem in discussie kwam, omdat men altijd van hem leerde. Uit zulk een mond geen
geringe lof!
Voornamelijk op finantieel terrein kwamen zijne bekwaamheden aan 't licht; de
portefeuille van Finantiën werd hem meer dan eens, en telkens te vergeefs,
aangeboden. Doch in 1850 werd hij gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer,
en kort daarop, na 't overlijden van den benoemden gouverneur generaal Mr. George
Isaac Bruce, in diens plaats tot opvolger van J.J. Rochussen. En, ofschoon hij zich
nog weinig met de koloniale zaak bemoeid had, deze benoeming had aanstonds eene
b o n n e p r e s s e . Een indisch publicist had zich laten ontvallen dat de nieuwbakken
landvoogd eenigszins als de Aristides van de koloniale wereld poseerde; maar, schreef
destijds het T i j d s c h r i f t v o o r N e d e r l . I n d i ë ,’ juister kon de geachte
staatsman in allen ernst niet gekarakteriseerd worden. Zijn geheele loopbaan resumeert
zich als 't ware in zijne hoofdhoedanigheid: integriteit.’

EVERDINE HUBERTA BARONESSE VAN WIJNBERGEN, DEKKER'S EERSTE VROUW.

Welk een afstand tusschen deze Aristides-apotheose, en eene karaktervoorstelling
welke Multatuli deed uitroepen:
‘Nederlanders, welke soort van wezens toch laat gij u opdringen als Landvoogden
van Insulinde!’
Het bestuur van Duymaer van Twist over Indië werd geroemd als strikt
rechtvaardig. Zelfs door.... Multatuli; zijn ‘Brief aan den gouv. generaal in ruste’
bewijst het. Maar destijds had hij nog iets van hem te hopen, nl. zijne hulp om weer
in Indischen dienst geplaatst te worden. Toen die kans verkeken was en zijn brief
onbeantwoord gebleven, wilde hij wel erkennen dat hij zich vergist had. Dorheid,
droogheid, deugdzaamachtigheid waren door hem voor deugd aangezien. Hij was te
naief geweest, de Van Twisten hadden hem genezen. Maar als blijk van die
(averechtsche) rechtvaardigheid haalde hij het voorbeeld aan van zekeren kontroleur
Bauer, in 't begin der regeering van v. Twist uit 's lands dienst ontslagen omdat hij
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geschenken had aangenomen n i e t strekkende om zich te verrijken. ‘Ik zou ver
loopen,’ schreef Multatuli, ‘om iemand te zien die, 'n plaats bekleedend bij het
Binnenlandsche Bestuur, zich nooit schuldig maakte aan de vreeselijke misdaad, die
den heer Bauer werd ten laste gelegd. Het aanbieden van (kleine) geschenken behoort
beschouwd te worden als 'n g r o e t , als 'n p l i c h t p l e g i n g , als uitdrukking van
beleefdheid volgens de zeden van 't land.’
Maar de bewonderaars in 't vaderland van den voormaligen Kamervoorzitter
zouden dit ontslag gaarne aanmerken als een bewijs van zijne ‘strikte
rechtvaardigheid.’ Het vonnis van een Aristides!
In 1855 was Multatuli van verlof uit Nederland teruggekeerd en had zich, in
afwachting van herplaatsing, eerst te Batavia,
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daarna te Buitenzorg gevestigd. Hij had daar een zwager wonen, van Heeckeren
genaamd, die met eene zuster van Tine gehuwd en kommies op het residentiekantoor
was.
De waarn. algemeene secretaris E. de Waal was de vertrouwde van Duymaer v.
Twist en gehuwd met eene juffr. v.d. Hucht, die eene germain-nicht van Tine was.
En de schoonvader van De Waal, v.d. Hucht, was voogd geweest van de freules v.
Wijnbergen (Tine en mevr. v. Heeckeren). Langs dien keten van relaties hadden
Multatuli en zijn vrouw den weg gevonden naar de receptiezaal van het paleis te
Buitenzorg. Zij kwamen menigmaal ‘ten hove’, en de landvoogd liet zich destijds
zeer gunstig uit over den man, die zijn openbaren aanklager zou worden. Hij
beschouwde hem als zeer bekwaam, en de eerste vacature die open kwam was voor
Douwes Dekker bestemd. Die vacature was.... Lebak.

EDUARD DOUWES DEKKER (JEUGDPORTRET).

De kwestie met den regent van Lebak, Multatuli's vruchtelooze protesten, het
ontslag waartoe hij zich gedrongen gevoelde, zijne laatste poging om gehoor te
verkrijgen bij den landvoogd, die toen gereed stond om naar Nederland terug te
keeren, 't een met het ander stijfde den wrok van den ambtenaar tegen den superieur.
De laatste, in 1856 gerepatrieerd, had zich gevestigd op de buitenplaats N i e u w
R a n d e in de gemeente Diepenveen, dicht bij Deventer, van waar hijzelf en zijne
vrouw afkomstig waren. Het goed bevond zich in een vervallen toestand, doch de
nieuwe eigenaar bezat de middelen om daarvan een der fraaiste landgoederen van
Overijssel te maken. Zekere freule v. Heerdt, door haren vader aan de zorgen van
het kinderlooze echtpaar toevertrouwd, nam in dit huis de plaats eener dochter in,
en verlevendigde het familieverkeer. Zij huwde later, in 1872, met den ingenieur bij
den waterstaat W.F. Leemans. De afgetreden landvoogd streefde er naar zich op deze
plaats een behagelijk Tusculum te scheppen, alvorens hij, in 1858, opnieuw het
lidmaatschap van de Tweede Kamer aanvaardde. In de I d e e n komt een schriftplaats
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voor, waar de schrijver uitrekent hoeveel geld hij wel in Nederland zou kunnen
verdienen, door te voldoen aan den bedorven smaak van het lezend publiek; waarna
hij voortgaat:
‘Hierop bouwende droomde ik mij bergen van vier en twintig karaat. Reeds was
ik in besprek over 'n buitenplaats.... die van Van Twist b.v. De edele man wou me
z'n baronie bij Deventer goedkoop overdoen, omdat er zoo akelig gespookt wordt
door Saïdjah en Adinda....
‘Van Twist mag z'n buitenplaats houden, en z'n geweten er bij. Wat zou de man
zich arm gevoelen, als-i lezen kon in mijn hart!
Dit was echter 'n soort van lectuur, welke den gouv.-generaal in ruste weinig
behaagde. Hij had nog niet afgerekend met Indië, zijne parlementaire werkzaamheid
zou 't eerlang bewijzen, maar wel met Indische malcontenten. Hij bekreunde zich
weinig om lof of blaam - of hij zou Aristides
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niet geweest zijn. Hij meende alleen zijn plicht gedaan, en zijn pensioen verdiend te
hebben. In Indië had hij een plek bewoond waar, gelijk Busken Huet het uitdrukte,
‘een ongenaakbaar persoon de heele wereld op een afstand houdt.’ Welnu, Duymaer
van Twist gold voor ongenaakbaar; althans, hij hield van zijne Buitenzorgsche
afzondering, en weinig van het sociaal verkeer. Maar tevens was hij een kerkschgezind
man en een vriend der zending; van daar dat predikanten eerder acces tot hem hadden
dan ambtenaren. Aan Multatuli was die trek in zijn karakter niet onbekend. In de
verschillende adjectieven, waarmee hij hem hekelde, de onbekwame v. Twist, de
grondig-onwetende v. Twist, de ellendige v. Twist, de trage v. Twist, bracht hij soms
afwisseling door hem den goddienenden v. Twist te noemen. Zijn vrijdenkersbloed
kwam in opstand tegen het verkristelijkt gezag. Maar al die invectieven, zoo ze al
ter kennis van de tegenpartij kwamen stuitten af diens pachydermische huid. Zijn
vroegere loopbaan in 't parlement, waar ook spaanders konden vallen, had hem ten
dezen wellicht doorgeziekt. Aan zijne staatsmanspositie schaadden Multatuli's
aanvechtingen ook niet; hij was reeds kandidaat voor de Kamer gesteld toen hij nog
‘zeilende’ was, en bij zijne aanvaarding van het lidmaatschap had hij reeds voor eene
ministers-portefeuille bedankt. Hij gevoelde zich meer op zijn plaats in 's lands
vergaderzaal, destijds ruim voorzien van ‘majestueuze figuren’, in een tijd waarin
die wanden nog niet de onheilige stemmen weerkaatsten van paganisten en socialisten,
nog niet daverden van jakobijnsche redevoeringen.

A.J. DUYMAER VAN TWIST, GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERL. INDIË (NAAR EEN OUDE STEENDRUK).

Ongeveer twee jaren na zijn optreden in dit hem van ouds bekend milieu kwam
voor het Kamerlid voor Amsterdam 't on vermakelijk vooruitzicht om op de banken
der volksvertegenwoordigers te zien optreden als Kamerlid voor Tiel.... Eduard
Douwes Dekker. Het was in 1860, dat deze zijn manifest in de wereld zond: ‘Aan
de stemgeregtigden van het kiesdistrikt Tiel.’ Hij schreef daarin dat eerzucht zijn
beweegreden niet was, en evenmin geldzucht. 't Laatste kon ook bezwaarlijk
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verondersteld worden nu de tegemoetkoming, welke het Nederlandsche volk aan
zijne vertegenwoordigers uitbetaalde, hoogstens voldoende was om de vereischte
boekwerken te koopen, en reis- en verblijfkosten te bestrijden. Wat dan wèl zijn
beweegreden was:
‘Ik vraag u of gij een vonnis wilt uitspreken in het geding tusschen Multatuli en
het Ministerie van Koloniën.’
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Maar de Tielenaars gevoelden zich naar 't schijnt te weinig onderlegd om in dat
geding als jury op te treden; de vooruitzichten op eene parlementaire werkzaamheid
gingen voor Multatuli te loor, en keerden niet weder*).

A.J. DUYMAER VAN TWIST.

Tot September 1862 bleef v. Twist in de Tweede Kamer, waar hij, behalve als
eene finantieele, ook als eene koloniale specialiteit gold. Toen verzocht hij bij de
nieuwe verkiezingen buiten aanmerking te blijven, en bleef drie jaren ambteloos. De
studeercel en het buitenleven hadden den ganschen man. In hetzelfde jaar weigerde
hij de portefeuille van Koloniën, hem door Thorbecke aangeboden, en wees daarvoor
aan den leider der koloniale oppositie, den voormaligen Indischen predikant W.R.
v. Hoëvell. Doch deze zou evenmin minister worden als Multatuli Kamerlid. In 1865
aanvaardde Van Twist het lidmaatschap van de Eerste Kamer, en nam eerst in 1880,
toen hij ongeveer 72 jaren oud was, zijn ontslag uithoofde van zijn leeftijd. Bij zijn
uittreden uit de rij der Nederlandsche pairs ontbrak het niet aan lofsprekende monden,
die van Franssen v.d. Putte, v. Lijnden v. Sandenburg, v. Goltstein, Hendrik Muller
Szn., e.a. Tusschen al die bloemen der panegyriek, neergelegd aan de voeten van
den man die nu definitief van het staatstooneel aftrad, al die oraties en loftuitingen,
klonk toch ook een enkel p e r e a t ! - de stem van Multatuli. Aanstonds herdacht deze
den open brief dien hij eenmaal geschreven had aan den gouverneur generaal in ruste,
den brief waarop nooit geantwoord was - ‘Dit nu begrijp ik. Maar dat de natie dien
man duldt in haar Eerste Kamer, dat ze zulk een wezen niet aanspuwt en uitwerpt....
dat begrijp ik niet!’
Nog ongeveer zes jaren bleef v. Twist genieten van zijn o t i u m c u m
d i g n i t a t e , en van het buitenleven op N i e u w R a n d e . Onder Multatuli's ‘dat
hij verga!’ bevond hij zich zeer wel. De zorg voor zijn landgoed, waar hij des zomers
gemeenlijk familieleden te gast kreeg, gaf hem besognes genoeg; al moest het hem
een grieve wezen dat hij geen stamhouder had, aan wien hij dat bloeiend erfdeel kon
*) Als kandidaat voor het distrikt Leeuwarden bekwam hij slechts een tiental stemmen.
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nalaten. In 1887 vierde hij nog zijn gouden bruiloft; drie maanden later overviel hem
onverwachts eene zenuwberoerte, welke op 3 Dec. van dat jaar een einde aan zijn
leven maakte.
Een leven, dat welbesteed was; zoo werd hem bij zijn uitvaart nagegeven.
Intusschen konden, bij de beschrijving daarvan, zijne vereerders de verhouding tot
Multatuli moeilijk geheel voorbij gaan. Daarvoor had de stem van den schrijver van
Max Have-
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l a a r te luide in den ‘roofstaat tusschen Eems en Schelde’ weerklonken. En in het
conflict tusschen deze twee persoonlijkheden, deze twee reputaties, namen de vrienden
van den overledene de verdediging op zich, tot welke hij zelf zich nooit verwaardigd
had. Slechts éénmaal, toen er in de Kamerzitting van 25 Sept. 1860 over M a x
H a v e l a a r gesproken werd, liet hij zich uit: ‘Ik meen dat uit hetgeen de schrijver
van dat boek gelieft te zeggen, voor mij geen verplichting tot verantwoording kan
ontstaan. En ik meen verder dat hetgeen ik over dat boek of over den schrijver zou
kunnen zeggen, den schijn van partijdigheid niet zou kunnen ontgaan.’

‘EEN ZAAIER GING UIT OM TE ZAAIEN’, TEEKENING VAN JOHAN BRAAKENSIEK NAAR MILLET, VOOR
‘DE AMSTERDAMMER, WEEKBLAD VOOR NEDERLAND’.

Daar was vooreerst die doornige kwestie met den regent van Lebak. De Raad van
Indië had den assistent resident Douwes Dekker, als ongeschikt voor zijne betrekking,
eervol willen ontslaan de gouv.-generaal bepaalde er zich toe hem eene
ontevredenheidsbetuiging thuis te zenden, en over te plaatsen naar Ngawi. Daarop
diende Dekker zijn ontslag in. Hij kon te Ngawi toch niet anders dienen dan hij te
Lebak gedaan had. Hij had de zaak mondeling willen toelichten, maar, schreef de
wederpartij, Duymaer v. Twist was in de laatste dagen van zijn verblijf in Indië zoo
ziek en uitgeput, dat het hem onmogelijk was Douwes Dekker te ontvangen. Sedert
zou het bekend worden dat de adjudant van dienst, baron v. Heerdt, den doleerenden
ambtenaar mededeelde: de eerste maal dat Z.Exc. een abces aan den voet had, de
tweede maal dat Z.Exc. verhinderd was door de drukte van het ophanden zijnd vertrek,
terwijl de derde maal, na de schriftelijke aanvrage tot een gehoor, het antwoord
uitbleef. De regent van Lebak was door hooggeplaatste ambtenaren gunstig
beoordeeld. Hij bleef een man van invloed, ook na zijn aftreden in 1865, en voerde
een grooten staat te Rangkas Betoeng, waar in zijn dalem altijd de speelman op het
dak zat, waar volop feestgevierd werd. 'n Soort van dievenroyaliteit! meenden
Multatuli's aanhangers. 't Was de buffel van Saidjah's vader, waarvan 't vleesch den
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gasten werd voorgezet. Een Javaansche spreuk luidde: ‘Overdag beschikt de regeering
over het eigendom van den kleinen man, en 's nachts de boosdoener.’ Als de grootste
boosdoener had Multatuli den regent van Lebak aangewezen, hem en zijn schoonzoon.
Maar het lag in het zonderling naturel van den inboorling om zich te buigen voor
den verdrukker van zijn eigen ras, en slechts noode den sterken arm te aanvaarden
van den westerling, die hem van zijn eeuwenheugend knechtschap verlossen wilde.
Wanneer die Lebak-zaak Multatuli's hou-
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ding als kampioen voor den Javaan al deed uitkomen, als eene persoonlijke zwakheid
werd hem verweten dat hij eens een gift van f 50. - zou hebben aangenomen van
denzelfden van Twist, dien hij zoo herhaaldelijk het jak had uitgeschuierd. In het
dispuut daarover tusschen voor- en tegenstanders wendde Mr. W. Bergsma, tusschen
de jaren 1862 en 1866 controleur van Lebak, zich tot den gouverneur generaal in
ruste om inlichting. Deze antwoordde hem in een brief uit Diepenveen, gedagteekend
20 April 1882; echter onder voorwaarde dat zijn bescheid niet gepubliceerd mocht
worden. Het werd dan ook eerst na zijn overlijden ruchtbaar. 't Behelsde in hoofdzaak,
dat Dekker, uit Brussel komende, den schrijver eens had bezocht, en toen bij 't afscheid
gezegd dat hij zijn beurs miste, vergeten of verloren, zoodat hij geen geld had voor
de terugreis. Daarop was hem die f 50. - overhandigd. Na beider overlijden kwam
de zaak nog eens ter sprake in de B r i e v e n v a n M u l t a t u l i , uitgegeven door
zijne weduwe. Daaruit bleek dat de uitgever J. Versluys haren echtgenoot indertijd
deze grieve had medegedeeld, en dat Multatuli, toen in Duitschland, de bewering
pertinent voor onwaar verklaarde,’ ‘Wel peinsde hij er lang over,’ schreef de weduwe,
‘hoe zulk een praatje in de wereld kon zijn gekomen. Ik herinner mij hoe herhaaldelijk
er over gesproken is en hoe veelvuldig Dekker, met zijne gewone angstvallige
stiptheid om toch de waarheid te zeggen, heeft nagedacht of er niet in eene vroegere
periode iets kon gebeurd zijn wat nu aanleiding gaf tot zulk beweren. Zijn slotsom
was: ‘Neen, onmogelijk. Ik weet het zeker, nooit.’

MULTATULI.

De oplossing van deze tegenstrijdigheid was misschien hierin te zoeken, dat
Multatuli de heele zaak vergeten was, dat ze hem door 't hoofd was gegaan. De
Brusselsche honger-periode behoorde al tot zijne bitterste herinneringen, en gaarne
verbant men immers uit zijn geheugen de bijzonderheden van een doorworsteld
lijden.
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Het toeval wilde, dat hij en Duymaer van Twist in hetzelfde jaar stierven; de één
op 19 Febr., en ander op 3 Dec. 1887. De oud-landvoogd leefde het langst, en leefde
lang genoeg om den oud-assistent resident
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gelegenheid te geven herhaaldelijk zijn j' a c c u s e tegen hem te publiceeren. Doch
om hem voor het nageslacht aan den schandpaal te klinken, dit is hem niet gelukt.
‘Ik ben zoo bang,’ schreef Dekker in 1873 aan zijn vriend Roorda v. Eysinga,’ dat
Van Twist sterft (en anderen!) vóór ik hem straf. Want dat wil ik. Ik zal bar zijn:
‘pligt!’ - Terwijl de oud-landvoogd in zijn brief aan Mr. Bergsma zich uitliet: ‘Ik
verlang te volharden bij mijne houding tot dusverre aangenomen; ik laat D. Dekker
en zijne vrienden schrijven wat zij willen, maar wil er mij persoonlijk noch direct
noch indirect mee bemoeien.’
Met de talrijke bescheiden en getuigenissen over de Havelaar-zaak, welke ons
thans ten dienste staan, moet het ons voorkomen dat Multatuli zijn ongemeen talent
misbruikte door voor de oogen der natie den man te brandmerken, aan wien hij zijn
ongeluk weet. Aan den anderen kant, dat het van den aangevallene eene
hoogmoedsfout was de moreele plicht om zich te zuiveren terug te wijzen en elke
verantwoording te weigeren, waar hem de middelen daartoe waarschijnlijk wel ten
dienste stonden. Het lustte hem niet, minister van staat en lid van het Nederlandsche
Hoogerhuis, in het krijt te treden tegenover een malcontenten ambtenaar, die verkoos
hem tot schuurpaal voor zijne ergernissen te maken. En hij bedacht niet dat zijn
aanklager meester van de taal, en daarom meester van 't gemoed was, dat hij beschikte
over een forsch en oorspronkelijk talent, en dat zijn machtige stem zooveel meer het
oor der natie had dan die van het Kamerlid voor Amsterdam. De woorden van
Duymaer v. Twist kwamen niet verder dan de muren van het Binnenhof en hadden
daar een s u c c è s d' e s t i m e ; de woorden van Multatuli waren als die van den
Prediker: ‘gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der
verzamelingen.’ Ze ontroerden geheel een volk en vlogen den oceaan over, naar dat
groote eilandenrijk 't welk hij vergeleken had bij een gordel van groene juweelen.
‘Sire,’ zoo schreef hij in zijn Brief aan den Koning: ‘over weinig tijds zullen de
namen vergeten zijn van de raadslieden der Kroon, die uit onkunde, traagheid of
eigenbelang Nederland voortdreven op den weg des verderfs - hunne onbeduidendheid
ontslaat hen van rekenschap aan den nakomeling.’
Zoo zou ook de naam Duymaer v. Twist vergeten zijn, had niet Multatuli zelf dien
naam eene weinig benijdbare bekendheid verschaft. Het blijft de verdienste van den
oud-landvoogd en het vereert zijne nagedachtenis dat hij, uit Indië teruggekeerd, het
overschot zijner dagen bijkans geheel wijdde aan de openbare zaak. In dit opzicht
scheidde eene eervolle distantie hem van zooveel andere gouverneurs generaal in
ruste, die alle bemoeienis met 's lands zaken van zich afschoven en teerden op een
aanzienlijk pensioen, hun toegekend voor slechts een vijftal dienstjaren. Duymaer
v. Twist, zoodra hij van zijn indisch slijtageproces bekomen was, stelde zijn persoon
en zijn brein nog negentien jaren lang in dienst van 's lands zaak en staakte zijne
parlementaire werkzaamheid eerst toen de gebreken des ouderdoms over hem
kwamen.
Maar geen hunner, in die lange rij van gouverneurs en commissarissen generaal,
deed iets voor de nakomelingschap. Geen hunner achtte zich gehouden om, als een
spiegel van hun tijd en hun bestuur, gedenkschriften na te laten, gelijk meer dan één
gouverneur generaal van Britsch Indië dat deed. Geen hunner, die de hem ruimschoots
toegemeten l o i s i r s in Europa besteedde gelijk een Engelsche luitenant-gouverneur
van Java en onderhoorigheden; nl. om een werk te schrijven, dat in zijn tijd voor een
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standaardwerk gold.*) En de heugenissen, door hen als ministers en Kamerleden
nagelaten, zijn als verbleekt en weggestorven tegenover het lichtend spoor door een
Multatuli achter zich gelaten, toen die zijn I k b e s c h u l d i g

*) Th. S. Raffles ‘History of Java’.
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eene verbaasde natie toewierp, toen hij als 't ware met een enkelen j e t d' e s p r i t
iets tot stand bracht, wat een Duymaer v. Twist met al zijn staatsmanswijsheid, al
zijn rechtschapenheid en ‘doorwrochte adviezen’ niet bereiken kon: een zichtbare
ommekeer in den geest van het indisch regeeringsbeleid, die zonder den machtigen
prikkel van zijn woord nog vele jaren had kunnen uitblijven.

FRAGMENT UIT EEN BRIEF VAN MULTATULI AAN J.G. ROBBERS, DIR. DER UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
‘ELSEVIER’, GEDATEERD NIEDER-INGELHEIM, 26 AUG. 1886.

Van daar dat zijn geboortedag 2 Maart 1820, een datum van beteekenis is gebleven
in de geschiedenis van het groote eilandenrijk, dat hij het eerst doopte met den naam
van Insulinde, dat zijn naam als kampioen voor een onderdrukt volk de namen van
gouverneurs generaal, zelfs van de besten, overschittert. Nederland mag hem, een
eeuw na zijn geboorte, herdenken als de man, die zich eene geheel eenige plaats
veroverde in de republiek onzer letteren en die, zoolang de Nederlandsche taal
gesproken zal worden, verdient geëerd te worden als apostel der vrije gedachte, als
onvergelijkelijk taalvirtuoos en als machtige koloniale agitator.
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Lente,
door Hermance Löhnis.
Een fijne mist van knoppen
Hangt in het paarse hout.
Zingend in hoogste toppen
Wiegt zachte wind het woud.
De lucht, waar and're dagen
De wilde wolken jagen
Is roerloos, en beslagen
Met bleek en teeder goud.
De wilde dans der helle
Lijkt hier een booze droom
Waar zachte knoppen zwellen
Aan iedren stillen boom.
Maar hoe de dagen wenden
De menschelijke ellende
Stijgt, en wil niet volenden:
Een woeste, donkre stroom.
O wanneer, wanneer wint er
Menschheid den schoonen dag
Dat zij haar bangen winter
Eind'lijk vergeten mag.
Dat alle stormen zwijgen,
Dat gouden luchten nijgen
Over bloeiende twijgen
In lente's lichten lach?
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Lyrische momenten
door A.E. Drijfhout.
I
Hoezeer een, in zijn eigenzin,
zich tot het schamel leven wendt,
hij keert wellicht tot een begin,
maar 't einde blijft hem ónbekend. Wie staart in 't duister voor zich heen,
hij weet der eigen oogen blik,
doch in 't aanschouwen is alleen
een onaanwezigheid, - een schrik
voor al die dingen die niet zijn,
of zijn wellicht, maar ongezien....
Zoo kan 'k niet laten steeds in mijn
leven te kijken, of misschien
het een of ander wat beduidt....
En 't is een dwang, een angstig spel,
daar men voor 't donker de oogen sluit
en zíet het donker even wel.
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II
Bij 't einde.
Wanneer ik dan, met opgeheven hoofd,
de laan betrad van groensmaragde boomen,
prees 'k mij verkoren daar te zijn gekomen
en 't zonlicht heb ik nooit zóó schoon geloofd.
- Het loof hing stil, een onbewogen gloed
den blauwen hemel ganschelijk vervulde,
die geen beroering noch ontwijding duldde
van vogelzwingen in hun overmoed.
En hooger dan de hoogte waar ik stond,
toen ik het pad ten einde was getreden,
rezen de vreemde bergen, maar beneden
heb ik het dal ternauwernood doorgrond....
Zóó, voor de ruimte van de wijde lucht
en met de diepte kolkend aan mijn voeten,
heb ik geschroomd mijn denken te ontmoeten:
bij 't einde voor de oneindigheid beducht.

Lanjaron, 2 Juli 1911.
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III
Kaarsvlam.
Een stille vlam werpt vage schijn,
een zachte glans, een liefkoozing,
hier langs mijn hand en op 't gordijn,
waar purperplooi wat licht opving....
- Zij leeft! -: een hunkerende ziel
leeft in haar, siddert, en vergloeit.
Zij leeft; wijl 't leven haar geviel,
waant niet te wassen, daar zij bloeit.
De slanke vlam is mij zoozeer
gemeenzaam als een jonge vrouw:
mijn eerbied nijgt zich voor haar neer;
mijn oog brandt als ik haar beschouw.
'k Ben haar genegen; want zij is
mij eigen zonder eigenbaat;
ik vond bij haar in mijn gemis
een troost en minlijk toeverlaat.
Zij is zich zelf: - een licht. Ik vind
in haar mijn eigen lot bepaald,
en niet ben ik voor 't wezen blind,
dat in haar schijn mij tegenstraalt.
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IV
Madrigaal.
Voor drie stemmen.
Vier witte duiven op een dak
vertreuren daar hun blank bestaan;
de hemel is van regen strak,
waar traag de grijze wolken gaan.
- En dat nu maar een schel gerucht
deez' doffe starheid breken wou:
één toornig haangeschrei de lucht
van zijn verzet doordringen zou. Maar teeken hoort men hier noch taal
en d' uren (u r e n ) gaan zoo vlak.
Zoo wachten op een zonnestraal
vier (w i t t e ) duiven op een dak.
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Mannequin,
door H. van Loon.
Vier, vijf keer was zo de deur uit gedribbeld. Eerst, omdat ze zijn stem, toen zijn
stap meende herkend te hebben, daarna alleen, omdat het wachten haar zenuwachtig
maakte. 't Was vreemd, nooit werd haar, overbuur van het post- en telegraafkantoor,
een telegram bezorgd. Meneer Fons zelf, na de ochtendbeurt aan het loket, had het
haar aangereikt.
- Moeder Maarn, had hij lacherig gezegd:
- Nou kom ik 's zelf met een gewichtige boodschap.
En toen zij, midden in kamerbeurt, in de deuropening kleintjes bezorgd
oogknipperde, niet alleen tegen den hellen dag, ze de handen hulpeloos-dralig aan
de heupen afwreef, 't beenbleeke voorhoofd onder 't glimgladde haar in schuwe
groefjes bobbelde, ze meneer Fons enkel beteuterd aankeek, als weifelde ze nog, of
ze zich niet liever aan de boodschap moest onttrekken, haalde hij opzettelijk langzaam
het telegram te voorschijn, spiedend naar een trek van verbazing op het nu heel smalle
gezicht.
Niets had daarop geroerd. Na een korte stilte prevelde ze alleen:
- Een telegram.....
Langzaam strekte ze de hand, bleek als het voorhoofd, knokig en smal, den ander
achterdochtig aankijkend; meneer Fons hield van een grapje.
- Mensch, dat je niet blij ben, was die uitgebarsten.
- Natuurlijk van je rijke schoonzoon of een oom uit Amerika, die net gestorven
is.
Hij rochellachte om zijn eigen snaakschheid. Hoestend drukte hij haar 't papier in
de hand, die begon te beven, greep haar bij de ellebogen toen ze dreigde tegen de
wit-en-zwarte tegels van de gang te slaan.
- Hallo, moeder Maarn.
Een benepen lachje van schaamte en verontschuldiging sloop om den ingezonken
mond. Ze sperde de oogen.
- Lees u maar, vroeg ze heesch. - Ik heb geen bril.
De dorre lippen, in weeke plooien bij de mondhoeken, rukten mummelend na.
Krapper trok ze den wollen doek om de huiverige schouders.
Hij opende het papier, nu weer de ‘ambtenaar’ als gold het een officieele opdracht,
las 't zwijgend door, vouwde 't weer toe, schraapte en zei, het overreikend:
- Vanmiddag kan je je schoonzoon wachten.
Anders niet. Zij stond verbluft. Onzeker nam ze 't over, betuurden de zwakke
oogen de dansende letters. Ze dwong zich tot lezen en begrijpen. Van inspanning
welfden de wenkbrauwen, fletse streepjes, omhoog. Toen las ze hortend hardop:
- Ben.... vanmiddag bij u.... ernstige zaak verontrust.... u niet Tom.
Ze keek van de letters naar meneer Fons, die welgedaan wachtte. Toen hij, haar
spottig monsterend, zweeg, zogen haar grauwe wangen om den neus van onraad
gissende zorglijkheid naar binnen, schrompelden de lippen lacherig tot een
snoekemond, las ze nog eens dezelfde woorden als was het een rebus, die, scherp
betuurd, zich zelf zou oplossen.
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De ander haalde het horloge te voorschijn, klopte haar op den rug en beende weg.
Toen ontwaakte ze schichtig uit de verdooving: ze had vergeten hem te danken voor
de vriendelijkheid. Ze tastte onwillekeurig naar de beurs, bloosde en riep met dunne
stem hem na:
- Dank u wel.
Het telegram had zorglijke herinneringen gewekt: 't ging niet als 't moest tusschen
Tom en Françoise, de afstand was te groot; van 't begin af aan had zij in deze binding
een zwaar hoofd gehad. Toen was ze uitgelachen, zwaartillend gesmaald; schuchter
had ze zich op de Schrift beroepen....
Hoofdschuddend slofte ze naar binnen;
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er moest iets zijn met Fransje, ze was spilziek. De menschen op het dorp hadden
vriendelijk afgunstig geteemd: wat een voldoening voor haar, een schoonzoon, die
bankier is, die Mr. vóór zijn naam heeft! Fransje was toen winkeldochter,
winkeljuffrouw heette dat in Amsterdam. Françoise noemde zich nog anders:
man-ne-quin, ze kon 't haast niet onthouden en, daar bleef zij bij, wat Frans ook
pruttelde, 't klonk onfatsoenlijk. Bij dien lof der buren had ze nuffigjes den mond
verknepen. Natuurlijk had het uitzicht van dit huwelijk haar om het kind verheugd.
Ersntig had ze haar afgevraagd: was dit waarlijk haar keus? Driftig was Fransje
geworden: wat moeder dacht? Och, had zij toen oprecht en hulpeloos geantwoord:
moeder denkt, of je 't niet.... om wat anders doet. Daarna was er niet meer van gerept.
Bij Fransje bleef het een teere en zeere plek. Moeder Maarn prakkeseerde: als 't kind
maar gelukkig werd. Tom Barge, de schoonzoon, was een beste man. Eenvoudig
bleek haar weer de echte sjiek. Toch was de ongelijke verbintenis haar blijven
verontrusten. 't Kon de bedoeling van den Heer niet zijn. Tot dan toe had ze louter
voor Françoise geleefd, zorgzaam sparend, haar ondergoed herstellend, het huisje
opfleurend als ze thuis werd verwacht. Françoise was nu al bijna vijf jaar getrouwd.
Zijzelf was 't dorp trouw gebleven, waar ieder haar kende. Hoe lang bewoonde ze al
niet dit eigenste huisje! Dat was wel stil, toen Frans - vroolijke Frans, als de kennissen
haar noemden, majoor Frans als de dominee had gegekscheerd, toen die zich over
haar onoplettendheid op catechisatie en over haar gedrag daarbuiten had beklaagd toen Frans het huis was uitgegaan. Haar zorgen waren daardoor nauwelijks
verminderd. Ze had niet anders gewild. Als ze een besluit moest nemen, spruitjes of
kool, zon ze: waarvan houdt Frans het meest?
In den trijpen leunstoel bij het raam schoof ze, behoedzaam pijnlijk de oogen
knijpend, de kneukelstokken van de bril achter de ooren, las ze de ontstellende,
stugge, niets zeggende, alles te raden latende aankondiging opnieuw.
Een poos bleef ze in gedachten. Toen, veerkrachtig, met hoekig bruuske gebaartjes
sloeg ze den doek om, die aan den kapstok immer klaar hing voor 't geval er
aardappelen dienden gehaald of de krant naar de volgende lezeres van het kransje
moest gebracht, dribbelde ze, ruggekromd, toch nog parmantig, naar Willemien
Spaans, die, ook tegenover 't postkantoor woonachtig, doch aan den overkant van
den grooten weg, met haar een stille vennootschap van wederkeerig diensbetoon
gesloten had. Er wàren verschillen, maar telkens als Door Maarn, de wel eens kille
doodschheid van haar huisje ontloopen na een avond knutterig babbelen, gelijk 't
pruttelen van den ketel op Willemien's fornuis, terugliep prevelde ze: die hartelijkheid
vindt je bij ons soort menschen niet, en dacht daarbij aan de protestanten.
Moeder Maarn was de groote kerk trouw. Dominee kwam geregeld over den vloer.
Een jonkman nog, waardeerde hij haar neiging voor de jeugd. Streng was hij in de
leer, geenszins een drijver. Droeg hij 's zomers niet een strooien hoed, vaak een bloem
in 't knoopsgat? Hem werd daar een grief van gemaakt; zij verkneukelde zich in deze
onafhankelijkheid, ook van de letter. Op den geest, 't hart kwam het aan. Dit was van
goud. Samen - 't was oneerbiedig - lachten dominee en zij wel om het zuurzoet
grijnzen van de dorpelingen 't Herinnerde haar aan de voorgewende ingenomenheid
bij het groote, het argwaanwekkende nieuws van Fransje's verloving, te ras door een
huwelijk gevolgd. En voordien al, toen Françoise, tevoren Francisca, zooals ze op
het raadhuis ingeschreven stond en ieder op het dorp haar kende, voor goed het huis
was uitgegaan, in Amsterdam kamers had gehuurd, toen 't nieuws over haar - had
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dominee het niet voorspeld? - min gunstig luidde, aan de geveinsde deelneming der
dorpelingen. Dominee en zij, ze waren kameraden, beiden was 't zwarte
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schaap lief; dat hij met gemeende belangstelling naar Fransje vroeg, raad gaf, om
haar streken grinnikte, had haar zich nog het meest aan hem doen hechten.
Ruim was hij, 't eerste woord van verwijt om haar verkeer met de roomsche
Willemien moest ze nog hooren. Toch was hij op de hoogte; biechtvader, plaagde
ze hem. En hij: zou Willemientje wel zoo trouw uit biechten gaan als u bij mij? Zij
met een twinkel in de oogen proesten om dat W i l l e m i e n t j e : ouder dan zij was
vrouw Spaans, wel twee en zeventig.
Willemien en zij ontzagen 't godsdienstverschil, al ontweken ze het in gesprekken
niet, als met iets onherroepelijks waren ze ermee verzoend. Zoo innige behoefte was
beiden het geloof, dat Willemien zich dartel benauwde spotternijtjes met het brouwen
van den nieuwen kapelaan veroorloofde zooals Door Maarn smalletjes met de
geveinsden den gek stak. Ook de pastoor wist van den omgang, af en toe trof Door
hem bij Willemien. Ook hij aanvaardde den omgang.
Ze vond Willemien schuin vóór het fornuis, haar gewone plaats, de voeten op een
stoof met steenen plaat. Zij speurde aanstonds onraad, op dit uur van den dag wipte
Door nooit over. Deze duwde haar zonder een woord het telegram in handen.
Willemien las 't als spelde ze het uit. Tezamen overlegden ze uitvoerig en reeds het
besef, dat deze last haar niet alleen meer drukte, verruimde Door.
Opgewekt dribbelde ze terug. Willemien had er haar nadrukkelijk op gewezen:
Tom seinde niet hoe laat ze hem wachten kon. Zou hij blijven eten? Waar hij van
hield? Misschien ook rekende hij, te blijven slapen. Vaak hadden Fransje en hij hun
komst toegezegd. Ze verdacht er háár van, dit telkens te hebben belet, Fransje
schaamde zich. Dwaas was dit. Natuurlijk was Tom van haar omstandigheden op de
hoogte, wist hij, dat haar man, Fransjes vader, postbode was geweest op datzelfde
dorp. Meer dan vijf en twintig jaar had hij door weer en wind de brieven rondgebracht.
Dat was hem opgebroken. Na zijn plotselingen dood mocht zij in het huisje blijven.
Het was rijksbezit, 't hoorde bij het postkantoor. Wat was ze aan dit vrij staand
woninkje gehecht, den rosen gevel, de klimopvacht, het tuinstrookje er omheen! Lag
't niet allerliefst tusschen bewaarschool, kerk en postkantoor, 's Zondags vooral, als
het gebimbam uit den toren haar wekte, het haastig stappen van de dorpelingen later
langs haar venster ging? Door-de-weeks 't klompengeklepper van de
bewaar-school-jeugd, de drukte van en naar het postkantoor en aldoor het vertier van
den grooten weg dichtbij. Waarlijk, ze had reden den Heer te loven.
Het nuttige verwaarloosde ze daarom niet. Al steunde Tom, ze wilde niet geheel
van hem afhankelijk zijn. Haar beste man had haar niet onverzorgd achtergelaten.
Ook haalde ze op vaste dagen soep. En een hoekje van haar grond diende ten
moestuin. Zoo kwam ze er knapjes. De extraatjes gingen naar Françoise: een blozende
peer, bloemen uit eigen hof, natuurlijk zelfgebreide kleertjes voor den kleine. Zij
betreurde het, dat het bij één gebleven was, Paultje.
Weer binnen in wat ze zelf een nestje noemde, wat anderen als menagerie bespotten
om alle dieren - welgeteld maar drie! - die ze erop nahield, tongklakte ze vergenoegd
tegen lorre, die, aan de spijlen geklemd in 't snakken naar haar komst, terstond, de
omhoornde oogen onbewogen, met redderig ritselen van de pluimen duikelde, waarbij
de zalmrose nekveeren openglansden.
- Ja, lorretje kaporretje kapoe, de vrouw is weer thuis hoor. Maakte jij je ook al
ongerust? Dat nare telegram ook, he?
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Haar vellige vingers kruifden het dier in het toegewende dons, terwijl 't tevreden
gurgelde.
Toen schoof ze de kanarie een klontje toe, die met rappe rukken ritste van stok op
stok, opeens de kamer met gesjilp doorgierend. Zich naar de poes keerend, hoorde
ze het snebje kittig tikken.
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Nu was ze weer met haar lot verzoend. Al bleef Tom haar een vreemde - telkens zei
ze de enkele malen dat ze hem had gesproken u; óver hem sprak ze nooit anders dan
over Barge - ze zag niet meer zoo erg tegen het bezoek op. Het was ook een verzetje.
In zich zelf en tegen de dieren babbelend, drentelde ze door de kamer zonder op
te schieten. Daarna kleedde ze zich in de Zondagsche japon, wreef vóór den spiegel
van de handpalmen - eenige behaagzucht! - kosmetiek op 't haar, dat 't glom en
flauwtjes geurde en keek in spanning over den weg uit naar de tram, al was het lang
niet zeker, dat hij die zou nemen.
In den leunstoel rustte ze uit, de smalle handen glad op de zijstukken, mummelend
voor zich heen, flauw oplevend als de kanarie piepte en het vriendelijk-gerekt
herhalend, als was 't verwijt en vraag.
Eindelijk uit de verte de trambel. Ze frunnikte zenuwachtig aan de knoopjes op
de borst. Weldra stond Tom op den drempel.
- Dag moedertje. En....?
Ze schrok, zoo lang als hij was. 't Eerst was er weer die reuk van zijn kleeren, 't
eigenaardig prikkelende van tabak en ruige wolligheid, voor haar 't kenmerk van iets
heel voornaams: een echten heer was ze nooit zoo dicht genaderd; dit drong in haar
neus zoodra ze aan hem dacht.
Hij omhelsde haar zooals hij altijd deed, klapte zorgeloos de handschoenen tegen
elkaar en wierp ze met den hoed op een stoel.
- En.... Hoe staat het leven, he?
Zoo driftig liet hij de opwaartsche handpalmen tegen elkander glippen, dat de
gewrichten kraakten. Toen haar op de wang kloppend:
- Je ziet er patent uit.
Hij lachte en ook zij lachte witjes. Dit drukke doen verontrustte haar nu. Weer
wroette kramp in haar lijf als vroeger bij erge bezorgdheid. Jachtig en bedenkelijk
vroeg ze, of hij wel koffie had gedronken; zou ze gauw een eitje bakken? Had ze
hem al gezegd, dat er dadelijk thee zou zijn? Hij wimpelde alles af en opeens was
hij ernstig, staarden de oogen, dof nu, naar den hoek, leek heel de veerkrachtige
gestalte vervallen. Nu dorst ze hem pas aanzien, haar oogen knipperden: hij was
verouderd, 't haar aan de slapen grijsde, moede trekken groefden om den mond, tot
een bitteren grijns verstrakt. Vrees-in-onzekerheid zakte haar in de beenen. Zielsgraag
had ze hem met iets smakelijks opgemonterd. Ze roerde zich niet, de handen in den
schoot. Als hij niet sprak.... zij kon niet beginnen.
Opeens rukte hij zich uit zijn apathie. Stooterig stond hij op.
Hel klonk zijn: - u zal wel denken, waar komt ie eigenlijk voor?
Nu vastberaden op de hakken zwenkend, ging hij rustig door: - ik zal 't maar
dadelijk zeggen, ik ben faljiet. Klinkt griezelig, he? De menschen denken daarbij
aan schande en gevangenis. Zoo erg is 't nu nog niet. Maar.... plezierig is anders.
Och, voor mij.. ik sla me er wel door, ik kan me schikken. Maar, en daarom ben ik
dadelijk hier gekomen, u ben de eerste, die ik ervan spreek, voor Françoise is het
een bittere pil. Ik hoef u niets te vertellen, ze is een kind van weelde. Ze kan er niet
buiten. U weet, wij leefden ruim. Misschien, dat Fransje wel 's cijfers heeft genoemd.
Ze was daar scheutig mee, meer dan mij lief was. Nu hebben we geen cent, ik zal
mijn particulier bezit te gelde moeten maken. Ik wil niet, dat iemand een cent bij me
te kort komt. Vertrouwen mag en wil ik niet beschamen. Daarom moeten de menschen,
moet 't gerecht me eenige tijd laten. Ik mag van geluk spreken, als ik er nog zoo
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afkom. Op het oogenblik zoek ik een minnelijke schikking. Maar 'k sprak van Fransje.
Ik hoop uit de debakel te redden wat van haar is: sieraden, dingen, waar ze aan gehecht
is.... Ik moet weer beginnen, waar mijn grootvader, oprichter van de bank, begonnen
is. Wat daartusschen ligt, alle moeite.... (een handgebaar, als veegde hij wat uit) Hij
begon met een schoo-
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ne lei, hij was jong. Ik heb nu een.... verleden, ik word een jaartje ouder. 't Geldvak
pakt je aan, mijn zenuwen hebben geleden. Maar dat is 't ergste niet. Ik vraag me
zelf af: waarvoor heb je geploeterd?
Hij zakte op een stoel. Donker vonkte de neerwaartsche blik. Een rilling ging nauw
merkbaar door zijn schouders. Beverig rees Door op, onzeker lei ze een koude hand
op zijn hoofd.
- Kom. Daar raak je overheen.
Hij hoorde 't niet. Onbeweeglijk zat hij, de handen tusschen de beenen
ineengeklampt. Zij schaamde zich, voor zich zelf, meer nog voor hem. Zij was oud,
ze was het altijd smal gewend geweest, zij mocht den goeden God wel danken, dat
Hij haar tot nu toe had gespaard. Ze had geen zorgen, al bleef rekenen plicht. Ook
dit was ze gewend. Iets anders ware verzoeken van den Heer geweest. Al had ze op
Tom's aandringen den laatsten tijd een dagmeisje en 's Zaterdags een werkvrouw,
het bleef haar plicht, alles ordelijk te houden, dat was ze aan de heeren van 't
postkantoor verplicht. Ook moest ze, ging ze voor goed heen, alles keurig achterlaten,
geen knoop mocht aan een kleedingstuk ontbreken. Nauwkeurig had ze haar spulletjes
beschreven, herhaaldelijk in 't onvormelijk testament wijziging gebracht. Zin voor
de stiptste rechtvaardigheid hield haar in onrust. Ook breidde de lijst van
rechthebbenden zich allengs uit. Wie haar, hoe nederig ook, zij 't maar voor kort had
bijgestaan, kon daarop rekenen. Het geld voor de begrafenis bewaarde ze apart....
Veel meer had Tom aan 't hoofd. Faljiet, ze begreep 't niet recht. 't Was te erg en te
plotseling voor haar verstand, maar de Heer had gesproken. Ondoorgrondelijk zijn
Zijne wegen. Misschien, dat deze rampspoed hen terug zou brengen tot Hem, die
alles ziet. Bijbelteksten gingen haar door 't hoofd.
Opeens richtte Tom zich op. Fikscher vervolgde hij:
- Ik heb dat zien aankomen. Ik heb er tegen gevochten. Soms zag ik de toekomst
rooskleurig. Ik paaide me: je rolt erdoor, volhouden. 't Volgende oogenblik was alles
even donker, nam ik me ernstig voor.... Gekheid.
- Jòngen.
Hij wenkte van: maak je niet ongerust: - Daar ben 'k overheen. Dat gaat je niet in
je kouwe kleeren zitten, de dolste plannen gaan je dan door 't hoofd. 't Lot laat zich
niet verschalken. Wil u wel gelooven, 't lucht me op, dat 't eindelijk zoo ver is? Nu
hoef 'k niet meer te veinzen. Françoise heb 'k vanochtend vroeg pas ingelicht. Tot
vandaag heeft ze haar pretleven voortgezet. Gisteren was ze nog op een bal. Ik had
alle moeite, me daar te excuseeren. Die weken heeft ze me telkens verweten, dat ik
oud werd, dat ik me aan alles onttrok.
Door schudde zacht berispend het smalle hoofd.
- Ik geef 'r geen ongelijk. Ze is jong en mooi, ze dacht, dat ze rijk was. Ik heb 'r
daarin gestijfd. Wat ze verlangde, kocht ze, kreeg ze.... Toen ze, vanochtend vroeg,
thuis kwam van de fuif, heb ik 'r alles verteld. Een ongeschikt oogenblik? Ik kan 't
niet helpen, 't was niet enkel opzet.... Dat ik was opgebleven verraste haar al. Ze
overstelpte me met verhalen; met wie ze had gedanst en wat de gastvrouw aanhad....,
u kènt het, intusschen mocht ik de baljapon loshaken. Veel los te maken is daaraan
nu niet. Zij ratelde door, schopte de schoentjes uit, maakte boy wakker met 'r schelle
praten. Toen kon ik 't niet langer inhouden. Die avond had ik 't zwart op wit gekregen:
't faljiet was onvermijdelijk. Dat gaf me de moed, wreed te zijn. De weken tevoren
hadden me verstompt. Ik sliep die tijd haast niet; Françoise mocht het niet merken,
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ze had wat kunnen vermoeden. 't Zou mijn plannen in de war gestuurd hebben. Ik
wilde haar voor 't fait accompli stellen. Bij ons en onze kennissen dacht niemand aan
geld. We zaten in bar's, een enkele keer in de opera. Geen voet zetten we op straat,
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enkel in taxi's. Ik kon me, die laatste weken nog, niet buiten alles houden. Aldoor
was er die treiterige achtergedachte: de mooie kleeren van Françoise, onze luxe, onze
pret.. klatergoud. Daarmee heb ik me bij wijze van boete gemarteld. Dat heb ik er
vanochtend in de vroegte allemaal uitgegooid. Françoise stond versteend. 't Heeft
me moeite gekost, 'r met een zoet lijntje naar bed te krijgen. Ik ben opgebleven. Toen
ik wegging sliep ze als een roos.
In één stuk had hij doorgesproken. Die woordenvloed, mèt het feitelijk gebeurde,
had Door verbijsterd. Tegelijk stond het bij haar vast: hij zei niet alles, de financieele
ineenstorting niet alleen had hem hierheen gedreven. Françoise zat er achter. Bitter
had hij op haar gebrek aan meeleven gezinspeeld. Hij wou klagen noch beschuldigen
tegenover haar, Françoise's moeder; elk woord, dat doelde op Fransje, had haar
gegriefd. Heel dit relaas was immers vol van bitterheid om haar. Hoe zou hij anders
zoo veranderd zijn? Ze kende hem luchtig en opgewonden, drukdoenerig zelfs. Nu
leek hij een oud man. Die gedachte werend, stond ze knus babbelend op:
- Nou mot ik 's effentjes naar 't eten kijken. Steek jij nou 's gezellig een sigaar op.
En toen zijn oogen haar vragend en ongeloovig tegenlachten, hield ze hem, monter
toelichtend, een kistje voor: - Die heb ik voor mijn mannelijke re-laat-sies.
Mèt stootte ze hem aan: hoe ze er dat moeilijke woord had afgebracht en ook om
het ondeugende van 't grapje. Grinnikend legde ze uit:
- Dat zijn de feestsigaren. Ik heb ook nog een minder soort. Daar steken de
eenvoudige luidjes van op. Moedertje Maarn krijgt óók wel's bezoek. Deze zijn voor
de heeren, menschen van mijn slag proeven 't verschil toch niet. Dominee heeft er
gisteren nog een uit dit kistje opgestoken. Moeder Maarn, zei hij, hij kán ondeugend
zijn, moeder Maarn, jij weet, wat een man toekomt, 't is best spul.
Ze proestte kicherig. Tom lachte mee, afleiden wilde ze hem. Toen moest ze hem
een oogenblikkie alleen laten, maar eerst een glas port. Angstvallig als een kind met
een te moeilijke karwei belast, bracht ze hem, op de teenen trippend, de lippen geplet,
de oogen strak-naar den rand, het volle glas.
- Dank je moeder.
Er was een warmte in zijn stem, in dit vertrouwelijk kort-affe, die het van binnen
in haar tierig maakte. Toen stak hij voldaan den brand in de sigaar, en nipte aan 't
glas. In weken had niets hem zoo gesmaakt. Feestgaven waren het, belooning voor
wie, rapper te been en uit anderen stand, haar met hun tegenwoordigheid verblijden.
Hij luisterde vergenoegd naar haar vriendelijk ijle stem, die het meisje in de keuken
onderrichte. De keuken was haar domein. Voor anderen smakelijke kostjes toebereiden
was haar een lust. Françoise had ze daarmee in den grond bedorven. Françoise had
haar fouten; was 't met zoo'n moeder anders mogelijk? Voor een weelde-leven immers
was ze geboren.
Hij droomde weg in deze rijpe rust, die naar den avond neigde. Door de stilte
knerpten stappen over 't grint. De dag hield den adem in. Uit de veege weelde van
het rosgeel loof zeeg af en toe een geel doorglinsterd blad. Hij dacht aan den ochtend
van denzelfden dag. Lang scheen het geleden.
Hier was de rust van warme innigheid. Vol stil genot ook was het samen eten.
Behaaglijk glansde de lamp over de blanke tafel. Keurig had 't oude moedertje
gezorgd. Hij prees pronkerig: een diner! Zij lachte gevleid.
Na tafel geleidde ze hem tot de tram, ze had toch geen rust. Tevreden gingen ze
door den paarsen schemer, in het westen gloeide de lucht na en vlamde in de ruiten.
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Rustig stapte een landarbeider huiswaarts. Iets van gedempte blijheid doorzong hem,
alsof hij onverwachts den sleutel had gevonden op een tot nu toe dicht gebleven deur.
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Het leven was een lei, ieder schreef zijn eigen lot er op. Waarover tobde hij toch?
Dit oudje, dat, tot zijn schouders reikend, telkens blij en zorglijk naar hem opkeek,
ze hád het sleuteltje. Afgunst priemde hem: waarom zij wel, hij niet? Zij leefde in 't
Paradijs, zalig zijn de armen van geest; hij had gegeten van den boom der kennis.
Ze drentelden bij de stopplaats heen en weer. Zij babbelde, vroeg naar
bizonderheden, uit zijn werk, familie, kennissen. Als kostbaarheden borg ze de
herinneringen weg. Hem wachtte de foltering van 't verzet tegen Françoise, die,
gepijnigd door het vooruitzicht, zou verwijten en verwijtend mokken.
Eindelijk uit 't duister van den weg de waggelende tram met belgetjingel. Haastig
nam hij afscheid. Van den wagen uit keek hij op 't oudje in den kapmantel neer. Vief
wendde ze het hoofd links en rechts. Toen de tram wegschokte, bedacht hij pas, de
eigenlijke reden van zijn komst niet te hebben gemeld. Hij had hier Françoise den
weg willen effenen. Stellig zou ze de eerste dagen met de ijle en hakerige onrust van
aldoor menschen aan de deur voor hem niet thuis willen blijven. Bij moeder zou ze
dan het veiligst zijn. Deze was nu voorbereid. Van haar komst waarschijnlijk met
den jongen, had hij niet gesproken.
Met de gedachte aan Françoise scheutte weeë pijn mee. Hij kon zich, verbitterd
en baloorig, daar schrap tegen zetten: door zijn schuld was haar leven verwoest.
Françoise, wie de weelde verworven oorspronkelijk was vreemd geweest, moest
dubbel lijden onder de verplichting, er afstand van te doen. Wat bleef haar over?
Weelde was heel haar leven. Inzakken moest het, als ze haar grillen niet meer volgen
kon. Voor haar besef was faljiet wis als armoe schande.
In de duistere wachtkamer van het station, vanwaar de trein naar huis reed, zette
hij zich in een hoek. Uit de andere richting daverde een trein aan. Enkele reizigers
schoven langs hem heen. Opeens:
- Françoise.
In verrassing was haar naam hem ontschoten. Dadelijk berouwde het hem.
Wrevelig, geen verbazing toonend, stond ze vóór hem.
- Ben je bij moeder geweest?
De stem klonk rauw, haar blik, donker, dwaalde door het venster, ze leunde
ongedurig op één been. Ook haar was deze ontmoeting kennelijk lastig.
Hij knikte: - ga zitten.
Ze deed het onverschillig: - 'k moet op mijn tram passen.
- Je hebt nog vijf minuten. Hij wacht op mijn trein....
- 'k Heb moeder voorbereid.
- Wat zei ze?
- Wat zou ze zeggen....? Beroerd, he?
Een laatste hoop op redding doorflitste haar doffe bitsheid: - weet je zeker, is er
niets aan te doen?
Hij schudde van neen, zijn schouders zwikten als onder een te zware vracht.
Zij zakte tegen de rieten leuning terug. Nog even veerde de hand in angst naar den
mond, beet ze de felle tanden in den zakdoek, als zag ze het onherroepelijke nu pas
vóór zich.... Toen zonken de oogleden toe, knakte het hoofd achterover in 't besef,
dat verdere tegenstand overbodig was.
Hij dacht aan 't rose huisje, hoe het daar was. Lust tot verzet tegen Fransje's
neergeslagenheid borrelde in hem.
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- Natuurlijk is 't ellendig.... Wat schiet je er mee op? Ik moet aanpakken. We
moeten ons leven totaal veranderen. Honger zullen we niet lijden. Jij zal die luxe
dienen op te geven, tenminste als je....
-?
- Daar praten we nog wel over.
Nijdig rukte ze zich van hem af.
- Tsja, zei hij enkel na een oogenblik.
Ze keek hem aan met opgejaagden blik. Haar handen wrongen en opeens schoten
de oogen vol: - Tom, dat kán niet, dat....
Ze greep zijn arm, snikte fel en ingehouden. Hij boog een arm om haar in louter
drang
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tot koesteren. Hij zag zijn schuld nu onontkomelijk. Dat er erger was dan dit
geldverlies, het anderen erger neep, wat baatte 't háár? Hij moest haar nemen als ze
was. Om haar zelfs wil had hij haar getrouwd. Had hij daarbij g e r e k e n d .... tot een
huwelijk ware het zeker niet gekomen. Nu treiterde hij haar met meerderheidsvertoon.
Zij kleumde, nu alles om haar wegviel: aan te toonen, dat ze zich vergiste troostte
haar niet.
Hij klemde haar tegen zich aan. Gelukkig was de wachtkamer niet verlicht. Een
kind was ze, dat stellig vaak bemoeilijkt had zijn leven van financier, bij wien het
in de jacht van 't beursgedoe met een enkele beslissing om kapitalen gaat. Geraffineerd
en argeloos beide kon ze zijn; dit was hem lief geweest.
Ze droogde haar tranen. Bleef ze nu maar zwijgen tot zijn trein ging, een ongerepte
herinnering zou hij hieraan houden.
Ze zei slikkerig: - Ik weet, wat je denkt. Dat ik eigenlijk de schuld ben van 't faljiet.
Mijn dure kleeren, mijn verkwisting....
Zijn hand wenkte af: - Onzin. 't Kán de debakel bespoedigd hebben, meer niet.
Wel heb ik me afgevraagd, of je niet altoos.... mannequin gebleven ben. Heb je nooit
opgemerkt, dat onze.... conversatie ten slotte om één ding draaide: vrouwekleeren?
- J i j begon er telkens over.
- De neutrale zone. Daar kregen we niet licht ruzie. Jij was er onbetwist de
meerdere.
Ze verstarde, rechtte nukkig het hoofd, dat tegen zijn schouder had gerust, wrong
preuts de lippen: - dànk je.
Het ketste als een kiezel.
- Ik verlangde wat anders.
- Dus jij wil scheiden?
- In de eerste plaats wil ik 't geldelijke redderen.
- Daar moet ik maar op wachten.
- Denk 's bij moeder over alles na. En schrijf mij dan. Ik zal ook schrijven.
Hij hoorde 't van zich zelf: zijn stem trilde. De laatste weken had hij schrap gestaan,
nu overmande 't hem. Hij zei heesch en haastig: - Futiliteiten geven in zoo iets de
doorslag. Je weet niet, wat dat voor me was, toen ik jou Maandag geld moest vragen,
omdat je alles uit mijn zak genomen had....
Toen bruiste de trein binnen.
Verward namen ze afscheid.
Aan den overweg naast het station zag hij haar gestalte. Ze wuifde als wilde ze
hem vasthouden.

Sprookjes (fragment)
door N.M. Prins-Burgers
Nog zoemen de wegstervende klokketonen van het luiden van de vesper. Op straat
gaat nog een haastige kerkganger, maar in huis blijft alles doodstil. Het wordt te
donker om te lezen en ik weet mij alleen met al de herinneringen, die ik jaren geleden
achterliet in het kleine, stille stadje.
.... Dan ben ik weer een klein meisje.... en het is een voorjaarsavond, zooals er na
dien tijd niet vele zijn geweest.... Ik ben geheel onder den indruk van een pasgehoord
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sprookje en ik loop stil droomend in onzen mooien, ouden tuin, waar het reeds begint
te schemeren tusschen het hooge geboomte en de bloesems van hoog en laag
wedijveren in het uitzenden van geuren. Op een plek bij het bruggetje ziet de grond
wit van de uitgevallen accacia's en in den top van één dier boomen, die mij altijd
doen denken aan een Japansch plaatje, zingt een nachtegaal een bekoorlijk, dweperig
liefdesliedje met zoet uitgehaalde keelgeluidjes. Bij dat oude bruggetje, waarvan de
derde plank genoeg vermolmd is om het stilstaande water met het kroos doorheen
te zien, daar valt het mij in, dat ikzelf zeer zeker óók de een of andere goede gave
mee moet hebben ge-
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kregen bij mijn geboorte. Mijn levendige fantasie geeft mij hierop het volgende in.
Als ik iets sterk genoeg wensch, zal het vervuld worden. Gedreven door een innerlijke
opwinding gaan mijn kinderlijke gedachten dadelijk op weg om de wensch te vinden,
waarvan de verwezenlijking van onschatbare waarde zal worden voor mijn heele
leven. Ik moet daar, geleund tegen de grootste accaciaboom, met mijn handen
gevouwen en turend door mijn donkere oogharen, geheel verstild in nadenken, een
ongewoon tafreeltje zijn voor de juffrouw, die mij na lang vergeefs roepen komt
zoeken om me naar bed te brengen. Ik ben zóó in gedachten verdiept, zóó weg uit
de gewone wereld, dat ik mijn wezentje als zwevend voel als de avondstilte en de
lentegeuren onder de goudvlammende koepel van de oude bruine beuk tegenover
me en mijn hartje iedere triller meezingt van de laat-kweelende vogels. In een roes
van kinderlijke zaligheid omhels ik het eenige menschelijke wezen, dat zich over
mijn vroolijke stemming kan verheugen en hoewel het een eenvoudig burgermeisje
is, zal ik haar steeds dankbaar blijven voor de manier waarop zij, zonder navraag te
doen, mijn vreugde beantwoordt met hartelijke liefkoozingen.
Nog lang lig ik dien avond wakker en staar met groote oogen in het donker. Wat
kan ik zóó sterk wenschen, dat de vervulling niet uit zal blijven? Een onafzienbare
schimmenrij trekt langs in mijn verbeelding. De een fluistert mij van verre reizen,
de andere van sieraden en mooie kleeren, nog een belooft mij prachtig te leeren
vioolspelen, weer een ander dat ik nooit meer moe behoef te zijn op wandelingen en
pijn moet hebben in mijn voeten, maar ze dwalen weg als ijle vlinders, zij hebben
geen vat op mij en ik niet op hen. Tot ik, ver weg, in het diepst van den nacht, ineens
weet waar ik het zoeken moet. Ik mag niet wachten en nu dadelijk gaan, het witte
poortje door en een paar treedjes op, dan den langen gang door. Ik werp een blik
door het portaalraam. De tuin slaapt bij flauw waarneembaar sterrenlicht. Dan de
trap af en nog twee keer een witgepleisterd poortje door en een hoek om. Op de plaats
waar anders de ouderwetsche klok hangt, zie ik nu een crucifix. Er schijnt mij iemand
vóór te gaan.... De ineenloopende kamers aan den straatkant zijn leeg en wit..........
Vaag onderscheid ik een paar donkere schilderijen aan de kale wanden. Va n u i t
deze ruimte voert een lange gang met boogpoortjes naar de
k a p e l .... Ik weet mij nu in het oude St. Agatha-klooster. Dan sta ik voor de zware
houten kapeldeur. Links afbuigend volg ik de non, die mij steeds voor is gegaan en
met een lantaarntje in de hand mij opwacht. Ze zegt mij iets in een vreemde taal,
dunkt me, maar ik begrijp haar toch.... Iets verder licht zij een marmeren plaat op en
een daaronder verborgen luik.... Dan waait ons een benauwde kelderlucht tegen. Een
vleermuis fladdert om ons heen, het zwakke licht werpt spookachtige lange schaduwen
op de witte muren en mijn hoopvolle nieuwsgierigheid krijgt de overhand op de, uit
het donkere keldergat, mij aanwaaiende angst. De non, dit blijkbaar voelend, geeft
mij in haar plechtige spreektrant te kennen, dat w i e s c h a t t e n v e r b o r g e n w i l
h o u d e n , g e e n a n g s t m a g k e n n e n v o o r h e t d u i s t e r . De gedachte, dat
die ander mij alleen zou kunnen laten in deze stikdonkere grafkelder of wat het wezen
mag, beneemt mij den adem. Alleen de zekerheid van zoo na te zijn aan het
verrukkelijk doel, geeft mij moed.... Al verder gaat onze onderaardsche tocht. Ik zie
niets dan de flauwe omtrek van mijn gids. Eindelijk een vaag schijnsel en het dankbaar
vermoeden, dat het het daglicht moet zijn. Maar daarin vergis ik mij echter. Het is
het lichtend aureool van een Christusbeeld. Ik verbaas mij niet en vraag niet naar het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

hoe en waarom. De non knielt, maakt het teeken des kruises, neemt dan mijn hand
en wijst er mee naar een kleine
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urn, die ik nu eerst oplet.... ‘Dát is het geld. Het heeft zijn waarde voor de wereld,
maar deze steen hier heeft waarde voor den hemel. Ziet, de oogen van den Christus
zijn naar den grond gericht met een uitdrukking van absolute berusting. Eéns heeft
deze steen hier gezeten in het midden van het voorhoofd.... Het derde oog, het oog
van de helderziendheid. Beproef het er weer in te zetten z o n d e r h e t b e e l d t e
b e s c h a d i g e n , of behoud het als een talisman. Doch onthoud dit, het geld is voor
de wereld, maar de steen mag niet in profane handen komen!’.... Zielsgelukkig bekijk
ik het beeld, lang en aandachtig en terwijl ik den steen vastklem in de palm van mijn
hand, komt het mij voor, dat hij toch nog in het voorhoofd zit en uitdrukking krijgt.....
Het ééne, helderziende oog.... O, hoe vereerend en zegenrijk moet het bezit daarvan
zijn.... Nu weet ik ook volstrekt zeker mijn sterkste, ja, mijn éénige wensch, de
violette steen, sterrig en zacht als een wondervol oog van een heilige.... Dát en niet
anders.... Dan neem ik nog juist heel even, doch zeer intens, het beeld waar van
degeen, die mij den weg wees.... 'n sterke hartklopping.... Dat was ik zélf....
Welk kind, dat in een oud huis woont, dat in lang vervlogen tijd klooster was, zal
niet zijn fantasie laten werken, als hij bij het omspitten van zijn tuintje mooie blauwe
scherven tegenkomt en zal niet nauwlettend de weggeworpen aarde doorsnuffelen
als er diepe gaten gegraven worden voor het zetten van een schommel? De aarde is
het geheugen aller tijden, telkens geeft ze den levenden geslachten haar sprekende
bewijzen. Welk kind, dat in een oud huis woont, hetwelk klooster is geweest en
dikwijls gehoord heeft van de dichtgegooide kelders daaronder, zou niet heimelijk
wenschen de verboden toegangen weer te openen om naar geheimenissen te speuren
van lang vervlogen tijden? O, hoe dikwijls heb ik mij voorgesteld te leven in het
oude St. Agatha-klooster, zooals het eens in vroeger eeuwen geweest moet zijn! Op
zomermiddagen zie ik mij met mijn vrome gezellinnen zacht glijden in een bootje
naar de vruchtbare landerijen, die bij het klooster behooren, in de avondschemer als
de klokken luiden voor de vesper ga ik met afgemeten tred en zacht prevelend door
de vertrouwelijke groene laantjes van den ouden kloostertuin, grenzend aan de hooge
lommerrijke stadswallen, maar het best kom ik in de eigenlijke
vervlogen-tijden-stemming, als ik in het donker ga, op bloote voeten en met een
kaarslichtje, door de gangen met de poortjes en niets hoor dan het zacht ruischen van
mijn lang nachtjaponnetje en het regelmatig tikken van de ouderwetsche klok in den
benedengang. Ik moet dan mijn lust bedwingen om te gaan kijken of ze soms vandaag
niet heeft plaats gemaakt voor een groot crucifix en of het tikken eigenlijk niet alleen
het eindeloos en onvermijdelijk voortschrijden van den tijd beteekent. Leef ik in den
toekomst of in het verleden?.... Ik neem op klaarlichten dag een oogenblik waar, dat
niemand op mij let en strek mij languit en voorover op den steenen vloer van onze
verandah en mijn gretig-spiedende blikken vorschen door de roosters voor de glazen
deuren. Daaronder zijn de dichtgegooide kelders met de kostelijke geheimenissen
uit lang vervlogen tijden en.... daar moet ergens de steen zijn.... de steen.... gelijkend
op een donker, violet, sterrig oog, mijn sterkste begeerte. Ik móét het vinden, ik zál
het vinden. Al het andere is maar bijzaak. Het oog heeft waarde voor den hemel. Ik
moet immers trachten het weer te zetten waar het gezeten heeft of het houden als een
talisman. In een bloemlezing uit de ‘Duizend en één nacht’ wordt ook gesproken
over een talisman en ik begrijp, dat zooiets een bijzonder beschermenden invloed
moet uitoefenen op den bezitter. Al meer dan een week geleden viel het mij in op
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dien avond, dat, indien ik bij mijn geboorte een goede gave heb gekregen, het die
moet zijn van de vervulling van harts-
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wenschen. Mijn gedachten zijn bij al mijn leeren en spelen eigenlijk bezig en
geconcentreerd geweest op het vinden van den steen en de bewijsstaving van mijn
bijzonder vermogen. Iets in mij zegt, dat ik op dien bewusten avond een goede, ware
inval heb gehad en niet slechts de fantasterige nawerking van levendige
sprookjes-vertellingen. Maar als dat zoo is, dan moet ik er ook nu dadelijk een
tastbaar, een onloochenbaar bewijs voor krijgen.
.... Ik sta in gepeinzen onder de tulpenboomen, waaruit een paar kraaien met harden
vleugelslag wegvliegen en ik tracht mij afstanden te herinneren, die niet met een
meter te meten zouden zijn. Ik hoor hoe het oude tuinmannetje de kiezels opharkt
en af en toe zijdelings het te véél uit zijn pruimende, gerimpelde mond spuwt. De
schommel is zoo juist klaar gekomen. De omgewerkte aarde is weer wat vastgestampt,
maar mijn schoenen laten nog diepe sporen achter in de zwarte, geurende aarde. Daar
staat een groote schop. Die is beter te gebruiken dan ons kindergereedschap!......
Dicht bij den met klimop begroeide muur begin ik te graven. Ik heb onmeetbare
afstanden gemeten. Nu of nooit den steen vinden. Als ik hem niet vind, zal ik mij
wèl wachten wéér zoo gauw en goedgeloovig de mij invallende denkbeelden te
vertrouwen .... En tóch, 'n drogbeeld kàn het niet geweest zijn, ónmogelijk!.... Ik
werk hard, mijn stevige kinderhanden worden rood en tintelen van inspanning. Als
ik even pauzeer en nadenk, zie ik de oude tuinman naar mij staan kijken. Natuurlijk
begrijpt hij niets van mijn graafwoede. Als hij maar weg ging zou ik hem zelfs kunnen
vergeven, dat hij laatst een miniatuur bessenstruikje in mijn tuintje heeft afgemaaid,
waaraan een héél echt trosje bessen beloofde te komen. Gelukkig! hij is klaar met
het grint harken en zakt af in de richting van de keuken, zeker in de hoop op een
kommetje thee en een praatje met Gerritje. Meteen neemt de beleediging van het
gesneuvelde bessen-boompje véél kleiner plaats in in mijn gedachten. Wat is een
bessenboompje ook in vergelijking met den talisman, dien ik zoek? .... Telkens stoot
de spade tegen stukken steen, dan weer glinstert het email van blauwe scherven. Ik
veeg ze wat schoon en bekijk ze goedkeurend als stomme en toch veelzeggende
bewijzen van het geheugen van moeder aarde. Maar mijn krachten en mijn geduld
gaan ten einde, en ik voel dat mijn zelfvertrouwen en geloof afhangen van dit
oogenblik. A l s ik eens de verkeerde plaats te pakken had?.... Nog een krachtige
stoot, mijn voet leunt met mijn volle, gewicht op de spade.... en dan welt er in mijn
brein een plotselinge, geheimzinnige zekerheid.... zie je! tòch!.... er komt een bol
oppervlak te voorschijn.... Ik spit en spit de aarde er om heen weg.... en trek met twee
begeerige handen en een kleur van verrukking iets als een kruik omhoog, een urn,
vrij zwaar .... Niet geheel gaaf.... De hals is er af en aan één kant dreigt er een groote
scherf uit te vallen.... Toch verrukkelijk.... I k vind dit zoo maar hier.... Maar nu....
het sterrenoog, mijn talisman?.... Wie anders dan een kind zou na het vinden van een
urn met oude munten nog denken aan een steen, die iets te maken moet hebben met
het derde oog van den gekruisigden Mensch?...... Mijn handen woelen onwillekeurig
in de losse aarde, waar de urn gezeten heeft en houden een hard, klein voorwerp vast,
een ovaalvormige, eenigszins verweerde steen, heel donker van kleur en lang niet
zoo mooi als het wonderoog met den diepen gloed en het sterrig waas, maar er gaan
toch, juist zichtbaar, fijne witte strepen van uit het middelpunt naar den omtrek. Dit
is geen gewone steen, nee zeker niet. Als ik hem midden tusschen de kiezels had
zien liggen, zou hij mij opgevallen zijn. Ja, dit moet toch mijn talisman zijn. Ik wist
het wel, mijn sterkste wensch móést in vervulling gaan. Maar hoe en waar de steen
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te verbergen?.... Hij mag niet in profane handen komen.... profaan beteekende
ongeloovig.... Hoe hem
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te verbergen?.... Zou een wit katoenen meisjeszakje, dat met een band om het middel
gestrikt wordt, wel een voldoend veilige bergplaats zijn voor.... het heilige oog? ....
Ik weet geen betere te bedenken. In mijn jurk?.... Nee, daar zal hij bij het uitkleeden
uitvallen. In een knoop van mijn zakdoek?.... O, hemel nee! Die mocht eens blijven
liggen hier of daar of meegaan in de wasch éér ik het kon verhoeden. Dan toch maar
in mijn zak. Nog ééns klem ik, schitteroogend, opgewonden, de steen vást in mijn
gloeiende handen, steek hem weg en neem de urn voorzichtig op.
Mijn ouders, broers en zusje en ook de tuinman en Gerritje zijn uitermate verbaasd
en haast nog meer opgetogen en nieuwsgierig dan ik zelf. Natuurlijk zal de inhoud
een kostbare zijn! In een oud stadje als het onze worden telkens merkwaardige
opgravingen gedaan, maar een urn bevat zonder uitzondering goud en zilver.... Het
maakt mijn vader zenuwachtig, hij kan niet nalaten het bijna loslatende gedeelte op
te lichten.... Dáár klateren eenige voorbarige munten op den tuintafel.... De familie
is er stil van. Moeder pakt mijn hand, kijkt me onderzoekend en verblijd aan en zegt;
‘Nee maar, kindjelief, jij bezorgt ons een verrassing. Hoe wás je zoo aan 't graven?’
Intusschen trekt Olga me plotseling uitgelaten tot een rondedansje. Kleine Peter
raakt haast onder den voet. Maar dan moet de heele familie met mij mee den tuin in
om het gedenkwaardige gat te bezichtigen, vlak bij den ouden muur. Verschrikt door
het menschenlawaai vliegt een troep musschen weg uit de klimop, die blijkbaar al
hun nachtkwartier hadden opgezocht. Ook Gerritje en de oude tuinman komen kijken.
Wéér moet ik verklaren hoe ik er bij kwam te gaan graven ‘en nog wel met een ijver
of de juffer het van te voren wist!’.... Ik word bloedrood.... de waarheid brandt me
in het hart en op de lippen. Als ik zeg ‘Omdat het mij gewezen is en ik zoo vurig
verlangde het heilige oog te bezitten’, zullen ze daar verder alles van moeten weten,
het willen zien en aanraken.... Zouden zij tot de profanen behooren, ja of nee? Ja....
want ze zullen glimlachen om mijn verhaal en om den steen zelf, die duizend maal
mooier is dan zij hem kunnen zien.... Kan ik het dan verklaren in verband met de
gehoorde sprookjes en de goede gaven, die stervelingen soms mee krijgen bij hun
geboorte?.... Ik sta tegen den ouden muur geleund, turend in het versch gegraven gat
en zeg lachend de waarheid: ‘Ik heb zeker een bijzonder goede fee aan mijn wieg
gehad. Die vervult mijn stoutste wenschen.’
De eerste dagen geeft mij het bezit van den wondersteen groote onrust. Ik voel
mij verplicht hem steeds bij mij te dragen en 's nachts onder mijn hoofdkussen te
leggen. Het telkens opkomend idee, dat ik hem daar zou kunnen vergeten of met
mijn zakdoek mee uit mijn zak trekken om hem misschien voor de voeten van
oningewijden te zien rollen, bezorgt mij blos op blos. En toch ben ik zelden geklukiger
geweest dan juist in dien eersten tijd. Er is een neiuwe periode in mij leven
aangebroken. Een hevige schok heeft mijn gedachtenleven wakker geschud. Zóó
sterk vindt het ontluikende leven der natuur weerklank in mij, dat het mij is, alsof
voor het eerst het schoone lentesprookje zich onder mijn oogen afspeelt. Dikke bijen
wijzen mij den weg van bloem tot bloem. Zij dringen tot in het hart van iedere kelk
en gonzen dan weer weg. Onder de groote witte bruidsbouquet van een slankstammig
morellenboompje wordt het mij duidelijk, dat ik eigenlijk in het geheel niet jaloersch
behoef te zijn op de kleine aannemelingen met haar stijve jurkjes en kunstmatig
gegolfde haren. Ik zou immers nooit tevreden zijn als ik niet een kleedje kon hebben
van morellenbloemen en schemering van blauwe lucht! En wat het feest der
Communie aangaat, ben ik, bijzonder begenadigde, niet reeds opgenomen als lid van
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wer-
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ken dan kerk en preek en zang?.... Nee, niemand, die niet gezegend is als ik, kan de
schoonheid van het leven genieten als ik het doe. Géén kan den steeds aangolvenden
jubel van levensweelde zóó gevoelen bij het turen naar blauwen hemel door teedere
bloesemkronen, bij het verlangend spieden en spiegelen aan den rand van den vijver,
waarin een droomachtige wonderwereld haar afgescheiden bestaan bergt. O, de dagen
zijn louter licht en blijheid. Ik hol als een jong poesje met overbodige, potsierlijke
zijsprongen, dan strek ik mij languit in een geurig bed van grashalmen en weet met
gesloten oogen de weelde om mij van duizenden bloemen. Ik beloof mijzelf dezen
heerlijken tijd steeds met innige dankbaarheid te herdenken. Dit is dan toch ook
allemaal zoo buitengewoon! Zou één van mijn kennisjes ooit zoo iets beleven en zoo
iets bezitten? Ik vergelijk mij met alle menschen en kinderen in mijn omgeving, die,
voor zoover ik merken kan, genoeg pleizier vinden in de dagelijksche plichten en
genoegens en niet hongeren naar méér en hooger, en ik voel mij een uitverkorene.
Alleen verbáás ik mij dikwijls dat niemand verlangend schijnt te zijn om iets te
zoeken, wat hij niet den vorigen dag óók al gehad of gekend heeft. Het gedachtenleven
van groote menschen, die mij eerst om hun leeftijd eerbied inboezemden, gaat mij
intrigeeren. Ik kan eigenlijk niet nalaten te veronderstellen, dat alles maar een beetje
schijn is en iemand als mijn eigen vader heusch niet genoeg kan hebben aan
menschengeharrewar, Romeinsch recht, dikke boeken, zijn gezin, zijn vrienden, de
societeit.... en mijn moeder aan haar man en kinderen, haar huishouden en haar
maatschappelijke belangstelling. En toch geven zij mij nooit eenig blijk van hun
eigen bijzondere sprookjes. Vinden zij er mij te jong voor? Hoe dikwijls ligt het mij
op de tong er naar te vragen, maar dan ben ik bang voor het traditioneele antwoord
voor alle gedurfde of onbegrepen kindervragen: ‘Later wel eens’.... Dat vreeselijke
‘later’! Het verborgen houden van mijn geheim geeft mij steeds sterker vrees, vooral
die van niet begrepen te worden.... want soms rijst er een akelige twijfel aan de
waarlijke superioriteit van oudere menschen.... en dat beteekent voor een kind de
vreemdheid aan eigen ouders, de eenzaamheid, die het bij eerste bewustwording lijdt
in alle wreede zuiverheid van ragfijne waarneming.
Dat ik op den dag zélf niet heb durven spreken, maakt het mij den anderen dag
nog moeilijker....
Mijn vader is naar den pastoor geweest om hem in kennis te stellen van de
merkwaardige vondst. Ons huis is n.l. het eigendom van de Roomsche kerk, zoodat
de helft van de waarde haar toekomt en mij de andere. Er is afgesproken den
stadsarchivaris te raadplegen, hem de oude munten te laten taxeeren en deze dan te
gelde te maken. Het museum van oudheden zal zeker geen bezwaar maken tegen
den aankoop ervan.
Als ik 's middags uit school kom, nog geheel in den roes van iemand, die gevierd
wordt omdat haar iets heel bijzonders is overkomen, sta ik in vaders studeerkamer
tegenover een lang, eerbiedwaardig man met grijze haren en een haviksneus. Hij
reikt mij, de kleine gelukkige schattendelfster, de hand en wenscht mij hartelijk geluk.
Hij noemt het een zeer curieuse vondst, uit geschiedkundig, zoowel als uit
oudheidkundig oogpunt. Dan weidt hij tegen de gretig luisterende familie in den
breede uit over de gesteldheid van ons huis, toen het nog het St. Agatha-klooster
was. Het grachtje, dat er onder door loopt, moet in vroegere tijden de kortste
verbinding zijn geweest tusschen de stadsgrachten en den rivier verder op, waaraan
de vroeger bij het klooster behoorende landerijen liggen. De linker zijvleugel van
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het huis is nog niet zoo heel lang geleden afgebrand en in nieuwere stijl weer
opgebouwd. Daar mist men ook de typische gangbogen. Van uit een der dichtgegooide
kelders rechts, liep indertijd een onderaardsche gang naar het slot van Ridder Arnout.
Dat
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stond vlak achter het tegenwoordig nog zoo schilderachtige Pelgrimshofje.
De archivaris is méér in ons huis geweest. Ten tijde dat de vorige bewoners, goede
vrienden van hem, er in woonden, en eens op een keer de twee groote kamers aan
straat opnieuw behangen werden, moest ook de geheele betengeling vernieuwd
worden. Toen zijn in het metselwerk bogen zichtbaar geworden, juist tegenover
elkaar,d i e e r g e h e e l o p w e z e n ,d a t d a a r d e k l o o s t e r g a n g g e w e e s t
m o e t z i j n , l e i d e n d e n a a r d e k a p e l .... D e k l o o s t e r g a n g
....L e i d e n d e n a a r d e k a p e l ....

Pasterke van Parijs,
door R. Kimpe.
Heel in den ouden tijd moet 't Paradijske, gelijk nu ten dage nog 't Vagevuurke en 't
Helleke, een straat geweest zijn van 't Begijnhof. Rond hetgeen de Fransche Furie
van 't Begijnhof laten rechte staan heeft, is er met wat er overbleef van de platgebrande
conventen en godshuizen een dikke muur gemetst, en alzoo is 't Paradijske geworden
tot een wegeling des velds, loopende van de Mechelsche poort naar de tegenwoordige
Begijnhofstraat.
's Morgens wordt het enkel begaan door de dokwerkers uit de verre Heide, die van
uit Lier mee moeten met den eersten trein naar Antwerpen.
's Noens ten twaalve zijn 't alleenlijk eenige borstelhoutmakers die er op krakende
kloefen haastig langs stappen om den weg af te snijden en zoo doende, na 't eten te
hebben ingeslikt, onder den een nog een uilke te kunnen vangen.
Op de andere uren van den dag is 't zelden of raar dat er iemand voorbij komt, als
't niet en is een hond of een rentenierke die niet en weet waar elders nog te loopen.
Zoolang dat 't Paradijske is, staat er nog een enkel huizeke. Vier wit gekalkte
muurkes, van onderen zwart geteerd, onder een rood pannen dak; een vensterke met
groene blaffetuurkes en nog een scheef gezakt begijnedeurke zoo klein dat ge u moet
stuipen om er in te gaan.
Daar woont Pasterke Van Parijs.
Als 't lente is in 't land en de schoone, witte Zeeuwsche wolken, lijk een kudde
schapen op 't veld van den blauwen hemel over Vlaanderen drijven, staat Pasterke
Van Parijs in zijn hoveke te delven, te beeren en te planten.
't Zijn profijtige beddekes met radijskes, spinazie en andere smakelijke vroege
groensels, die hij met bevende handen bewerkt en bezaait. Onder een opgelapt raam
van ievers uit een afbrake, plakken de malsche botergele sala en de geurige rubbekes
al tegen de bedoomde ruiten in de zonne.
En een gelapte voorschoot over de groen geschoten soetane, met een kaal geruifde
tikkenhaan op, vet van 't zweet, en den bril op 't tjoepke van zijnen neus, staat Pasterke
Van Parijs boven op de rood geschilderde keukentafel met een broodmes de perelaars
te snoeien, terwijl dat zijn oude nichte Petronelle hem bij zijn beenen vast houdt
tegen 't waggelen.
Want van dat hoveke moeten ze onder hun getweeë heel het jaar leven.
En als 't in 't volle van den zomer de Groote Hovenier zelve is die aan 't zorgen
gaat voor vruchten en gewassen, het al van zijn eigen groeit en bloeit dat het een
kermis is voor neus en oogen en 't hoveke niet meer die vele zorgen vergt, is 't liefste
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wat Pasterke Van Parijs dan doet, in 't heetste van den dag met open deur op een
stoel stille te zitten in 't portaal.
Op 't voutkamerke rust Petronelle boven op heur opgedekt bedde, tot dat het water
voor de koffie zingt in den koperen moor.
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De zonne smijt heuren gloed door 't deurgat op de bloedroode Rupelmondsche tichels,
dat heel het licht blauwend gekalkt gangske er met een wondere klaarte tot in de
hoekskes der zolderbalken van staat te leven.
Eenige vliegen hangen in den zonnebundel te glinsteren en te glanzen, en Fokske,
die zoo oud is als de strate, laat op zijn zijde zijn wit gespekeld pelske nog een keer
heeten, om daarna met een diepen hondenzucht zijn eigen weer deugd te gaan doen
op de killige steenen in den schaduwee, onder de stoel van zijn meester.
Pasterke Van Parijs heeft zijnen brevier gelezen; 't boek ligt nu in zijnen schoot
en op iederen knie rusten zijn vereelte werkmanshanden.
Zijn vet besneukelde soetane staat van boven een beetje open van 't danig zweeten
en laat zijn blauw geruit hemde zien.
En de oogen achter zijnen bril geloken alsof hij ging in slaap vallen, zoo zit Pasterke
Van Parijs door zijn pinkers te kijken over de zinderende zonnevelden voor zijn
woonste, door den donkeren schaduwee van de vesteboomen onder door, ginder
verre naar de wazige oneindigheid der welige landouwen van Klein Brabant.
De zonne begint al roode lampen aan te steken in de blauwe kruinen van de
olmeboomen; de maan rijst rond en vol boven 't kerkske van 't Begijnhof waar den
Angelus klept, en met den opkomende vloed zwelt de Nethe zilver en goud tusschen
heur hooge donker groene dijken boordevol omhoog.
't Is de ure waarop, als 't in den tijd van 't jaar is dat de blaren beginnen te gelen
en te bruinen, Pasterke Van Parijs opstaat om met Petronelle en hun zoete Fokske 't
brood te breken.
Van op de mahoongeschilderde kleerkast pakt hij daarna stillekes zijn vioolkasse
af, en alleen gaat hij uit in de rechte wegelkes van zijnen hof.
't Duurt lang vooraleer dat hij durft; maar als hij bachten den ouden perelaar is
gekomen met al zijn riekende roodgestoofde vruchten en niemand hem nog zien kan,
komt het speeltuig van zelve onder zijn ruigen kin te staan; de strijkstok springt op
de snaren en 't is Pasterke Van Parijs niet die speelt, 't is de oude liereman uit zijn
jonge jaren die van dorp tot dorp gaat met altijd dezelfde liedjes door 't eenbaarlijk
Kempenland.
Nog gloeit des avonds de weerhaan op Sente Gommarustoren; maar alle dagen
staan de stoutste sterren daar een kwartierke vroeger in den fulpen najaarshemel te
fonkelen, tot dat op een goeie keer, met wind en wolken, achter de trekkende
drijhoeken van krijschende kranen en vriezegangen, de lange winter Vlaanderen
weer komt binnen gevallen.
De oude boomen op de veste staan te kermen en te klagen; de velden liggen zwart
en nat.
't En zijn geen bloeiende klokskes en blommende geraniums nu voor de ruite,
maar vinnige ijsblommen op 't glas dat rammelt van den daver als er in de
Begijnhofstraat een wagen rolt over de uitgevrozen kasseien.
Van Emblehem tot Duffel zwieren de schaverdijnders en glijzen de boerinnen op
hun ijsstoelkes over de verzopen beemden Lier voorbij; en als 't voor weken lang
wit ziet eind en verre en alles stille en klein is onder den voetendikke sneeuw, hoort
ge van op de veste Pasterke Van Parijs aan 't werk.
Met de kei tusschen zijn knieën klopt hij op 't zoolleer dat de duivel erbij te late
komt, want 't is thans dat hij zijn schoenen lapt en die van Petronelle voor heel 't jaar
dat komen zal.
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Of hij is aan 't hameren en aan 't zagen, zet zelf zijnen alm met Petronelle die aan
den slijpsteen draait en maakt zijn eigen al 't gerief.
En in 't eerste zonneke dat dooien en zingen doet van alle daken en goten, zit
Pasterke Van Parijs gekruist lijk een eerste kleermaker, achter zijn op gestoken
gordijntje zijn kleeren te verstellen tegen den uitkomen.
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Maar goed weêr, kwaad weêr, alle dagen doet hij zijn wandelingske rond de vesten.
De kinderkes komen aan zijn hand gesprongen, of hij slaat een praatje met zuster
poortiereske van 't Begijnhof die hout sprokkelt of konijn-eten steekt als 't de gardeviel
niet en ziet.
De rentenierkes houden hem staan en spreken geerne met hem over 't weder.
Altijd heeft hij iets op zijde zitten voor de arme menschkes dat hij zelve gevonden
heeft of gekregen of voor den een en den andere heeft afgebedeld.
En met een gelukkige glimlach in zijnen vuilen baard, pleegt hij erbij te voegen:
- En is 't niet veel, 't is gegeven met een goed herte.
Een zekere keer heeft er een rijke dame hem een splinternieuwe lijfrok geschonken
daar ze zag hoe kouwelijk dat hij liep.
Omdat ze wist dat hij toch alles weggaf, had hij hem in heur bijzijn moeten
aantrekken en deed ze hem heur zijn mouwen toonen telkens als ze hem tegenkwam.
Maar Van Parijske sneed 't onderste van de mouwen af, trok ze over zijn polsen
dat Mevrouwe ze goed kost zien, en gaf de lijfrok aan een arme bloed.
- Nu hebt ge toch warm Van Parijs?
- Gelijk in den oven van den dikken bakker, mijn goeie Mevrouwe, danke duzend
keeren, God zal 't u loonen
Iedereen groet hem en doet voor hem zijn klakke af, de hevigste roode gelijk 't
ergste pilarenbijterke; en anders en is hij niet gekend dan als Pasterke Van Parijs.
't Zijn alleen de hooge heeren van den kerkraad, een paar kopstukken van den
Kring en de andere geestelijken natuurlijk voor wie dat hij zelf eerst met bevende
hand zijnen tikkenbaan moet afnemen en luid hunnen naam en titel zeggen, willen
ze hem een goeden dag geweerdigen.
En 't klinkt dan nog heel droog en van uit de hoogte met goed de klemtoon op 't
laatste woord
- Goeien dag-e.... meneer den abbé.
Want nooit of nooit en zal 't eerweerdig heerke Van Parijs het nog verder kunnen
brengen.
Op 't aandringen van Koze Pastoor en meest nog voor zijn erfenisse, hadden zijn
ouders, schamele boerkes van langs den Heikant, 't eten uit hunnen mond gespaard
en de nagels van hun vingers gewrocht om hunnen zoon toch paster te laten worden,
daar waar ze enkel met de meiskes en vreemd volk moesten voortdoen.
Van achter de koe heur steert was de jonge Van Parijs, als primus en drager van
Monseigneur zijn hope uit 't seminarie thuis gekomen, seffens geplaatst als onderpaster
in 't Heilige Herte. Maar Van Parijs, vol ijver en vol gloed, beging de beestigheid
van een boek te schrijven.
Hij wilde Koze Pastoor ermee doen verschieten, en alvorens naar Mechelen op te
zenden aan de keuringe van Monseigneur, had hij hem alleen maar laten lezen aan
den dooven apotheker, zijnen beste vriend.
Den Doove, gelijk de menschen zeiden, hield veel van de sterren, zat 's nachts
soms door een lange buize te kijken boven op 't dak van zijn huis, en daar werd
verteld door die 't goed wisten, dat hij een ouwe Augustijner was die zijn kappe over
de hage had gesmeten.
Met een stemme gelijk uit een kelder had den Doove 't hem nog gezegd:
- Doe het niet Van Parijs, 't is schoone, heel schoone, ge hebt den bol van een
genie, en 't is weerdig van een Thomas à Kempis, maar ze zullen u niet verstaan.
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- 'k Heb het direkt uit God zijnen mond, zei Van Parijs, en 'k doe mijn goeste.
't En 't duurde niet lange of Mijnheer den Deken liet hem zeggen dat hij moest
naar Mechelen komen.
En hij was gegaan, te voete, met zijn boterhammen in een roode zakneusdoek aan
de krukke van zijnen perreplu over den schouder, den hoed in zijn zwierende hand,
zonder dat hij het zelve wist luid aan 't zingen over de zonnige zomermorgenvelden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

197
of met zijn gedachten lachend bij zijnen boek, de oogen sterrelings op de blauwe
boomen aan den einder.
Maar hoe was hij weer gekomen!
Ten aanzien van heel 't kapittel had Monseigneur het handschrift in stukken
getrokken en voor zijn voeten gesmeten.
- Et puis les flamands sont trop bête pour ça!
En als Van Parijs zeer onderdanig had willen tegenspreken en zijn werk verdedigen
was 't er seffens op gevolgd:
- Vous n'avez pas la parole, abbé, et disposez!
Zijn boterhammen waren in zijnen neusdoek blijven bakken in de zonne.
Twee uren lang hadden de Mechelaars een jonge priester met 't hoofd tusschen de
beenen, op een verlaten bank zien zitten langs de Dijle.
- 't Is zeker van die warmte, hadden er een paar oude wijven tegen malkander
gevezeld, die tot dichte bij hem waren gaan kijken en vragen zonder een woord uit
hem te krijgen.
Maar was 's morgens de onderpaster langs den steenweg in minder dan twee uren
naar Mechelen gestapt, waar iedere treffelijke mensch er drie over doet, trage liep
den abbé 's avonds terug, langs Waelhem rond, alover de hooge, eenzame dijken van
de langzaam slingerende Nethe.
De zon had hij zien ondergaan en de maan opgaan over de wereld. Bij de brug te
Duffel lagen de koppels in 't hooge gras te zwijgen langs den waterkant; verschrikt
keken ze dien aardige zwarte jongen achterna, want niemand van zijns kindheids
heugenis en dan nog zoo late, en had ooit een paster langs daar weten wandelen.
Maar Van Parijs en zag noch en dacht; af en toe trok zijn hand al gaande een hooge
blomme af en ging zijn herte omhoog om een zware zucht te loozen.
't Was donker en avond als hij te Lier weer aankwam.
Hij ging recht naar 't huis van den apotheker. Den Doove zat al scherreling op zijn
dak te kijken naar de oneindigheid, en zijn maarte moest er mee een steen naar slaan
om hem te doen beneden komen.
- Heb ik het u niet voorzeid? was 't eerste dat den Doove al lachend zei van achter
't vlamke van zijn keerse.
- 'k Ben gelukkig! zuchtte Van Parijs en ging nog voor de laatste keer gaan slapen
in de geriefelijke pasterije, waar dat hij met Koze Pastoor moest te gare wonen voor
zijn profijt.
Want als 's anderendaags de aartsbisschoppelijke brief kwam met de degradatie
en 't verbod van nog biechte te hooren, vloog hij onteerd en onterfd daarbij, met
klieke en klakke in zijn grijs valieske aan de deur.
Een paar dagen te voren was er in 't huizeke van 't Paradijske een arme slure van
een weduwe gestorven letterlijk van ellende en gebrek, en de armmeester had de
zeven schaapkes van weezen bij de marollekes gedaan in 't klooster op 't Begijnhof.
- Dat is precies mijn gadinge, zei Van Parijs.
Hij betrok de woonste en lei er zijn geluk thoope met Petronelle een verre nichte,
die te veel had om te sterven en te weinig om te leven en half blind ga weg zijn
huishouden deed.
In 't goed sezoen stond hij voor dag en dauw op zijn stukske land. Hij en mocht
maar de laatste zijn misse lezen en was zoolange nuchter in de kerke bezig met 't
vuil werk.
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't Boeken schrijven was gedaan en als hij in 't begin nog maar in de plaats van een
andere op de preekstoel mocht klimmen, en was 't niet meer lijk vroeger een dag van
te voren, tot een stuk in den nacht, uit dikke geschriften van kerkvaders, santen en
santinnen voorbereid; maar in hun eigen saopige, simpele tale sprak Pasterke Van
Parijs tot het herte van de menschen.
Telkens dat hij daar omhoog stond was de kerk haast te klein en velen kwamen
er

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

198
nu naartoe die anders 's Zondags maar een halfuur miske hoorden of nog niet.
Nog nooit en wierden er zooveel Paschen gehouden en van al dat hij leefde en had
Suske den ouwelbakker zooveel 't Jiezekesbrood geleverd.
Afjonstige papen waren aan 't konkelen gegaan om hem ook het preeken af te
nemen, en Monseigneur had hem al door den schijnheilige mond van den dikke
Deken herderlijk laten vermanen.
Maar daar waren toch eenige wijze burgers tusschen gekomen en zoo was er hem
verder geen letsel meer geschied.
Tot de menschen spreken en Gods woord verkonden dat was nu Pasterke Van
Parijs zijn lang leven; en zoo verliepen zonder verdere gebeurtenisse, jaar in jaar uit
zijn dagen, gelijk met ebbe en vloed het water van de Nethe.
- Ge en moogt u over uw eigen niet beklagen, vriend, placht hij tot den
mistroostigaard te zeggen, ge en zoudt toch niet anders kunnen doen hebben; iedere
mensch moet als eens een beestigheid begaan en ge moogt al blij zijn als 't achter
den rug is, en vooral... iedere mensch en heeft nog dat geluk niet - als God gaf dat 't
geen kleine en was.
Al die lange jaren had hij gesproken naar aanleiding van 't evangelie van den dag,
over de natuur, de zon, de maan en de sterren, over de redelijke schepselen Gods, de
dieren en de nederige blommen des velds, over 't geluk, de vreugde, de schoonheid
van 't leven in de alles begrijpende, de alles vergevende goddelijke liefde.
En zoo voelde Pasterke Van Parijs zijn eigen stillekesaan oud worden. De meeste
menschen van zijn jaren lagen al lang vergeten in 't kerkeputje, en nu en dan trokken
ook zijn laatste kennissen onder de rentenierkes en de menschen op 't Begijnhof de
markt af.
De laatste winter was bijzonder hard geweest gelijk het de menschen in vele jaren
niet meer en hadden geweten.
Met peerd en karre waren ze over de Nethe gereden en de kraaien lagen met open
bek, dood en versteven langs de veste.
Petronelle had een vallinge betraapt, was gaan sukkelen en kwelsteren en ten lange
laatste nog uitgegaan gelijk een keerske met de eerste goeie dagen.
- Nu is 't mijnen keer, zei Pasterke Van Parijs met een genoeglijk lachske rond
zijnen mond waaruit dat er een bruin streepke pruimespeeksel leek; 'k en zal t niet
lange meer trekken.
En zijn grootste plezier, zoo als hij zei, was van op den dood te zitten peinzen.
Hij had genoeg van 't leven, kon al lange 's nachts niet meer slapen en kreeg
verlangen naar de groote rust.
Een enkel dinge maar was er nog dat hem in die dagen kwelde, en 't was dat hij
wel en veel gesproken had over de schoonheid van 't leven, maar niet genoeg over
de schoonheid van den dood gelijk hij zelve die nu inzag.
En 't deerde hem dat al zijn goeie vrienden en vriendinnen zonder dien troost waren
moeten vertrekken.
Alzoo kon hij onder zijn alleen in 't portaalke bezig zitten, want Fokske was ook
al kapot gegaan, en in de overdadige zonne, over de wereld zitten kijken, met in zijn
binnenste de bede aan Onzen Lieve Heer om hem toch aan zijn welbeminde
parochianen ook over de dood nog zijn woordeke te laten zeggen.
Al een keer of twee had hij het geprobeerd. Maar hij had het gezien, hij had het
gevoeld, dat 't mis liep. De stoelen verschoven, daar werd gesnoten en gehoest, 't en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

wilde er bij hem zelve niet goed uit ook, en ten slotte hadden de menschen malkander
verbouwereerd zitten aan kijken en was hij er moeten uitscheiden om ze niet banger
te maken dan ze al waren.
't Was een van de laatste schoone dagen van voren aan in den herfst. Overal hing
gelijk een rijke volbrenging, het leven rijp en vol in de lucht.
De boomen wogen af van de welriekende
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vruchten, de schoonste oest stond gebonden op de dampende kouters waar 't winterloof
alweer werd uitgezaaid; 't rook naar honig en reuk van warme grond, en rondom over
de ronde donkerte der aarde stond de hemelstolp schoon doorschijnend als de ramen
in Sente Gommaruskerk.
't Was Pasterke Van Parijs te machtig. Hij moest opstaan, een eindeke in zijn
hoveke gaan en daar bleef hij almeteens staan. Zijn rugge en was zoo rond niet meer,
zijn borst niet meer zoo ingebogen; zijn oogen gingen rijzekes toe, zijn handen hingen
open nevens hem gelijk van een Sente Franciscus en vlak naar de ondergaande zonne
gekeerd, die rood lijk vuur ginder verre achter Vlaanderen neerzonk in de zee, viel
het hem half luid en zachte van de lippen:
- Heere mijn God, maak dat ik aan de menschen morgen nog kan zeggen wat ik
in dezen oogenblik gevoel.
Dien avond en kon hij niet eten, ging vroeg naar zijn bedde en sliep gelijk een
steen, iets dat hem in jaren niet meer en was gebeurd.
En daar komt hij weer eens van 't hoogkoor.
Gelijk iedere keer schuiven er stoelen op zij, want de luisteraars zitten er dikke,
en uit gewoonte zeggen de menschen waar hij 't dichtste langs voorbij gaat:
- Dag Pasterke Van Parijs.
- Dag vrienden, zegt hij zacht, en lacht een keer.
Nog nooit en is hij in den laatsten tijd zoo fluks de trappen op gegaan, maar ook
nog nimmer lag hij daar boven zoo lange voor 't kruisbeeld op zijn knieën.
Eindelijk staat hij rechte en hij uit wiens mond de woorden anders kwamen
gespoten lijk 't bier uit een versch ontstoken vat, 't duurt een eeuwigheid vooraleer
dat hij begint.
Maar hij preekt en hij blijft preeken. De menschen zitten te luisteren met hunnen
mond wagenwijd open, ze hangen aan zijn lippen, gaan van hun stoelen naar omhoog.
Deze keer ziet hij het, deze keer voelt hij het, Onze Lieve Heer heeft hem
gisteravond aanhoord, de schoonheid van 't leven hebben ze begrepen, nu verstaan
ze ook de schoonheid van den dood.
Zijn hoofd ziet rood tot in de kruin van zijnen kletskop, maar nog één ding moet
hij er in krijgen, klaar en duidelijk maken, nu en voor altijd, en 't is ook 't moeilijkste,
't is perijkeleuste van al, de bliksemsnelheid waarmee dat de dood ons elk oogenblik
kan genaken.
Hoe zal hij dat wijs maken aan 't volk van ‘Lierke plezierke’. Hij ziet ze daar zitten
onder hem. Geerne gaan ze naar 't kerkhof wandelen tusschen de graven, lezen de
opschriften en leggen voor de zooveelste keer aan malkander de planeet uit van iedere
familie. Op Allerheiligen en Allerzielen gedenken ze wel de dooden, gaan er bloemen
planten en keerskes aansteken; maar wie van hen is er die er dan denkt dat zijnen
put misschien al gedolven is.
Hij ziet ze zitten daar beneden onder hem, Sterven moet iedereen, dat weten ze
wel. Maar daar zal nog zooveel 't eten vallen en te drinken op Sente Gommarus en
Lierekermis, nog zoo lang zal 't orgel draaien bij de Gruismuis, bij Pietje Alpaerts
de speelman zitten op Zon- en maandag, feest en Karnaval, en wie denkt er dat 't elk
oogenblik zijne keer kan zijn, daar waar dat er nog zooveel anderen kunnen vòòrgaan.
- Wel beminde parochianen, wie heeft er geweten dat hij ging op de wereld komen,
wie zal er ooit weten wanneer dat hij er weer zal van af gaan! De dood?.... de dood
is onverwachts lijk 't onweer op een zomersche dag! De dood komt op gelijk de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

draaiwind voor den eerste donder! De dood slaat neer gelijk de weerlicht uit de wolke!
De dood.... is lijk een deur die open slaat en toe! De dood.... de dood?.... de dood,
hijgt Van Parijske, de dood is dat ge mij allemaal hier nog ziet, en nu niet meer!
En onder die laatste woorden heeft hij
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zich opeens in 't gestoelte neergestopen.
Stille is 't dat ge de keersen hoort branden op den outaard.
Sterrelings zitten de menschen naar de preekstoel te kijken, waaruit dat Pasterke
Van Parijs al oogpinken weer zal rechte staan. Maar ze wachten en blijven wachten.
Van Parijske en laat zijn eigen niet meer zien.
Daar rammelt er ievers een ruitje in een van de ramen. De versten kijken verschrikt
om.
Twee jonge meiskes schieten er meteens in een lach, maar 't en duurt niet lange.
De gezichten worden wit en groen, de keelen beginnen te zwelgen.
Van achter staat er niet zoo gauw ineens een vrouwmensch op, of seffens springen
ze allemaal tegelijk rechte.
De oogen puilen uit de koppen. Een oogenblik is 't een vluchten en vechten om
malkander arms en beenen te breken; de voorsten loopen hals over kop met de koster
en 't krioolke de straat al op, al roepend en tierend, en alleenlijk de stoutsten staan,
gereed om weg te vluchten, met lange halzen in 't portaal van verre nog te kijken.
Gelijk een hoop geraamten liggen de stoelen daar dooreen.
- A-mee! zucht er een wijf.
- Den Duivel is er mee weg! zegt er een ander.
- Hij moet er nog zitten!
- Ga een keer kijken, hitst er iemand die weer binnengekomen is.
- Ga zelve!
- Jantje Pek ga gij!
- Als ge mee gaat Ward!
Jantje Pek pakt eerst een pruime. Wardje Prot speekt in zijn handen, terdt stillekes
uit zijn kloefen. Jantje trekt zijn schoenen uit, zet zijn klakke scheef en voorzichtig
zijn ze weg, van den eene pilaar achter den andere.
Daar staan nu al wat meer wijven in 't portaal.
- Zien ze hem zitten?
- Och Heere Maria, 't is al in mijnen buik geslagen.
Maar ineens drummen ze allemaal achteruit dat de dikke deuren er van kraken:
Wardje Prot is blijven staan als een beeld, Jantje Pek zit achter een biechtstoel
gevlucht!
Doch daar kruipen ze al op handen en voeten weer verder. Pek staat rechte; hij
zegt iets tegen de Prot, en ineens klemmen ze voorzichtig lijk katten ieder langs een
trap omhoog.
- Zit er hij niet meer? roept er een vrouwmensch.
Maar ze zijn daar maar bezig boven in de preekstoel.
- Zeg, of er hij nog zit?
Eenige wijven staan al wat verder in de kerke, allemaal schieten ze ineens naar
voren, 't volk zuigt weer naar binnen gelijk 't bier in een trechter.
- Hij zit er nog, hij zit er nog!
En trapke voor trapke komen de twee mannen met Van Parijs slap gelijk een slonse,
al naar beneden.
Pek pakt hem onder de oksels, Prot heeft hem gelijk de treemen van een
kordewagen bij de beenen, en zoo door de hooge stilte van de kerk gaan ze met
Pasterke Van Parijs recht de straat op.
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't Volk wijkt buiten achteruit, de mannen doen hun klakke af, de wijven beginnen
luid te schreemen.
De zonne zit achter een grijze wolkenbank die van einder tot einder door den hemel
streept. Op de hooge Nethe staat er een slap zeil, uit den rammel op Sente
Gommarustoren brokkelt er een kwartierken naar beneden, en dwars door de vroege
stad, gelijk op een zee van voeten, dragen ze langzaam Pasterke Van Parijs in zijn
wit koorhemd, langsheen de lange witte muren van 't Begijnhof naar zijn woonste
in 't Paradijske.
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Het prachtige leven,
door C. Tielrooy-De Gruyter.
De avond valt, de klokken slaan,
Maar in mij is de rust vergaan.
....................................................
Verlang ik d'eenzaamheid van wijde horizonnen,
Gedrenkt in rooden gloed van zonnenondergang,
Uit 't levenssap van een verstorven dag gewonnen,
En stil verglijdend als een verre kloosterzang?
Het hemelruim, vol nacht, vol sterren en vol stilte,
Vol jongen droom, die vlokt op d'oude aarde neer?
Der schuimende zeeën eeuwig golvende zilte?
De licht-doortrilde ijlheid van een vogelveer?
Lokt mij de kristallijnen klank van dichterwoorden?
Zij zijn de toegeruste voor ijle eeuwigheid,
Zij zien het onbewuste in teere tijd'lijkheid,
Zij kwamen, gaan terug naar verre, vreemde oorden.
Neen. Immer keer ik weer ter mensch'lijke miserie.
Daar is mijn ziel, daar is mijn hart, daar is mijn lijf,
Daar brandt het goddelijke, eeuwige mysterie,
Daar vestig ik mijn luttel, menschelijk bedrijf.
De oude stad ontwaakt in kriekend morgensuizen,
Haar offers brengend aan den dagelijkschen dag,
Stuwt zij haar rookvoluten op uit alle huizen,
Op ieder van de daken wuivend als een vlag.
Dan schrijd ik recht naar oude, schreeuwvol-drukke straten,
Waar menschen en machines als spieren van één lijf
Hun krachten hijgend heffen, moeizaam en gelaten,
Daar vestig ik mijn luttel, menschelijk bedrijf.
Wat menschenoogen zien, en menschenhanden maken,
- 't Is immers Gods gedachte, 't is immers Gods gewin Ik wil het voortaan als mijn diepste vreugde smaken,
En treed bereid en vroom in 't menschelijk gezin.
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Herinnering
door Jan v. Lumey.
- En het geviel in stillen voorjaarsnacht,
Dat ons der liefde zoetst geheim bekoorde:
Zij was een teeder maagdelijn onbedacht,
En ik een knaap, wiens beden zij verhoorde.
Wij hielden samen de geheime wacht
Der minnenden, bij murmelende akkoorden
Van linde en beek, en stille sterrenpracht;
En scheidden droevig, toen de morgen gloorde....
Sindsdien heb ik het leven doorgebrast,
Als een, die dorstig van een weinig drinken,
Onstuimig meer verlangt, en altijd smacht.
Maar soms nog, als de lente mij verrast,
Laat ik het moede hoofd op de armen zinken,
En denk met weemoed aan dien eenen nacht.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Multatuli, De Geschiedenis van Woutertje Pieterse, uit de Ideën verzameld
en met een inleiding voorzien door Dr. J. van den Bergh van Eysinga-Elias,
met 6 illustraties door Anton van der Valk, 2 dln.; Amsterdam,
Uitgevers-Mij ‘Elsevier’, 1920.
Multatuli als Denkeren Dichter, een keur uit zijn werken met een inleiding
van Dr. J. van den Bergh van Eysinga-Elias; Amsterdam,
Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’, 1919.
J. de Gruijter, Het Leven en de Werken van Eduard Douwes Dekker
(Multatuli), 2 dln., Amst., Maatschappij ‘Elsevier’, 1920.
Wanneer dit nummer van ‘Elsevier's’ verschijnt zal het een eeuw geleden zijn dat
Eduard Douwes Dekker te Amsterdam geboren werd. Het comité dat zich gevormd
heeft tot herdenking van dien honderd jaar geleden dag*) gaf zich reeds gedurende
de afgeloopen maanden moeite om door het organiseeren van lezingen en
voordrachten de publieke aandacht op Multatuli te vestigen. Ook verluidt iets van
het plan den grooten hervormer een standbeeld op te richten. Dat zou natuurlijk iets
moois kunnen worden, maar is het al nóódig, ergens in Nederland, op een plein, of
in een plantsoentje, den voorbijganger door middel van zoo'n steenen of bronzen
beeld aan het werk van Douwes Dekker te herinneren? De uitgevers van Multatuli
geven antwoord op deze vraag met het rijtje boeken die hierboven staan genoemd.
Een nieuwe, thans voor het eerst geillustreerde editie van Wo u t e r t j e P i e t e r s e ,
een nieuwe bloemlezing, en - waarachtig ook voor het eerst! - een volledige biografie
van Multatuli, een biografie in twee dikke deelen - negen gulden moet zij kosten,
helaas, in deze tijden van opgejaagde drukkersprijzen! Als hiermee geen bewijs
geleverd is, dat voor het vergeten van Multatuli voorloopig geen vrees behoeft te
bestaan, dan weet ik het niet!
Achttientwintig tot negentientwintig, een eeuw, de eeuw van Multatuli. Het is al
een heele eerzucht, zoo heeft Van Deyssel eens ergens gezegd, voor twee geslachten
te willen schrijven. En zie, deze man, wiens eerzucht niet eens in de eerste plaats op
het schrijversschap was gericht, bracht het thans al verder, en het ziet er nog volstrekt
niet naar uit of volgende geslachten hem niet meer lezen zullen. Men zal hem minder
lezen misschien, maar men zal hem béter lezen. De echte Multatulianen sterven uit,
met Rammelslag en consorten, met de Multatuli-narren en het soort van dien jongen
uit ‘Kippeveer’: ‘Mul is mijn God!’ Maar ook de heilige afschuw van Multatuli zal
nu wel in haar nadagen zijn. Van alle zijden minder hartstochtelijk, maar juister
wordt zijn figuur beoordeeld.
En die figuur wint er zoozeer door. Wanneer wij ons Multatuli denken zonder zijn
stoet van z.g. ‘geestverwanten’: schreeuwerige atheïsten en bitterende vrijdenkers,
*) Op den titel van ‘Multatuli als Denker en dichter’ staat dat dit boekje werd ‘uitgegeven in
opdracht van het uitvoerend Comité 1820-1920 voor de herdenking van Multatuli's 100sten
geboortedag’. Hieruit zou men eigenlijk moeten afleiden, dat het niet M's geboortedag is,
dien men wenscht te h e r d e n k e n , doch 2 Maart 1920, zijn honderdste geboortedag! 't
Geen toch wel niet zoo bedoeld zal zijn.
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half-ontwikkelde hulponderwijzers, anarchisten en Dageraads-mannen, wanneer wij
ons hem voorstellen staande eenzaam, en door al die lieden onbegrepen, in het Holland
van zijn tijd, hoe sympathiek wordt hij ons dan. Ons litteratoren vooral. Want al was
het dan hoogstwaarschijnlijk niet zijn sterkste eerzucht, schrijver te zijn, hoeveel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

204
prachtigs heeft hij gedaan als schrijver, hij, onze eigenlijk éénige groote romanticus.
(Prinsen heeft het ‘ontdekt’) hij, de voorlooper en wegbaner voor de vernieuwers
onzer litteratuur. Een romanticus? Zonder twijfel, Prinsen heeft groot gelijk, van wat
wij de voornaamste kenmerken der romantiek noemen vertoont geen nederlandsch
schrijver meer. En hieruit moge blijken hoe weinig men gerechtigd is, romantiek als
een lijnrechte tegenstelling van realisme te beschouwen. Want was deze hevigste
romanticus niet tevens de felste realist van zijn tijd in Nederland, was hij niet de
voorlooper, ja de inwijder van het moderne realisme in de nederlandsche letteren?
Men behoeft thans niet lang meer te lezen in Woutertje Pieterse om er van overtuigd
te zijn: deze man heeft de oneindig groote waarde beseft van het innig bekijken der
werkelijke menschen en dingen om zich heen. Geromantiseerd heeft hij zijn Woutertje,
als men wil, niet geïdealiseerd, niet ánders hem gegeven dan hij hem in waarheid
besefte te zijn. ‘Toen stal Wouter een gulden uit het knipje van zijn moeder’ - daar
zijn de Hollanders van geschrokken; sommigen, zich verruimd voelend, zijn aan het
juichen geslagen, maar anderen werden ontroerd. De realistische kunst in Nederland
was herboren.
Och, de waarheid omtrent deze dingen is zoo eenvoudig. Waarom te strijden over
romantiek, realisme, symbolisme enz. enz.? De simpele waarheid is dat ieder
waarachtig groot schrijver àl deze tendenzen van den menschelijken geest bezit en
openbaart. Is van Looy romantisch of realistisch? En de Meesters' Geertje? Nog
onlangs, in een lezing, heeft Herman Poort erop gewezen hoe door het moderne
nederlandsche realisme een ‘vleug van romantiek’ vaart. Ik zou willen vragen: maar
is niet eigenlijk de geheele nederlandsche litteratuur al sinds 1880 éven sterk
romantisch als realistisch te noemen? Dat Multatuli van die geheele litteratuur de
kiemen in zich droeg, lijkt mij een vaststaand feit en nergens beter te constateeren
dan in zijn onsterfelijk ‘Woutertje’.
Zooals men weet heeft Dekker de Woutergeschiedenis nooit afgemaakt. Wel was
dit een illusie van hem - hij wilde Wouters volledige levensgeschiedenis geven - in
den brief aan J.G. Robbers, waarvan een stukje bij Kalff's artikel in dit zelfde nummer
is gereproduceerd, sprak hij er nog over, een paar maanden vóór zijn dood. Het is
illusie gebleven, helaas, maar aan de schoonheid van het fragment dat wij bezitten
doet dat al heel weinig af. De bladzijden van ónze Wouter-geschiedenis zouden niet
ánders zijn, als Multatuli er nog eens net zooveel geschreven had. Het avondje bij
Pieterse, als Wouter's schanddaden bekend worden, is even onsterfelijk als het
verguldpartijtje in Hildebrand's Familie Kegge - bijna al het beste prozawerk uit de
eerste negentig jaren der negentiende eeuw heeft iets fragmentarisch - mevrouw
Bosboom niet te na gesproken!
‘Een zeer eigenaardig sprookje’ - zoo zegt mevrouw van den Bergh van Eysinga
in haar inleiding op deze nieuwe uitgaaf - ‘is de G e s c h i e d e n i s v a n Wo u t e r t j e
P i e t e r s e : geen zweverig sprookje, dat buiten het alledaagsche leven omgaat, maar
het wonderverhaal van een ontwakende dichterziel temidden der meest stuitende
alledaagschheid: het streven naar goedheid, waarheid en schoonheid in een wereld,
waar platheid, zelfzucht en eigengerechtigheid hoogtij vieren’.
En wat verder: ‘De groei van een kinderziel in een gezin en een maatschappij, die
door conventie verwrongen zijn, en die door de kracht van dien zuiveren, innerlijken
groei bestemd is eenmaal de knellende vormen te verbreken, maar voorloopig moeite
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heeft zich te schikken in de grootemenschenwereld, die hij niet verstaat: dat is de
Wouter-geschiedenis’.
Ook wijst mevrouw van den Bergh van Eysinga op de ‘eenheid van groote schoon-
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heid’ die de Wouter-geschiedenis vormt ondanks het feit dat zij ‘in en door de I d e ë n
heen gewerkt’ is. ‘In deze nieuwe afzonderlijke uitgave’, zegt zij, ‘zijn weer meer
stukken weggelaten dan in die van Multatuli's weduwe. De eenheid en samenhang
dezer kunstschepping zuiver te doen uitkomen is hierbij richtsnoer geweest, doch
allerminst was het de bedoeling den samenhang met de I d e ë n weg te doezelen;
wie de Woutergeschiedenis volkomen wil leeren kennen, leze deze zoowel in de
afzonderlijke uitgave als in de I d e ë n ’.
En zij vervolgt even later: ‘Dat thans een geïllustreerde uitgave verschijnt is geheel
in den geest van den schrijver; dat vaderlandsche kunstenaars zich niet geroepen
voelden Wouter in zijn pittoresk milieu uit te beelden, was hem steeds een grievende
teleurstelling’.
Zoo is dan ook deze wensch van Multatuli, zij het vele jaren nadat hij het beleefd
zou kunnen hebben, in vervulling gegaan. Gelijk tal van andere!... Maar gelukkig
niet de demping der Amsterdamsche grachten, waartoe hij plan had over te gaan
‘zoodra ik de kracht heb Amsterdam te maken tot een der schoonsche hoofdsteden
van Europa’ (‘Woutertje’ bladzij 1).
Mevrouw van den Bergh van Eysinga-Elias heeft zich niet alleen verdienstelijk
gemaakt door de Wouter-geschiedenis in nieuwe uitgaaf te bezorgen, tevens heeft
zij een nieuwe bloemlezing (of ‘keur’) uit Multatuli's werken tot stand gebracht, een
m.i. in menig opzicht verdienstelijken arbeid, getiteld: ‘Multatuli als denker en
dichter’, bij de bewerking waarvan echter, naar mijn indruk, meer aan den denker
dan aan den dichter is gedacht. Verreweg het grootste deel van dezen bundel is uit
de I d e ë n gekozen, buitendien is er het een en ander uit de M i n n e b r i e v e n en
uit M i l l i o e n e n s t u d i ë n ; uit M a x H a v e l a a r alleen zijn ‘zelfportret’ en de
‘Toespraak tot de Hoofden van Lebak’. Dus b.v. niet de geschiedenis van Saïdja en
Adinda, en niets uit Vorstenschool, niets... doch laat ons niet gaan trachten op te
sommen wat niét staat in dit kleine en goedkoope bundeltje, dat slechts 216 bladzijden
teltt. Zoo verontschuldiging noodig mocht zijn, dan is deze noodzakelijke beperktheid
er zeer zeker een voor mevrouw van den Bergh.
Doch ik geloof dat haar keuze min of meer samenhangt met moderne opvattingen
omtrent Multatuli in zekere kringen van intellectueelen. Daar stelt men den denker
en hervormer Multatuli bóven den dichter-in-engeren-zin. Men vindt er de
Saïdja-geschiedenis sentimenteel, men houdt er heelemaal niet van de ‘rhetorische’
Vo r s t e n s c h o o l ...
Ik ben het met deze opvatting niet eens en geloof dat zij over het algemeen niet
veel aanhang zal vinden onder scheppende litteratoren. Maar een opvatting is het,
en mevrouw van den Bergh's boekje heeft karakter. Haar inleiding, eveneens getiteld:
‘Multatuli als denker en dichter’ acht ik zelfs, van het standpunt gezien, vooral, der
filosofeerende sociologie en der cultuurgeschiedenis, een meesterstuk. Dat een dichter
het waarschijnlijk eenigszins anders gedaan zou hebben, bewijst natuurlijk niets
tegen mevrouw van den Bergh van Eysinga. Erkend moet trouwens worden dat in
deze inleiding, zij het slechts in het voorbijgaan, notitie genomen wordt van de poëzie
der ‘Saïdja en Adinda-geschiedenis’ en van den humor in ‘Max Havelaar’, beide
door de bloemlezing zelf.... zoo niet genegeerd dan toch verwaarloosd.
Aan den geestelijken hervormer in Multatuli daarentegen wordt met deze inleiding
in voortreflijk proza op breede wijze recht gedaan. ‘Door Multatuli is in 1860 de
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nieuwe tijd aangebroken’, schrijft Dr. v.d. Bergh van Eysinga, ‘waarnaar Potgieter
al zoolang had uitgezien: de tijd n.l. van die jongeren, die door ondernemingsgeest
en geestelijken durf weer nieuwe perspectieven van bloei voor Holland zouden
openen.
Hieraan was grootendeels zijn (n.l. Potgie-
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ter's H.R.) werk in D e G i d 's gewijd, en nu is het de ironie der geschiedenis, hoewel
achteraf toch zoo begrijpelijk, dat de vernieuwer niet uit het vaderlandsch onderonsje
is voortgekomen, niet gevormd is onder de vaderlijke leiding van Potgieter, maar
dat hij onbewust van Hollandsche verwachtingen en voorbereidingen, gevormd is
door de stoutste denkers en dichters en romantiek om als een schitterende meteoor
aan Hollands bewolkten hemel te verschijnen.
‘Thans, een eeuw na zijne geboorte en ongeveer een halve eeuw na het verschijnen
zijner voornaamste geschriften, is het alom duidelijk hoe diepgaanden, heilzamen
invloed hij op zijn volk heeft gehad, hier en in Indië. Hij had geestverwanten;
Potgieter, Huet, Van Vloten, Pierson hebben in dezelfde richting gearbeid. Maar
geen dezer mannen bezat als hij de gave om met het woord tot onderzoek, tot
opstandigheid te prikkelen, zijn lezers tot in het diepst hunner ziel te ontroeren en
mee te sleepen en tot denken te brengen.
Multatuli behoort tot die begenadigden, die dichter, denker en hervormer in éenen
zijn, die met heel hun persoonlijkheid opkomen voor hetgeen hun het hoogste is.
Veel van hetgeen hij zoo vurig bepleitte is thans verwerkelijkt. Vandaar dat wij
anders tegenover zijn levenswerk staan dan zijne tijdgenooten, voor wie het een
openbaring was. Eene nadere, kritische beschouwing van Multatuli's denkbeelden
moge aantoonen, wat zijn werk ook nog voor onzen tijd beteekenen kan.’
Laten wij thans Dr. v.d. Bergh van Eysinga-Elias bij haar kritische beschouwing van
Multatuli's denkbeelden om, ten slotte, het boek aan te kondigen, dat veel meer dan
een gelegenheidsuitgaaf bij Douwes Dekker's honderdsten geboortedag, de
belangrijkste lacune in de Multatuli-litteratuur zoo plotseling, resoluut en afdoend
is komen vullen. Wie had er van gehoord, dat te Londen een Hollander leefde, die
al jaren lang studie maakte van Multatuli en zijn leven, met het plan ten slotte voor
den dag te komen met een volledige biografie - de éérste! Welk een arbeid, zulk een
boek, hoeveel toewijding en hoeveel geduld zijn er, behalve de arbeidskracht zelf,
voor noodig! Het spreekt van zelf, dat een biografie als deze, verschijnend zoo lang
na den dood des beschrevenen, en nadat ook al zooveel arbeid van anderen aard aan
diens figuur ten koste gelegd werd - over geen enkelen anderen nederlandschen
schrijver bestaatzulk een uitgebreide litteratuur! - het spreekt van zelf dat zulk een
levensgeschiedenis voor een zeer groot deel compilatiewerk moest zijn. Werk van
bescheiden aard. Des te meer acht ik het te loven in den heer de Gruyter dat hij dit
werk aanvatte, uit de volte zijner liefde voor Multatuli, met de wetenschap dat hij
slechts hier en daar iets nog niet algemeen bekends zou kunnen meedeelen, slechts
af en toe een oorspronkelijk oordeel zou kunnen plaatsen. Doch, hoeveel waarde wij
ook moeten toekennen aan die enkele oorspronkelijke oordeelvellingen van een zoo
innig bestudeerder van Multatuli's Leven en Werken, de voornaamste verdienste van
dit beek acht ik toch niet in die oordeelvellingen gelegen. Die voornaamste verdienste
acht ik dit te zijn: waar wij sinds lang behoefte aan hadden, het was een geregeld en
samenhangend verhaal van Douwes Dekker's leven, waarin al de bekende feiten, al
de bekende werken hun chronologisch juiste plaats zouden krijgen, en waardoor zij
ons meer dan ooit duidelijk en verklaarbaar zouden zijn. Dit nu heeft de Gruyter ons
gegeven. Wat in tal van boeken en boekjes, brochures en tijdschriftartikelen uitéenlag
heeft hij verzameld. Doch hij heeft het pas weergegeven, toen hij er zich meester
over was gaan voelen. Hoe velen zouden zulk een arbeid te vroeg aanvangen en
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daardoor komen tot een aaneenrijging die geen verhaal worden kon, een droog en
dor wetenschappelijk relaas, op zijn best, vol verwijzingen en citaten. Als de Gruijter
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citeert is het gewoonlijk Multatuli zelf, een citeeren waar hij natuurlijk niet buiten
blijven kon noch buiten blijven moést. Overigens is zijn verhaal... een écht verhaal,
een roman bijna, een epos in zeer eenvoudige, heldere taal. Zoo boeiend als een
goede roman is het stellig, dit boek, dat daarom zonder twijfel door duizenden gelezen
zal worden. Want, nietwaar, al geldt het dan Multatuli, wie leest gaarne en gretig
een stuntelig en vervelend boek - daarentegen, wat is beter waarborg voor het succes
van een biografie dan dat zij boeit als een roman.
Multatuli's groot en zoo gemouvementeerd bestaan, zijn tallooze avonturen, waarbij
er vele zijn die men met volle recht romantisch heeten kan, zijn eigen hartstochtelijke
uitingen, die natuurlijk telkens en telkens in de eigen woorden dienden weergegeven,
dit alles heeft zonder twijfel sterk meegewerkt om van De Gruyter's boek iets zoo
levends en boeiends te maken als het geworden is, maar toch lang niet alléén dat
alles, toch vooral ook schrijvers eigen warmte en flinkheid van aanpak, zijn
stoutmoedig doortasten, zijn aarzelloos vertellen: zóó is het gegaan, dát moet het
geweest zijn, waarbij hij steunde op zijn groote kennis, maar niet minder op zijn durf
en lust veel oude knoopen door te hakken. Haast al te eenvoudig, al te resoluut, lijkt
ons soms zijn verhaal - zooals wij bij het lezen zijner inleiding soms even glimlachen
om de bijna jongensachtige brutaliteit van sommige beweringen - toch hebben wij
er maar zelden veel tegen in te brengen en worden wij ten slotte geheel gewonnen
door de warmte van den schrijver, die zijn scherpzinnigheid evenaart en aan zijn
frankheid een eigenaardige charme verleent.
Nogmaals, ik twijfel niet of deze eerste levensgeschiedenis van Eduard Douwes
Dekker zal Nederland stormenderhand veroveren.
H.R.

Cyriel Buysse, De Roman van den Schaatsenrijder. (Nieuwe Romans)
Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur, 1918.
Cyriel Buysse is toch werkelijk het toonbeeld van den vaardigen, gemakkelijken
schrijver, die maar gaat zitten en schrijft, het komt er weinig op aan wát of waaróver,
hij maakt er altijd wel wat van! Virtuoos in den ongunstigen zin - overvaardig, ook
wanneer zijn hart er niet bij is - o dát geenszins! Buysse is er altijd met zijn hart bij.
Hij heeft een zoo lichtbewogen hart, een zoo echt Vlaamsch ontvankelijk gemoed.
En daarbij - misschien geringer rijkdom, maar zeldzamer gave - geest, altijd gereede
geestigheid. Waarlijk, over het zelfvertrouwen en het schrijfgemak van den heer
Buysse behoeft men zich niet te verwonderen.
Toch heeft hij er de laatste jaren m.i. wat misbruik van gemaakt. Iemand die, zoo
goed als hij, een roman componeeren, een novelle fantaseeren kan, moet zich niet
al te veel en te lang laten gaan in het losweg neerschrijven van herinneringen. Wie
beter kán moet ook beter dóen. Cyriel Buysse is ons nu weer eens een echten roman
schuldig. De oorlogsafleiding heeft er ook hem van vrijgepleit, maar nu, goddank,
is de oorlog dan toch voorbij - al lijdt de wereld nog gruwelijk onder zijn gevolgen
- nu moet ieder weer aan zijn werk, zijn béste werk.
Maar zulke bedillerige overwegingen behoeven ons geenszins te beletten intusschen
te genieten van hetgeen de gevoelige schrijfvirtuoos ons bood - in afwachting van
zijn gewichtiger daden. Kijken wij ook niet gaarne naar de bevallig-nonchalante

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

krullen, die de virtuose schaatsenrijder op het ijs schrijft, vóór hij zich fel-gespannen
in de rij zet voor den wedstrijd op den langen baan?
't Heeft mij in 't geheel niet verbaasd uit dit boekje te ervaren, dat Buysse ook in
het schaatsenrijden een kampioen is, of geweest is. Net iets voor hem, den
sportman-artiest, zoo stevig en beheerscht op zijn schaatsen te staan, zoo vurig,
gezwind en gracelijk over het ijs te zwieren! Toch, hoe
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ver men de vergelijking uit moge strekken, krullen maakt hij al schrijvend niet.
Buysse schrijft eenvoudig, hij vertelt wat hij te vertellen heeft, niets meer, maar ook
niets minder. En uit de volheid van zijn hart en zijn herinnering heeft hij véél te
vertellen. Zijn eenvoud, zijn oprechtheid, zijn prettige directheid, zijn die van den
ongecompliceerden mensch, die niet te veel piekert en geen valsche schaamte kent,
zich geeft zooals hij is. Een boek van Buysse te lezen, beteekent altijd: eenige uren
in het prettig gezelschap te zijn van een sterken en zich zijn kracht bewusten, daardoor
rustig-opgewekten, beminnelijken kerel. Een openluchtsman, die ook open van hart
is. En die nooit zeurt, hoeveel hij dan praten mag.
‘Ik wil u een en ander vertellen uit het leven van een schaatsenrijder.’
‘Die schaatsenrijder ben ik.’
Zoo kan alleen een boek van Buysse beginnen!
Met Buysse is men er dadelijk ‘in’ en dadelijk gewonnen. Dit mag voor een deel
worden toegeschreven aan zijn ontzaglijke geoefendheid (is dit niet ongeveer zijn
40e boek?) voor een grooter deel komt het zeker op rekening van zijn gulle, franke
persoonlijkheid.
Gul, frank.... en laat ik het er zonder aarzelen bijvoegen: teeder. Wonderlijk teeder
soms. En - aardig! - ook deze teederheid is die van den geharden, eenigszins ruwen
openluchtsman, zij uit zich wat schuchter en soms maar door een enkel woord.
Kostelijk humoristisch, kerngezond en on-sentimenteel is het verhaal van de
verliefdheid des schaatsenrijders op mooie Tieldeken uit de herberg. Wat was de
jongen verliefd, hij dorst haast niet te praten tegen Tieldeken. Tot een boerenkinkel
zijn illusie verstoorde met zijn leukweg: ‘'t Es 'n malsch poezeken, e-woar, meniere;
moar 't es spijtig dat ze kromme beenen hêt.’
Hij is kwaad en verbouwereerd, maar hij let er toch op, en.... ja, waarachtig, er is
wel iets van aan. En dan staat er:
‘Die ruwe pummel, helaas, had met zijn lompe opmerking, iets aan de volmaaktheid
mijner illusie verstoord. Wat ik ook deed, voortaan zag ik altijd naast Tieldekens
frissche schoonheid, het minder sierlijke harer ietwat kromachtige beenen.’
Dit ‘kromachtige’ vind ik kostelijk. Ik vind het ontroerend aardig, dat woord. De
goeie kerel, nóg wil hij zich niet toegeven, niet zéggen tenminste, dat Tieldekens
beenen krom waren. Hij noemt ze: kromachtig.
‘De Roman van den Schaatsenrijder’.... nu ja, roman?.... Zeker, daar was de
verliefdheid op Tieldeken van Meylegem, met wie de schaatsenrijder ten slotte erg
intiem wordt, en ‘de groote, deftige ijsliefde’ (hoe leuk ook, de ironie in zoo'n enkel
woord!) voor jonkvrouw Quiline, die hij nooit spreekt. Daar was ten slotte de toch
nog grooter en voornamer liefde voor de schoone amerikaansche Maud - die helaas
al bleek ‘vergeven’ te zijn; in het ‘vrije Amerika’ schijnt men daar erg aan te hechten.
‘Nooit meer heb ik iets van hen gehoord. Is Maud getrouwd? Heeft “Auntie” ooit
geschreven en raakte soms haar brief verloren? Ik weet het niet. Nog lang heb ik
wachtend gehoopt, maar stilaan is dit alles weggetaand zooals alles eens wegtaant:
vreugde, droefheid, smart....
't Was als een droom geweest; en droomen zijn slechts droomen....
Nu denk ik er somtijds nog aan, maar zonder bitterheid en zonder leed.
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Het is toch mooi geweest; het waren schoone dagen.... En het was jong en frisch,
naïef en onbezonnen! 't Was een illusie, een roman, de roman van een
Schaatsenrijder!’
‘Nu is er slechts tragedie op de wereld....
Zoo eindigt Buysse's boekje. Zou men wel gelooven dat ook deze schrijver onlangs
- bijkans onopgemerkt - zestig jaar geworden is. En dat wij binnen eenige jaren zijn
‘vijftigste boek’ hopen te vieren?
H.R.
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L.W.R. WENCKEBACH. SCHREIERSTOREN.

L.W.R. Wenckebach
Wenckebach is in Februari zestig jaar geworden, een feit dat door zijn vrienden op
gepaste wijze is gevierd. En in den kunsthandel Fetter werd in dezelfde maand een
tentoonstelling van zijn werk gehouden, zoodat men een overzicht kreeg van wat hij
in den loop der jaren maakte.
Zijn geschilderde landschappen leggen getuigenis af van zijn liefde voor de natuur,
voor het Hollandsch landschap, dat hij zoo goed kent en dat hij in zoovele
verschijningen en bij zoo vele weersgesteldheden waarnam en wist te treffen. De
landschapschilder Wenckebach echter zou ons op zichzelf niet genoeg vertellen van
zijn persoonlijkheid. Hij is meer karakteristiek als de schilder van een bepaalde
generatie, dan door een sterk individueele ontroering, en bij sommige van zijn
watergezichten of duintafereelen denken wij onwillekeurig aan anderen, die hetzelfde
motief vrij wel eender behandeld hebben.
Maar de naam van Wenckebach zal altijd verbonden blijven aan de voortreffelijke
zwart-en-wit-kunst, en vooral de illustratie-kunst, die hij als eerste in ons land heeft
gemaakt. Hij is de eerste hier, die heeft ingezien dat de illustrator zich bij de moderne
reproductie-manier niet meer kon laten gaan, - zelfs in een land van schilders en
schilderachtigheden. Hij begon met alles tot lijnen terug te brengen, tot strenge
omtrekken, na een zeer ernstige studie van de natuur, of het een enkele plant of boom,
een landschap, een dier of een mensch gold. Hij bracht de illustratie in
overeenstemming met den letterdruk.
En zoo wist hij in het bijzonder daar, waar hij direct op zijn studie van de natuur,
die doordringend was, door kon bouwen, mooie prenten te maken, zoowel voor
prentenboeken, waaronder vooral Agatha Snellen's ‘In de Muizenwereld’, en de
bewerking van Hoffmann's ‘Notenkraker en
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Muizenkoning’ genoemd moeten worden, als ook voor de albums van Verkade en
in de Zondagsbladen van het ‘Nieuws’. In zijn teekeningen van muizen, die hij naar
opgezette exemplaren waarnam, gaf hij vooral in het eerste boek veel aardigs. Hij
heeft er slag van de dingen reëel te doen lijken, en de goedaardige humor in zulke
tafereelen schijnt er vanzelf in gekomen. De ornament-vignetjes in verschillende
boeken zijn smaakvol en overal spreekt de gewetensvolle opvatting van elke taak.
Zoo weet hij vaak in stadsgezicht of landschap met de eenvoudige penlijnen, die het
werk zoo ‘persklaar’ maken, iets trouwhartigs en gemeenzaams te vertellen, dat met
meer middelen nauwelijks te verbeteren ware.

L.W.R. WENCKEBACH, ILL. UIT ‘DE MUIZENWERELD’.

C.V.

C.C. Schaaf en Joh. van Hell in de Maatschappij voor Bouwkunst.
In de tentoonstellingszaal van de Mij. tot Bevordering der Bouwkunst in de
Marnixstraat te Amsterdam exposeerden in Januari-Februari twee jonge schilders.
Hun werk schijnt mij modern in den goeden zin, d.w.z. het is modern van kleur,
er is gezocht naar accentueeren van de methodische compositielijnen. Van het
chaotische, dat nu weer veel van het allermodernste kenmerkt, is er niets in, ook
gelukkig niet van het onzalige ‘amorfisme’ dat is de onderwerplooze kunst van
blokjes of slingers.
Schaaf boeit mij het meest daar, waar hij van kleur het meest fantastisch, romantisch
is, zooals in zijn kijk op een spoorbaan, met grillig licht achter op de huizen, of waar
hij juist het intieme zoekt (dat dan evenwel ook een romantisch element bezit,) zooals
in zijn hoekje van een kamer of atelier, met kachel.
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Van Hell, die met zijn schaatsenrijdersstuk èn in het totaal aspect van sneeuw
tegen ijs, en in de details, de kleine zeer verscheiden figuren van rijders, alleen of in
groepen iets zeer levendigs en knaps geeft, waar alle anecdote door het schilderend
vertellen wordt teruggehouden, - van Hell schijnt mij nog zekerder. Zijn dorpje tegen
de zee, een stuk met rauw weer, expressief geschilderd, zijn Scheveningsch klein
Zwitserland, met fijne kleuren in de plantengroepeeringen, zijn zelfkant van een
groote stad, met een regenboog er boven, zijn frisch meisjesportret en zijn
gelithografeerd caricatuur van Mengelberg, alles wijst op kunnen en op een eigen
persoonlijkheid.
De veelzijdigheid van beide schilders is een aantrekkelijkheid te meer.
C.V.
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Jan van Herwijnen.
Het is een zeer merkwaardige tentoonstelling, die Jan van Herwijnen in de maand
Januari in de kunstzaal van het gebouw Heystee heeft gehouden. Een jaar of meer
geleden zag ik van dezen schilder in de Marnixstraat (Gebouw der Mij tot Bevordering
der Bouwkunst) een reeks stillevens, veelal met het zelfde onderwerp en ook in de
kleur erg eenerlei; men voelde er toch een hardnekkig werker achter.

JAN VAN HERWIJNEN. VERPLEEGDE UIT HET KRANKZINNIGENGESTICHT TE UTRECHT.

Dat hij dit is, en meer dan dat, bevestigt ons Herwijnen door de vier wanden met
levensgroote geteekende figuren bij Heystee. Ze zijn in houtskool, hier en daar met
wat krijt, vlak gedaan, zeer strak geteekend, zonder eenige schilderachtigheid, zonder
eenige behaagzucht, alleen gezicht op de karakteristiek.
Het is dan ook geen werk dat bekoren wil, geen werk waarin de schilder
levensvreugde heeft uitgesproken of dingt naar den bijval van hen die in kunst een
afleiding van de zorgen des levens zien.
Van Herwijnen heeft in het krankzinnigengesticht te Utrecht geteekend. De
ongelukkigen, bezeten door allerlei ontzettende waangedachten, versuft of maniak,
bij vlagen gevaarlijk of alleen maar onophoudelijk levend onder den druk der
melancholie, hebben rustig voor hem geposeerd, hij heeft hen geduldig waargenomen
en trachten te begrijpen in hun vreemde, schokkende verschijning. Bij de meesten
vertoont zelfs het lichaam, door de afwezigheid of het misplaatst zijn der energie,
misvormingen, bij allen zijn vooral oogen, mond en handen schrikwekkend.
Deze armen dermate te bestudeeren, ze zoo beheerscht, zoo zonder sentimentaliteit
en toch allerminst met cynische wetenschappelijkheid, maar menschelijk bewogen
uit te beelden, wijst op groote geestkracht, die van dezen jongen schilder nog veel
doet verwachten.
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Ik zal niet in een beschrijving vervallen van de zielszieken die de teekenaar in hun
geslagenheid zoo sober en ernstig heeft gekarakteriseerd. Daar is een vrouw - jong
nog, ofschoon men haar voor oud zou houden - die gestorven is aan vliegende tering,
kort nadat haar geest genezen was; de schilder heeft haar op het doodbed ge-
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teekend; in die trekken, hoe pijnlijk ook, is iets van verlossing! Een andere, nog
jongere vrouw, door godsdienstwaan bevangen, spalkt de oogen wijd, en opent den
mond, als vragend. Vreeselijk zijn de zware rimpels, als van intensief, verbijsterd
denken, om de doffe oogen van een half suffige man, en woest de blik van een vrouw,
die log en verstompt, nooit uit haar stoel komt.
Er zijn innig-droef stemmende nuancen. Zoo portretteerde de teekenaar met
vastgetrokken omtreklijnen een vrouwtje, in wie het intellect nog wakker schijnt, zij
is slechts melancholica, zij heeft een fijne uitdrukking in mond en oogen, zij heeft
niet geheel en al de stille waardigheid van een bedroefde ingeboet. Het is smartelijk,
te denken dat zulk een vrouw moet leven tusschen veel erger, zooveel dieper in
verwarring en onlust gedompelde geesten, omdat zij arm is; dat men deze
ongelukkigen indeelt naar den welstand! Helaas, de maatschappij, hoewel zachter
tegenover de zielszieken dan voorheen, denkt nog altijd meer aan haar eigen
beveiliging dan aan verzachting van hun leed waar dit nog kan.
Iets van het zelfde komt bij ons op tegenover de zeer knappe groote teekening,
waar de teekenaar eenige blinden op een bank zittend heeft afgebeeld, starend uit de
lichtlooze, uiterlijk zoo verschillend uitziende oogen, de sterk ontwikkelde tasthanden
op de knieën. Ongetwijfeld kan voor hen meer gedaan worden, wordt voor hen meer
gedaan, maar ook hier handelt de liefdadigheid (het woord zelf is al treurig)
noodgedrongen te vaak zonder onderscheid des persoons, gaat alles te veel volgens
algemeene regels, te machinaal.
Dit komt misschien nauwelijks bij deze bespreking te pas, maar het schijnt mij
een groote verdienste van den teekenaar, dat zijn karakteristiek zoo zeer deze
onderscheiden doet voelen. Hij heeft zich telkens weer met groote liefde ingespannen
om zijn sujet te benaderen, zijn gespannen aandacht liet niet los voor uitbarsting van
gevoeligheid, zooals zijn teekenmanier nooit in technische trucs verviel. Ook bij de
enkele teekeningen, gemaakt naar arme hospitanten van ‘de toevlucht voor
onbehuisden’, trieste aan het lot overgelaten zwervers, liet hij het tragische voor zich
zelf spreken en ons de conclusies zelf trekken.
C.V.

I. Hooft en Anna Lehmann in pictura, Den Haag.
Hoe weinig van het heel moderne krijgt men toch in Den Haag te zien! In Januari
waren er, in de verschillende kunsthandels, een heele reeks tentoonstellingen van
betrekkelijk jonge schilders, maar nergens was de revolutionnaire jeugd aan het
woord. Slechts bij d'Audretsch, die een verzameling moderne Duitsche graphiek
opruimde, kon men zich een denkbeeld vormen van het streven dezer, bij onze
Oostelijke naburen invloedrijke kunstenaars. Toch, wie zich daar verbijsterd
afgevraagd heeft, of dit nu dat veel-besproken expressionisme was, bedenke dat er
eigenlijk heelemaal geen voorbeelden van heel belangrijk werk waren. De litho's uit
de Bach-cantate van Kokoschka, een paar kleine houtsneden van Marc, wat werk
van Campendonck - dit werk had wel eenige kracht van overtuiging in de schoone
verdeeling van zwart en wit, in het onmiddellijke der uitdrukking, maar voor de rest
was het alles klein goed. Ook had deze kunsthandelaar twee schilderijen van Van
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Dongen. Het grootere was wèl, het kleinere niet belangrijk voor dezen schilder, van
wien men thans een belangwekkender verzameling bij De Bois in Haarlem zien kan.
Het komt mij voor dat deze kunstenaar niet al te zwaarwichtig beschouwd moet
worden. Met handigheid en brutaliteit bereikt hij grove, onverwachte effecten, niet
eens geraffineerd.
De kunsthandelaar zegt: het Haagsche publiek wil het heel moderne niet. Het kan
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waar zijn. Maar ik geloof dat er geen enkel publiek is dat uit zich zelf dit zou
begeeren! Het is toch een bekend feit, dat het publiek opgevoed moet worden. En
daarom is het zoo jammer dat wij er zoo weinig van te zien krijgen en hoop ik zeer
dat de heer d'Audretsch voortga in zijn pogingen ons het nieuwste te laten zien.

I. HOOFT. STILLEVEN.

Nu is echter het eigenaardige dat een tentoonstellinkje als van de hier boven
genoemde dames ons heelemaal niet het gemis van het moderne doet gevoelen, al is
hun werk in wezen heel weinig modern. Mej. I. Hooft is debutante en het is een
bijzonder genoegen te kunnen verklaren dat haar debuut een pleizierigen indruk
maakt. De jonge schilderes is leerlinge van de Haagsche academie, waar het onderwijs
voortborduurde op het oude liedje der Haagsche school, en van Fl. Arntzenius Diens
invloed, van fijngevoelig, beschaafd, rustigwerkend kunstenaar, is sterk merkbaar.
Behalve de vier portretten (teekeningen, die, nogal conventioneel, vriendelijk en
weinig psychologisch, beter in portefeuille of aan den wand der salons, ten huize der
voorgestelden waren gebleven) is alles stilleven. Heel gewóón werk. Maar het is de
qualiteit die het zijn bestaansrecht geeft. Frisch, krachtig, nergens peuterig geschilderd,
met zuivere weergave der toonwaarden, smaakvol van arrangement, goede
stofuitdrukking, zie hier de positieve eigenschappen in het werk dezer jonge vrouw,
die, alle bij elkaar, werkelijk zeldzaam zijn. Zij zijn zoo door en door eerlijk, deze
kleine schilderijen, en, zooals b.v. het grootere stilleven no 1 met het Perzische kleedje,
(waar dat kleedje zoo mooi glad ligt en wijkt, zich plooit en neerhangt) vol intimiteit.
Zeer goed is ook no 2, ‘distel’ waar de hardere voorwerpen, in sterker tegenstelling
van zwart en wit, strak en krachtig tegen elkaar gezet zijn.
Mej. Anna Lehmann is ouder en allang een trouwe comparante op tentoonstellingen.
Ook dit is krachtig werk. Toch is, in de kleur, in de groepeering, hier wel eens iets
gemaniereerds te bespeuren. Daar tegenover staat, door grooter rijpheid begrijpelijk,
breeder allure, statiger bouw. Het groote stilleven met donker fond, dat even aan
Suze Bisschop herinnert is een nobel kunstwerk. Zijn haar stillevens over het algemeen
forsch, maar niet fijn van kleur, in haar landschappen is grooter fijnheid. Bijzonder
gelukkig is daar te noemen ‘Duinrand’ (no 34), in een warme atmospheer van
zomermiddag.
Men moet Mej. Anna Lehmann als een weliswaar technisch goede schilderes, die
echter moeite zal hebben niet te blijven steken in banaliteit en gemakkelijkheid - van
Mej. I. Hooft, is misschien meer te verwachten. Zij schijnt mij een van die jongeren
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van wie men niet in de eerste plaats moet hopen, dat zij eens een andere richting
uitziet: laat zij rustig doorgaan op den weg die zij zoo kranig begonnen is.
G. KN.

Wittenberg en Adamse in ‘Zonnebloem’, Den Haag.
Over deze twee is al meermalen in dit tijdschrift geschreven. Ik kan er dus kort over
zijn. Wittenberg bezorgt ons een blijde
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verrassing met nieuw werk. Gelukkig heeft hij nu afscheid genomen van zijn
stilleventjes van siervruchten en dergelijke op een weerschijnende tafel. Hoe goed
deze stukjes ook op zich zelf veelal waren, toch kreeg men tenslotte het gevoel dat
de schilder op een doodloopend pad was. Nu komt hij echter met een paar
kinderportretjes en vogelstudies, in olieverf en geaquarelleerde teekeningen. Die
vogels zijn niet naturalistisch geschilderd, maar groot gezien (de roofvogels) of
decoratief, met een tikje humor, (de uilen). De roze papegaai tegen donker fond is
daarbij heel fijn overwogen van kleur. Het is kleinkunst - zooals men van Wittenberg
kan verwachten, - echter niet zonder een zekere mate van monumentaliteit, stijlvol,
zeer overwogen, maar toch ook heel gevoelig en van goeden smaak. De
kinderportretjes vertoonen dezelfde neiging tot absolute stileering. De oogen zijn
zeer sprekend. Er is wel meer zoo gewerkt - toch heeft dit werk een bekoring van
iets eigens, ook omdat die portretjes zeker sterk gelijkend zullen zijn.

JAN WITTENBERG. KINDERPORTRET.

Adamse kan mij minder bekoren. Eenige zijner teekeningen zijn oude bekenden.
Zij zijn bijna sentimenteel. Andere, groepen schooiers en paria's, hebben wel iets dat
pakt. Zijn oude vrouwen-kopje, met de eenigszins smakeloos-litteraire titel ‘Afwezig’
is sterker, maar toch meer anecdotisch dan psychologisch. Zijn stilleven, ‘vaasje met
bloemen’, is hard.
G. KN.

Jan Dona bij Walrecht, Den Haag.
In het begin van den vorigen jaargang heeft H.V. zeer vriendelijk over dezen
kunstenaar gesproken. Nu wij voor de tweede maal dit werk te zien krijgen, moet
zich het oordeel meer preciseeren. Tegenover het vorige jaar is deze man, die eerst
op lateren leeftijd begonnen is te schilderen, in kunnen zeker vooruit gegaan. Zijn
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kleur is rustiger en vaster geworden, zijn vlakken staan zuiverder tegenover elkaar.
Maar nu kunnen wij ook beter zien wat hij wil. En dan doet zich het minder gewone
geval voor, dat nu eerst duidelijker wordt, niet zoo zeer w a t , als w e l k e
k u n s t e n a a r s zijn ideaal vormen. Er is in het onderwerp veel dat aan
bloemenstillevens van Fantin Latour herinnert, in de wijze van achtergrond schilderen
lijkt mij van Gogh's voorbeeld onloochenbaar, terwijl Zandleven zeer zeker de
geestelijke vader van deze kleuren is geweest. Dit nu is veel bedenkelijker dan
wanneer het vroege werk anderer invloeden sterk verried - hierin moet men tenslotte
een bewijs zien dat Dona geen eigen kijk op de dingen heeft, tenzij ook dit een
overgangsstadium is. Natuurlijk doet het er
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tenslotte niets toe of deze schilder doorgaat, dikwijls heel smakelijke stillevens te
maken, zooals er al zoovelen zijn; en waarom zouden er ook geen liefhebbers
genoegen van dit werk mogen hebben dat zeker qualiteiten heeft? - Maar Dona
behoort zeer zeker niet tot die persoonlijkheden in de schilderswereld wier afwe
igheid het peil onzer moderne kunst zou schaden. Een ijverig conscientieus werker,
met veel gevoel voor fijnheid in kleur en licht is hij echter wel.
G. KN.

Mension bij Esher Surrey, Den Haag.
Mension vertoont zijn dieren in den kunsthandel Esher Surrey. Wat is het, vraagt
men zich af, dat deze zeker handige en ook wel zeer accurate werken toch zoo
plaatjesachtig doet zijn? Ik voel neiging om eens bij Hagenbeck te gaan kijken, en
ik geloof, dat ik dan ook wel zou weten wat er aan de tijgers en panters van Mension
ontbreekt. Men hoeft, om die dieren in hun volle geweldigheid weer te geven, nog
niet noodzakelijk een uitzonderlijke voorstellingswijze als b.v. van Franz Marc (van
wien ik echter ook eenige studiebladen ken met buitengewoon gevoelige,
naturalistische schetsen van kleine dieren) toe te passen, of te stileeren als Jessurun
de Mesquita. De jonge Texeira de Mattos geeft aan zijn vlot geschetste krokodillen
meer karakter dan Mension aan zijn uitvoerig geschilderde groote roofdieren. Of
men denke even aan de geweldige tijgers van Delacroix, of aan de bijna
hypnotiseerende kracht in de oogen van die dieren in de schilderijen van den
Franschen zonderling Henri Rousseau; men vergelijke de aapjes van van Hoytema,
altijd geestig, pittig met die van dezen schilder - en men voelt waar het hem aan
schort; aan karakter en stijl. Hij geeft twee panters, een zwarte en een gele weer,
achter elkaar liggend. De slecht geschilderde rotsen-omgeving schept geen sfeer om
deze beesten, is totaal onbelangrijk, maar de dieren trekken ook niet zoo de aandacht,
dat dïe omgeving, als van geen belang, onopgemerkt blijft. De dieren zijn als
gefotografeerd, en geen oogenblik krijgt men het onwillekeurig gevoel van ontzag,
dat men tegenover deze dieren in werkelijkheid altijd op voelt komen. De beide
tijgers zijn beter, daar is werkelijk iets angstwekkend in het aan-komen-sluipen van
het achterste beest; de aapjes zijn wel heel handig gedaan en ook wel geslaagd van
uitdrukking, maar de kleur is er vervelend. Van de drommedarissen zwijg ik maar
liever heelemaal. Eén schilderij echter is er, dat veel beter is dan de overige: de
kraanvogel. Hier is de achtergrond van diepe, geheimzinnig flonkerende kleuren,
heel mooi achter de ranke, blanke vogel. Een warme, bijna pikante, kleurnoot is het
oranje aan den kop. Jammer dat de lichtkringen in het water wat krijterig zijn.
G. KN.

‘Het gulden vlies’ te 's Gravenhage.
Wie in deze nieuwe Haagsche kunstkamer binnentreedt voelt zich dadelijk in een
sfeer van verfijningen, van wat overdadige, onnutte weelde. Toch is het lokaal dat
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Begeer, naast den eigen winkel op den Kneuterdijk inrichtte voor tentoonstellingen
en verkoop van moderne, internationale kunstnijverheid, eenvoudig en vriendelijk
in heldere kleuren, met de lichtgrijze muurvitrines met spiegel-achterwand en de
groote lamp met een vroolijken Weenschen stof omhangen. De Weeners, de befaamde
Wiener Werkstätte, vieren er nu hoogtij - of zijn deze weelde-voorwerpen
vluchtelingen naar rijker streken, nu de eigen Heimat in zoo bitteren nood geen
onderkomen biedt?
Uit nood ontstonden die wonderlijke poppen, van lappen, ineengewerkt, met heel
lange slingerbeenen, slap van leden, die achteloos neergeworpen, altijd een mal effect
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maken, onwillekeurig gracieus, en bekoorlijk, capricieux van kleurcombinatie. Zij
moeten in een salon op een stoel slingeren en door hun zotte pretentie de rol van een
bon-mot vervullen. Zij zijn ook heel duur. Merkwaardig hoe deze nieuwigheid snel
navolging vond. Ook Marie den Engelschen bij ons, maakt ze; ik zag ze van haar bij
d'Audretsch.
Uit Weenen ook zijn er kleine porceleinen beeldjes, fraai van materie en smaakvol
van kleur maar heusch niet bijzonder. Kleine bronzen beelden, o.a. een vogel, van
Vierthaler, met uitgeslagen vleugels, herinnerend aan dgl. onderwerpen van Lantmann
(die echter straffer is en monumentaler), een zeer goed werk, echter geplaatst op een
groen onyx voetstuk dat het dadelijk profaneert en er een Hoynck- of Fortmann-sfeer
om schept. Een kleine ‘hamster’ van Loback daarentegen was een onberispelijk
kunstwerkje, met de beesten van Altorff te vergelijken. (Van dezen laatste was er
een mooie strenge en toch zeer gevoelige bronzen dromedaris).
Maar is nu deze Weensche kunst wuft, geheel weelde, bekorend, maar volstrekt
niet treffend - een uitzondering moet ik maken voor het heel goede leerwerk, goud
op zwart, in fijne nuanceering, in een eenvoudig rechtlijnig decor aan gebracht op
het damestaschje, de portefeuille, het visitekaartjes-etui, het boekomslag of de
schrijfmap. Dit zijn werkelijk heel mooie stukken, van zeer verzorgde uitvoering,
goed materiaal en - niet al te hooge prijzen.
Boheemsch glas is er ook, dat volkskunst imiteert of pompeus en pronkend, in
fraaie kleuren kristalflonkeringen vertoont. Maar het kostelijkste dat ik hier zag, was
het Kopenhaagsche zilver van den bekenden Jensen. Zooals de moderne
kunstnijverheid in alle landen verwante stroomingen vertoont, zoo ziet men duidelijk
dat dit drijfwerk uit dezelfde periode stamt als b.v. het werk van Zwollo. Er is hier
dan ook een bonbonschaaltje, door Lauweriks ontworpen en door Zwollo uitgevoerd,
dat geheel past bij het werk van Jensen (en dat door ‘het Gulden Vlies’ uit Weenen
verkregen werd). Deze zilveren voorwerpen van Jensen zijn streng eenvoudig en
doelmatig van vorm, mooi en gaaf van lijn, spaarzaam, maar overwogen van
versiering. Men zie hoe op den rammelaar, den vischschep of den suikerstrooier, wat
op deze voorwerpen gewoonlijk een netwerk van gaatjes is, hier werd tot een fraaie
arabesk van lijnen en punten. Men zie het slanke en lenige oprijzen van de groote
bokaal, en waardeere het zuivere sluiten van den deksel op de schaal. Jammer dat
de kunstenaar zich een enkele maal (de inktkoker) liet verleiden tot empire-elementen
die bij vorm en bouw van het voorwerp niet passen.
Uit den aard der zaak zullen deze tentoonstellingen steeds wisselen. Een andere
keer zal er de Nederlandsche kunstnijverheid overheerschen. Dan zal er misschien
aanleiding zijn er op terug te komen.
G. KN.
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[Nummer 4]

R. BRESDIN. LE BON SAMARITAIN.
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Rodolphe Bresdin, door J. Knoef.
Lorsqu 'on entreprend... de toucher à la némoire de ses artistes, il vous
prend... un grand sentiment de tristesse....
Edm. en Jules Goncourt: Chardin.
Uit het Frankrijk van het midden der vorige eeuw naderen de figuren van meerdere
kunstenaars, door weinigen gekend en na een leven van zorg en donkerheid spoedig
weer vergeten, het licht van een algemeener belangstelling dan in hun tijd ooit hun
bestaan verhelderd heeft.

R. BRESDIN.

Bresdin is een van hen. Men ziet zijn werk zelden, maar wie het heeft leeren kennen
bedenkt niet zonder droefenis hoe zulk een fijne en oorspronkelijke figuur bijkans
onopgemerkt en ongewaardeerd kon blijven en in die mate de tegenheden des levens
ondervond, dat ook het meest vernederende werk hem niet bespaard bleef; en de
klacht der Goncourts, hierboven aangehaald, waar ze spraken over de miskenning
der achttiend' eeuwers, blijft schrijnender nog gelden voor de generatie die Bresdin
in armoede liet verkwijnen.
Zijn levensloop, hoezeer nog liggend in het naast verleden, heeft reeds veel van
het vage en omsluierde dat de levens van zoovele oudere kunstenaars bijna tot
legenden maakt. We zouden hem ons dan ook zeker eerder denken als een schoone
en belangwekkende een romantische persoonlijkheid, uit een der vroegere eeuwen,
waartoe naar ons gevoel zulke figuren onafscheidelijk behooren, dan levende onder
het regime van een Burgerkoning en een Napoleon den derden. Maar onverbiddelijke
data, al zijn het er weinige, leeren ons anders. Geboren in de twintiger jaren (de
opgaven loopen uiteen tusschen 1822 en '25), deed hij zijn intreê in het
maatschappelijk leven als looier, een ambacht dat hij wel spoedig verwisseld zal
hebben voor de meer met aard en neigingen overeenstemmende werkzaamheden op
den steen en het koper. Die eerste jaren van artistieke bezigheid liggen volstrekt in
het duister. Dat de stoffelijke resultaten poover waren valt niet te betwijfelen: op
zevenentwintigjarigen leeftijd verliet hij Parijs en ging naar Toulouse, te voet en met
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al zijn bagage bij zich. Hij bleef er vijf jaar, vijf lange jaren van ellende. Een armzalige
hut verschafte hem onderdak. Welwater was zijn drank. Brood was voor hem wat
vleesch voor anderen was, een lekkernij die slechts al te zelden den maaltijd kwam
verrijken. Zulk een leven laat zijn sporen achter, ook bij het sterkste gestel. Kwalen
die in later jaren zijn lichaam sloopten vonden hier haar oorsprong. Toch hield hij
het hoofd omhoog. Van concessies aan den smaak van het publiek wilde hij niet
weten. Een teekening, waarin een gering detail een liefhebber mishaagde, behield
hij liever dan haar te veranderen.
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De volgende jaren zagen hem weder in Parijs, steeds kampende met zorgen die
drukkender werden door een inmiddels tot stand gekomen huwelijk dat rijkelijk met
kinderen werd gezegend. ‘J'ai passé un traité avec une revue (La Revue Fantaisiste):
deux petites eaux-fortes par mois, de cinquante francs chaque. - Voilà donc une petite
base pour l'avenir de ma petite famille,’ zoo schrijft hij omstreeks 1865 en men raadt
achter die bijna aandoenlijke woorden het donkere en troostelooze bestaan van
menschen, in wier leven nooi de zon doorbreekt. Ook andere ondernemingen acht
hij niet te gering om ze ter hand te nemen. Met eindeloos geduld ontwerpt hij
illustraties voor de fabelen die een half-wijze sprookjesschrijver zich voorstelt te
publ ceeren. Hij werkt de onzinnigste opgaven uit, verandert en verandert opnieuw,
tot het hem, met hoeveel lankmoedigheid hij ook de wenschen volgt van zijn
opdrachtgever, gaat vervelen en hij eenigszins bruusk te kennen geeft dat er toch
eens een eind moet komen, waarop ook de andere partij zich geraakt toont en deze
zonderlinge samenwerking vermoedelijk tot een spoedig einde kwam.

R. BRESDIN. LE RUISSEAU.

Met zijn onafhankelijken aard, die het romantische zocht, die hem vroeger een
waar natuurleven had doen leiden, voelde hij zich sterk aangetrokken tot het land
der vrijheid bij uitnemendheid - gelijk hij het zich dacht, - Amerika. Herhaaldelijk
had hij plannen ontworpen om de middelen voor de groote reis te vinden, was hij
besloten scheep te gaan en in de nieuwe wereld zich het leven in te richten naar zijn
wenschen en begeerten. Zijn zin voor de natuur, zijn
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R. BRESDIN. LE GAVE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

220
landelijke liefhebberijen, dat alles kon hij daar bevredigen. ‘L'image de ce pays neuf,
où la liberté et l'indépendance peuvent se conquérir par le travail, m'a déjà retrempé
un peu.... en me reportant vers cette nature vierge, sortie d'hier, pour ainsi dire, des
mains du Créateur’, zegt hij in een zijner brieven. De elementen, die zijn
levensbeschouwing richtten en bestemden, komen hierin klaar naar voren. Het was
na 1871 dat hij aan het langgekoesterd voornemen uitvoering kon geven en met zijn
gezin naar Canada trok. Hoe hij er leefde, wat hij er deed, het is niet bekend. Doch
in '76, toen op een avond de vrienden bijeen zaten in een tapperij, door kunstenaars
veel bezocht, en spraken over den afwezige, dien men gestorven waande, kwam hij
(het klinkt als uit een ouderwetschen roman) binnen, gevolgd door zijn vrouw en
kinderen. Hij was de zelfde gebleven. De nieuwe wereld had hem niet gegeven, wat
hij van de oude niet meer verwachtte.

R. BRESDIN. PAYSAGE.

Ondertusschen waren in heviger mate, al had hij er reeds vroeger over geklaagd,
de kwalen die al lang gewoekerd hadden, begonnen zijn lichaam te bestoken en, voor
hem wel het schrikkelijkste van al, een aandoening der oogen dreigde hem, zoo niet
met blindheid, dan toch met een verzwakking van zijn gezicht die hem het werken
tot een hevige inspanning eerst, langzamerhand zoo goed als onmogelijk maakte.
In 1880 hoort men opnieuw van hem. Bijna blind tracht hij, in den kouden winter,
zijn brood te verdienen door de bezems der sneeuwruimers te herstellen.... In enkele
artikelen in krant en tijdschrift klinkt een roep om hulp. Zijn verdiensten worden
herdacht. Misschien zijn er zijn laatste dagen minder moeilijk door gemaakt. Niet
lang daarna stierf hij, in 1885.
Hoe vreemd het moge schijnen bij een leven van zooveel tegenspoed, in zijn werk
komt geenszins tot uiting die geest van somberheid, die smartelijke stemmingen,
waaraan onderworpen is, zou men denken, wie zoo door het lot geslagen wordt.
Ongetwijfeld heeft hij ze gekend, de wanhoop en het knagende verdriet, doch een
kunstenaar leeft in zijn droomen evenzeer als in het werkelijke leven en ze te
ver-beelden is een taak, die hem soms mag doen vertwijfelen, - maar vaker zeker
hem vervult van een diep-wellende vreugde, die opweegt tegen veel van wat de
wereld en het leven hem onthoudt.
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Ook Bresdin mocht deze troost de zijne noemen. De onverdroten werkkracht, die
het alleen mogelijk maakte, werken als hij voortbracht, te scheppen, is niet denkbaar
zonder die liefde voor en dat geluk in den arbeid, waarvan hier sprake is. Het is zelfs
door dien arbeid het eerst dat ze de aandacht trokken. Zelden werden met meer
uitvoerigheid die duizenderlei vormen geteekend, waarmee in oneindige
verscheidenheid de natuur den kunstenaar verrast, dan in de
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R. BRENDIN. L'ADORATION DES MAGES.
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prenten, voor een groot deel lithografieën, van dezen Franschman. In een techniek
die, hoe gecompliceerd ook, toch in allen deele beheerscht is en opgevoerd tot een
uiterste volkomenheid, gevend wat het procédé aan kracht ontwrongen, aan subtiliteit
ontlokt kan worden, zijn zijn werken, uitgevoerd in dien hem eigen teekentrant, wonderen van geduld en nauwkeurigheid, een bron van verbazing voor den
oppervlakkigen beschouwer, terwijl hij, als ware de opgaaf niet reeds moeilijk genoeg,
daarbij dat evenwicht weet te bewaren - eenvoudig schijnend na het bereiken, maar
de vrucht van hoeveel overweging en mislukten arbeid niet! - waarbij de duidelijkheid
der deelen noch de werking van het geheel iets voor elkander behoeven op te offeren.
En het zijn geenszins alleen de litho's die in haar doorwerktheid onze bewondering
weten op te wekken. Zijn etsen evenzeer hebben, ondanks de grootere technische
moeilijkheden, geheel het karakter van zijn anderen arbeid en er kan voor het inzicht
in de wording van dit werk niets instructiever zijn, dan zich te verdiepen in de
liefdevolle, scherp-karakteriseerende teekening van den voorgrond, van den zwaren,
verwrongen boomstam vóór al, in het halfvoltooide ‘Paysage’, dat hierbij afgedrukt
is. Het zal wel altijd een raadsel blijven hoe van zijn etsen kon worden gezegd: ‘Des
eaux-fortes, Bresdin n'en a fait que très peu, et elles sont extravagamment mauvaises.’*)
Zelfs wanneer men proeven van meesterschap gelijk deze en andere prenten van zijn
hand buiten beschouwing liet en men zich bepaalde tot de vluchtige krabbels, spontane
uitingen van een stemming, notities voor een latere compositie, die toch al in zich
hebben wat in de grootere werken zoo rijk ontplooid wordt, een dergelijk oordeel
zou bevreemdend blijven.

R. BRESDIN. HABITATION DE PAYSAN

Waarlijk, deze wondervolle prenten zijn niet de uitkomst eener vluchtige, spoedig
verdoofde inspiratie, en als deze van een oogenblikkelijke bekoring die voor den tijd
geen stand houdt, maar de rijpe en rijke bloeisels van een diepe liefde, die krachtig
*) Henri Beraldi: Les Graveurs du XIXe Siècle.
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genoeg is om zoo langdurigen en inspannenden arbeid te blijven bezielen en te
doordringen van haar geest.
Die liefde wendde zich naar de natuur, als bij zoovelen voor wie deze nuchtere en
wreede wereld geen plaats heeft. Hier was de kunstenaar alleen met de boomen, de
wolken en alles wat hem het meest dierbaar was. De menschen die zijn tijdgenooten
waren hooren hier niet thuis. Alleen die enkele figuren, waaraan het tijdelijke vreemd
is, die vaste waarden zijn geworden in een lange kunsttraditie, verrijzen uit de rotsen,
verlaten de schemering van het woud. De koningen gaan het kind aanbidden, de
barmhartige Samaritaan vervult zijn liefdesplicht. Doch ze vallen nauwelijks op en
duiken weg in de warreling van het gebladerte. Ze zijn heel stil en één in stemming
met het landschap. De baadsters in een melancholisch heuvelland hebben van haar
blijde speelschheid niets behouden, een jachtstoet, verzameld bij een buitenhuis, die
vol van klaterend leven kon zijn, smelt schier weg in de schaduwen van den avond.
Doch nadrukkelijk spreekt de natuur, zooals de kunstenaar die zag. Wat haar
ontbrak of onvolkomen in haar was, leende een rijke en stuwende verbeelding, die
gelijkelijk het enkele als het geheel wist te doordringen van een penetrante stemming,
waardoor deze prenten onvergetelijk zijn. Verholen dreiging en mysterie roepen de
donkerten van het bosch op; het kale rotslandschap in den zonloozen zomerdag, die
naar den avond neigt, is desolater dan een sterveling het ooit aanschouwde; een enkel
interieur is van een warme vertrouwdheid, als slechts, naar men denken zou, een
Hollander het zou kunnen voelen.
Hij had dit diep natuurgevoel gemeen met de meesters van Barbizon, wier
tijdgenoot hij was. Het was bij hen een natuurlijke reactie op de rigoureuze abstracties
van een kil klassicisme. Maar naast de wel zeer kenmerkend-romantische exuberantie
dier anderen, die zwijmelde in het zwoele en lichtelijk pathetisch was; die het beminde
den wilden avond te schilderen, wanneer het westen brandt van een macaberen gloed;
het geboomte, wanneer de storm vaart door het woud; die in de natuur vóór al den
drang, de vurigheid en het ongeklaarde van eigen jeugd zag, daar lijkt Bresdin eer
bedachtzaam en koel omdat hij anders, en, misschien, grooter was. Hij was
beheerschter en hem stonden statiger schoonheidsidealen voor oogen. Rustig kon hij
de ontroering laten stillen; zij dwong hem niet terstond den arbeid te beginnen,
impulsief, onstuimig en een werk te scheppen, dat diezelfde trekken toont. Hij kon
zijn dag afwachten. Nieuwe indrukken volgden op de oude, ze smolten samen en
deden de gedroomde landschappen ontstaan, die met geen plaatselijken naam meer
zijn te benoemen. Hier is de stemming van vele schoone doch al te snel vervloden
oogenblikken gezuiverd en versterkt tot haar essentie. Dat deze toch evenzeer
romantische kunst koeler lijkt dan de meer hartstochtelijke der Barbizonners kan
allerminst verwonderen. Zij draagt in alles het kenmerk van de rust, waarin zij werd
geboren. Vele der prenten hebben dan ook het stille, het peinzende, dat soms over
de natuur komt tegen het einde van den dag - die momenten, waarin den mensch,
even slechts doch aangrijpend, een gevoel van tijd en eeuwigheid doorhuivert - en
ze hebben er al den weemoed van.
Van even wezenlijk belang echter als het groote sentiment was hem het kleine
leven der natuur en met een warme, speurende liefde voor wat er groeit en bloeit tot
in het nederigst verborgen hoekje dolf hij uit het kleine een ware wonderwereld van
nooit-geziene vormen, waarbij de toevallige verschijning tot iets individueels wordt,
dat als het geheel zijn liefelijke of benauwende geheimenissen bergt. Verwrongen
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die men meer vermoedt dan ziet en daardoor des te
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dreigender; bladrozetten worden vreemde, grillige arabesken; het ijle, zilverige loover
wordt tot een blanke regen of strooisel van de sterren in den nacht van het woud.
Dezen zin voor het weidsch geheel en het intiemst detail bezaten ook anderen.
Cornelis Veth heeft, en zeer terecht, op Doré gewezen. Bij hem ook de waarlijk
virtuoze beschikking over de hulpmiddelen van zijn kunst, de rijkdom aan, in één
enkele compositie samengedrongen, vormen, maar naast de bewondering die dit alles
opwekt dringt zich onweerstaanbaar de gedachte op, dat dit een verbluffend decor
is, een stoute poging om de natuur in de veelvoudigheid van haar leven, in haar
onbegrensde macht tot vormen scheppen, te benaderen, zoo volledig als dat bij onze
onvolkomenheid mogelijk kan zijn, en daarmee op te bouwen de grandioze tafereelen
die een verbeeldingrijke geest zag verrijzen uit een daartoe geëigende literatuur, doch
dat de machtige greep, tot het hoogst bereiken genaderd, losliet, juist dan, wanneer
de kunstenaar aan zijn schepping zou hebben meegedeeld dat niet te omschrijven
iets, waardoor ze tot een nieuwe en hoogere realiteit komt, die op haar beurt even
overtuigend is als die andere, welke tot voorbeeld diende.
Bresdin bezat die gave, en het is hierdoor dat de melancholie van sommige zijner
landschappen wordt tot een deel van onzen eigen weemoed, dat zij oproept
half-vergeten herinneringen en onbestemde verlangens, die zich, n de zachte droefenis
welke steeds om deze dingen hangt, belichaamd vinden in de verbeelde droomen
van den kunstenaar. We worden opgenomen, als bij den grooten ‘Le bon Samaritain’
in den vrede van het woud en zouden volmaakt gelukkig zijn, als niet de verre stad
in het zonnige verschiet ons hart naar het lokkende onbekende trok. Elk van zijn
werken weerspiegelt iets van ons zelf en het kan slechts aan ons liggen, wanneer we
niet in elk iets van ons eigen wezen vinden.
Deze uitgelezen prenten, weinige in getal doch des te kostbaarder van kwaliteiten,
laten, als bij den arbeid van andere meesters die Bresdin gelijken in de schaarschheid
van hun werk, de uitvoerigheid en de zorgen er aan besteed, geen perioden
hoegenaamd onderscheiden van groei of verval. Zóó geheel zijn hun vermogens
gericht op en te werk gesteld aan hun onderwerp, dat technische volkomenheid zéker
altijd dit werk eigen moet zijn. En bij kunstenaars der verbeelding, als waar ook
Bresdin toe gerekend moet worden, waar het innerlijk-geziene beeld telkens weer
met tartende duidelijkheid laat bemerken hoe ver het werk der handen hierbij ten
achter blijft in alle fijnere waarden, waar het eenmaal opgevatte onderwerp steeds
dringt naar verwezenlijking, daar is het niet te verwonderen dat het werk wordt
opgevoerd tot een perfectie, die de bewondering nog lang zal gaande maken.
Er zijn meer meesters geweest die in het kleine evengoed het wonder zagen als in
den hemel, die er zich over welft of de aarde, waarop het te vinden is. Weinigen
echter kunnen wij, modernen, zoo oprecht bewonderen, weinigen staan ons nader in
hun warme, levende menschelijkheid dan de schepper van deze werken en men kan
zulke figuren slechts te meer liefhebben om de vranke wijze waarop ze zich buiten
het maatschappelijk leven plaatsen, om, bij al de grilligheid van hun
kunstenaarsnatuur, die ééne groote consequentie te aanvaarden: te leven en te strijden
voor hun kunst en een ondankbare wereld het beste te geven, waartoe hun vermogens
bij machte zijn.
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BAAI VAN NAGASAKI (MET EILANDJE DESIMA EN HOLLANDSCHE SCHEPEN).

Een Hollandsch kerkhof in Japan,
door S. Kalff.
Van alle europeesche mogendheden had Nederland de oudste brieven in Japan, en
stond te boek als de ‘meest begunstigde natie’. Toch was er een tijd waarin voor een
Hollander, die daar kwam te overlijden, de kansen op eene christelijke, of althans
eene voegzame begrafenis bijster slecht stonden.
Dat was in de dagen van de oudste Nederlandsche vestiging in het Land van de
Rijzende Zon, de factorij welke in 1611 door den lateren gouverneur-generaal Jacques
Specx te Firando was opgericht; en ook nog in den eersten tijd van de factorij op het
Voor-Eiland of Desima, aldus genoemd omdat het terstond vóór de belangrijke
havenplaats Nagasaki was gelegen. In 1641 was de eerste nederzetting op keizerlijk
bevel opgebroken en verplaatst naar Desima, waar te voren de Portugezen waren
ingekwartierd. Of liever, ze waren daar in een staat van halve gevangenschap
gehouden, en 't zou den Nederlanders niet veel beter gaan. De Portugezen waren
‘uitgeboend’; voornamelijk wegens de propaganda, welke hunne vermomde priesters
voor het R.K. geloof maakten. Hunne Japansche bekeerlingen waren te vuur en te
zwaard vervolgd en uitgeroeid; en de vrees, welke de regeering der Shoguns voor
de ‘slechte sekte’ koesterde, drukte mede op de Nederlandsche pioniers op dezen
naijverig bewaakten grond. Dit vooroordeel was mede aanleiding dat, terwijl de
levende personen onder scherpe contrôle stonden, aan hunne doode lichamen een
rustplaats in den schoot der aarde geweigerd werd. Tijdens het bevel gegeven werd
om de handelsloge te Firando met het jaartal 1638 in den gevel af te breken, verklaarde
de keizerlijke kommissaris aan het opperhoofd der O.I. Compagnie:
‘De Keizerlijke Majesteit is zekerlijk
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geïnformeerd dat gij alle, als de Portugeezen, Christenen zijt. Gij onderhoud den
Zondag. Gij schrijft den datum van Christi geboorte boven op de top en gevels uwer
huizen, in 't gezicht en voor de oogen onzer heele Land-Natie. Gij hebt de 10 Geboden,
het Vader ons, ende Geloove, den Doop ende de deeling van 't Brood, Bijbel,
Testament, Moyses, Propheten ende Apostelen, i n s u m m a één werk. 't Principaal
blijkt. De verschillen tusschen beiden achten wij kleen. Dat gij Christenen zijt is lang
voor dezen geweten, doch hebben gemeend dat het eenen anderen Christus was.
Enz.’
Voor zulke ‘suspecten’ hadden de Japansche gouverneurs geen consideratie, en
lijkplechtigheden ten hunnen behoeve wilden zij liefst vermijden. Valentijn vermeldt
in zijne B y z o n d e r e Z a a k e n v a n J a p a n :
‘Den 2 Augusti 1641 wierd (voor) de eerste maal belast dat men onze dooden niet
begraven, maar dat men die met eenige zwaarte 4 á 5 mijl in zee zou doen zinken.
Den 29n vraagde Schipper Jacob Janszoon of de Matroos, op zijn schip overleden,
aan Land of in Zee begraven zou worden, waarop geantwoord wierd: hij moet met
een steen om zijn hals in Zee gesmeten werden, alzo een Christens lijk de aarde
onwaardig is.’
Valentijn plaatste hierbij de aanteekening, dat hij dit bescheid een ‘barbarisch
antwoort’ achtte. Doch er viel niet te spotten met een volk, dat bij de bewindhebbers
der O. I Comp te boek stond als ‘de moedige, superbe ende precise natie’. Precies
moesten de bevelen der overheid ook steeds uitgevoerd worden; toen in 1640 de
Portugezen, aan welke men verboden had ooit weder in Japan te komen, er desondanks
een schip met handelswaar heen zonden, was de geheele bemanning op het strand
van Nagasaki onthalsd geworden. Eenenzestig Portugeesche hoofden stonden daar
tentoongesteld; slechts een der schepelingen liet men in leven ten einde de
waarschuwing naar Macao over te brengen.
De sterfte op Desima kon niet groot zijn, want het personeel der factorij was weinig
talrijk, en werd op zekeren termijn afgelost. Het bestond uit het opperhoofd,
gemeenlijk een Comp. dienaar met den rang van opperkoopman; voorts uit eenige
ambtenaren met den rang van koopman, onderkoopman en assistent, een paar
pakhuismeesters, een chirurgijn en eenige ondergeschikten. Doch ook de schepen,
welke telken jare met allerlei importartikelen uit Batavia gezonden werden, en met
eene rijke retourlading, o.m. zilver en koper, terugkeerden, leverden hun contingent
aan de sterfte. En dan viel aan de overledenen, ofschoon onder den rook van Desima,
slechts eene zeemansbegrafenis ten deel. Feitelijk werden de Nederlanders slechts
geduld wegens de faciliteiten voor den handel, en als schakel met de volken van het
Westen. De rijke geschenken, waarmede de O.I. Comp. de regeering der Shoguns
gunstig voor zich trachtte te stemmen, werden eerder als een cijns dan als eene
‘vereeringhe’ beschouwd; evenals de jaarlijksche reis van het opperhoofd naar het
hof te Jeddo als het huldeblijk gold van een vreemden marskramer, wien men
vergunde zijne ‘neurenborgerij’ aan de markt te brengen, Korea, Holland en de Lioe
Kioe-eilanden, deze drie stonden bij de Japansche kanselarij te boek als de vasalstaten
van Dai Nippon (Groot Japan). De bewijzen, meende zij, waren er. Nl. de geschenken
aan koperen klokken en tempellantarens, welke heden ten dage nog de graven der
Shoguns te Nikko versieren. De bewoners van Desima werden door de bevolking
van Nagasaki gemeenlijk aangeduid met den naam f i t o s i t s h , d.i. gijzelaars. Reeds
Valentijn, anders volijverig lofredenaar der E. Maatschappij, uitte zijne ergernis over
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de afpersingen en de vernederingen, aan welke de Nederlanders ter wille van den
alleenhandel der Comp. waren blootgesteld. En Jan de Marre herdacht in zijn
heldendicht B a t a v i a den gewapenden bijstand, eenmaal door een Nederlandsch
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opperhoofd (Koekebakker) aan de Japansche overheid bij de bloedige
christenvervolgingen verleend-

STAD NAGASAKI MET DESIMA. HOLLANDSCH KERKHOF AAN OVERZIJDE DER BAAI.

Waardoor de Christenheid een smet wierd aangewreven,
Die haar bij 't Heidendom voor eeuwig aan zal kleven;
Waarvan de Maatschappy den ramp ook heeft gevoelt,
Die 't vuur der liefde door die schennis zag verkoeld;
Haar volk veracht, vervolgd, en van zijn erf verstoten,
Bewaakt, te Decima als roovers opgesloten.

Alsof 't niet genoeg was dat men aan de dooden uit de Hollandsche factorij eene
eerlijke begrafenis ontzegde, waren de Japansche gouverneurs er ook nog op bedacht
om de sporen van eene vroegere begraafplaats, die te Firando, te doen verdwijnen.
Nadat deze nederzetting ontruimd was en alle gebouwen met den grond waren gelijk
gemaakt, bleek het dat de sloopers ook het kerkhof niet ontzien hadden. Bij Valentijn
leest men daarover:
‘Den 8 Maart 1642 bleek dat de begraafplaatsen der Hollanders, voor dezen op
Firando begraven, nu geheel verwoest, waaronder er een van blaauwe arduinsteen,
en verscheide andre van gemeene steen opgemetseld waren’.
Dit was zooveel meer opvallend omdat de Japanners, als aanhangers van het
Buddhisme en de Shinto-leer, de kerkhoven plachten te eerbiedigen en voor hunne
eigene graven alle zorg droegen. De nagedachtenis van vroegere geslachten was hun
een eeredienst, en het Lampjesfeest waarbij zij de graven hunner afgestorvenen met
kaarsjes plachten te verlichten, was hun Allerzielen. Zij maakten daarbij gebruik van
t j o t j i n g s of lampions,
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waarin drie avonden achtereen kaarsjes werden gebrand. Dr. v.d. Broek, geneesheer
op Desima, schreef daarover in 1853: ‘Nooit heb ik schooner illuminatie aanschouwd.
De meeste bergen toch achter de stad waren geheel verlicht. Wij konden zulks zeer
goed zien van het platform, dat op een der daken der gebouwen was, door den
pakhuismeester van Desima bewoond. Des nachts tegen 12 ure begon een ander
schouwspel, nl. dat iedereen een schuitje, van een of meer t j o t j i n g s voorzien,
naar de baai bracht en daar liet varen. Deze schuitjes waren van stroo en hadden,
behalve den lichtbol, ook nog vijgen, geld en snoeperij in, als een offerande. Sommige
schuitjes waren zeer groot, zoo zelfs dat zij door verscheidene menschen gedragen
moesten worden. Vele, en de grootste, waren voorzien van de Hollandsche kleuren,
en er waren er onder die meer dan 20 lampions aan alle zijden hadden hangen. Een
groot aantal van die schuitjes voeren voorbij het eiland; de meesten raakten in brand
en sloegen om, hetgeen een aardig schouwspel opleverde’.
't Mocht zonderling heeten dat een volk, 't welk aldus de vereering der dooden
zelfs in zijne nationale feesten opnam, te Firando aan de graven van vreemdelingen
een vandalisme beging, dat hun door hun godsdienst zeker niet geleerd werd.
Het verbod aan de Nederlanders om hunne dooden te begraven bleef van kracht
tot het jaar 1654. Toen zond het opperhoofd Gabriel Happart een verzoek aan de
Japansche overheid om die bepaling op te heffen, ‘met betuiging dat het in 't water
werpen gansch Europa door aan schelmen en dieven geschiedde; waarop dit door
den Stadsvoogd (gouverneur van Nagasaki) toegestaan is om dezelve op zijn Japans,
zonder eenige uiterlijke statie, in een kist of balie te leggen en die zoo te begraven’.
Het lag voor de hand dat het kerkhof thans buiten Desima moest worden aangelegd,
aangezien de weinige beschikbare ruimte daar reeds geheel ingenomen was. Het
eilandje had den vorm van een waaier, gelegen in een baai, die aan alle zijden door
bergen en rotsen was omringd. De naijverige Japansche overheid had heel Desima
omgeven met een muur te hoog om er over heen te kijken, en op dien muur spaansche
ruiters geplaatst ten einde het overklimmen te beletten. Aan de binnenzijde van dien
muur liep een weg om het geheele eiland; aan den zeekant was een Waterpoort, die
alleen bij aankomst der schepen van Batavia ontsloten werd, aan de landzijde een
brug, die het eiland met den vasten wal verbond, en een poort waar steeds eene
scherpe visitatie gehouden werd. Onder de verschillende woningen, van platte daken
voorzien, was die van het opperhoofd de voornaamste. Voorts waren er twee groote
pakhuizen, de L e l i e en de D o o r n genaamd, terwijl de tusschengelegen ruimte
werd aangevuld door een moestuin, die later echter ook bebouwd werd, en eenig
plantsoen. Men vond er mede een groote kombuis, eene bottelarij, een tolkenhuis en
eenige kleinere gebouwen, doch daar het eilandje slechts 216 voet breed was, en
eene lengte had van 714 voet aan de zeezijde, 382 voet aan de landzijde, zoo had
men hier geen ruimte te missen voor een kerkhof, d.i. voor een terrein 't welk in den
loop der jaren steeds uitgebreid zou moeten worden.
Voor de begraafplaats werd dus gekozen een stuk grond te Inassa-machi, dat tot
den tuin van den Goshinji-tempel behoorde. Vermoedelijk was dit niet het oudste
Hollandsche kerkhof, want de jaarcijfers van de daar gevonden graven klommen niet
hooger op dan tot 1778, en de meesten dagteekenden uit de 19de eeuw De
Nederlanders bekwamen echter meerdere concessies, ook wat hun eeredienst betrof
en het begraven hunner dooden, nadat het land voor den westerschen handel was
opengesteld. In 1859 had het groote keerpunt plaats in de geschiedenis van Japan,
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waarbij de doodsklok werd geluid over het oude Dai Nippon met zijn voor
vreemdelingen ontoegankelijken grond, zijne geheimzinnige geestelijke keizers,
zijne
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bloedige christenvervolgingen en zijne middeleeuwsche staatsinstellingen. De
commodore Perry verscheen met een Amerikaansch eskader voor de Japansche kust
en dwong met de trompen zijner kanonnen de openstelling des lands af voor
Amerikaansche en Europeesche handelsbelangen. De vijf z.g. t r e a t y p o r t s of
verdragshavens werden daarvoor aangewezen, en deze gebeurtenis maakte tevens
een eind aan het Nederlandsche monopolie. De factory op Desima had sedert haar
reden van bestaan verloren. In 1863 werden de woningen en pakhuizen der
Nederlanders in het openbaar verkocht; het fraaie en ruime huis van het opperhoofd
werd het eigendom van den agent der Ned. Handelmaatschappij, tevens Hollandsche
consul, A. Bauduin. De vreemde ambassadeurs en vreemde handelsconsuls hielden
hun intocht in het land, 't welk zooveel eeuwen verboden grond was geweest. Vreemde
eskaders, de Britsche vooraan, kwamen er de vlag vertoonen. De buitenlandsche
handel overvleugelde den Nederlandsche, die hier zoolang het rijk alleen had gehad.
De namen der Hollandsche firma's verdwenen, de eene voor de andere na, uit het
adresboek van Yokohama, van Kobé en Nagasaki. Eindelijk deed ook het grootste
dezer kantoren, de Factorij van de Ned. Handelmaatschappij hier de zaken aan kant
en trok zich terug van een operatieveld, waar voor altijd de vlag van den alleenhandel
der O.I. Comp. was neergehaald geworden.

HET EUROPEESCHE VREEMDELINGENKERKHOF.

Slechts het kerkhof van Inassa-machi herinnerde toen aan de voorbijgegane glorie.
't Was eene vierkante ruimte ter oppervlakte van ongeveer 290 vierk. meters,
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met een poort en een ringmuur. Ofschoon hier ook personen van vreemde nationaliteit
begraven lagen, zoo was deze begraafplaats vermoedelijk niet identiek met het
vreemdelingen kerkhof, waarover in 1888 eene overeenkomst werd getroffen tusschen
den gouverneur der provincie Nagasaki en de consuls van negen westersche
mogendheden. Want ofschoon uit het stedelijke archief te Nagasaki geene
bijzonderheden op dit punt voor den dag kwamen, zoo was het toch niet aan te nemen
dat eene begraafplaats van zoo beperkte afmetingen als de Hollandsche, en die ten
jare 1888 geene ruimte meer aanbood voor nieuwe graven, het onderwerp van deze
overeenkomst zou zijn geweest.

HET HERSTELDE HOLLANDSCHE KERKHOF.

Men vond te Inassa-machi, behalve 8 graven zonder grafsteenen, de zerken van
21 Hollanders, 5 Russen en 3 Engelschen, welke laatsten hier met toestemming der
Hollandsche consuls ter aarde waren besteld. De namen der Nederlanders waren de
volgende:
H.G. DUURKOOP, opperkoopman, † 1778.
TH. VAN TRIFT, kapitein ter zee, † 1787.
PHILIPPUS BRAACX, matroos 3e kl. † 1864.
EMMA J. VERBEEK † 1860.
SYMEN SCHIPPER, machinist 1e kl. † 1855.
L.C.J. DE LIGNY † 1840.
vrouwe A.M. FISCHER, echtg. van J. GERLACH † 1858.
J.M. ZOETERMEER, opperstuurman, † 1844.
C.J. ROETTEKEN, offic. v. gezondh., † 1844.
HERMANES SMIT † 1821.
JACOB VAN ZAMEREN † 1860.
N.J.H. DADELER, matroos 1e kl., † 1857,
F.C. LUCAS, assistent 2e kl. † 1852
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J. STEKELENBURG, matroos 1e kl. † 1857.
JACOB DE BOOM, marinier 2e kl., † 1855.
JAMES RHYNBOUD, † 1870.
W. KAAN, matroos 2e kl.
HENDR. DE WIJN, gezagvoerder, † 1857.
BARTHELEMEUS SINDEREN, † 1868.
J.P. CUYER, bottelier, † 1862.
N.C. SIEBURGH, oud.-luit. ter zee, † 1862.
In den loop der jaren waren deze graven, en het kerkhof zelf, in een toestand van
verval geraakt. In 1917 werd de plek bezocht door den 1sten officier van het
stoomschip J.P. C o e n , Mörser Bruyns, die aanstonds het verschil opmerkte tusschen
de Japansche en Chineesche graven, welke het overige gedeelte van den heuvel
bedekten en er behoorlijk verzorgd uitzagen, en het verwilderde Hollandsche kerkhof.
‘Het ge-
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heel’, zoo schreef hij, ‘was een droevig gezicht. De toestand waarin deze plaats,
welke nationale en geschiedkundige waarde heeft, thans verkeert, wekt ergernis’.
De wensch werd geuit dat hier een schuld tegenover het verleden geboet zou worden,
en dat op deze plek eenzelfde daad van herstel verricht zou worden als vroeger ten
opzichte van de graven der Hollanders op Spitsbergen geschiedde.
Aan dien wensch werd in den loop van 1919 door de Nederlandsche regeering
voldaan. Door tusschenkomst van haren gezant te Tokio, en verder door de goede
zorgen van den heer v. Berkem te Nagasaki, werd eene overeenkomst gesloten met
een Japanschen aannemer, die het herstellingswerk uitvoerde. De poort, de ringmuur,
de graven, het kerkhof zelf werden gerestaureerd en in toonbaren staat gebracht. De
muur werd van eene cementbedekking voorzien, en het averechtsche opschrift boven
den ingang D u t c h G r a v e y a r d vervangen door H o l l a n d s c h e
B e g r a a f p l a a t s . Dezelfde zorg werd ook besteed aan de graven der Russen en
Engelschen, waarvoor de Britsche regeering sedert haren dank betuigde. De
Nederlandsche regeering legde aan dit herstellingswerk eene aanzienlijke som ten
koste, terwijl verder eene overeenkomst werd getroffen met den priester van den
Goshinji-tempel voor het bewaken en schoonhouden van het kerkhof.
Eveneens zorgde de regeering voor het herstel van een ander Hollandsch graf, dat
zich ver van deze plaats bevond. Het gebeurde nl. dat zich een sterfgeval voordeed
onder de Nederlanders, die vroeger de omslachtige hofreis naar Jeddo aanvaardden,
en ook in later tijd nog wel eens naar de hoofdstad ontboden werden. In 1918 werd
door dr. Westra in den tuin van den tempel Ten-nen bij het dorp Kakegawa een
verweerde en met onkruid overgroeide zerk ontdekt, die het opschrift droeg:
‘Hieronder rust het sterfelijk gedeelte van den Wel Edel Achtbaren Heer
Mr. Gijsbert Hemmy in Zijn Edelens leeven Opperkoopman en Opperhoofd
van den Japanschen handel, gebooren den 6 Juny 1747 en overleeden den
8sten dito 1798 en begraaven den 9 Juny 1798.’
In den tempel bevond zich een doos met Japansche documenten, welke o.m. eene
briefwisseling bevatte tusschen inheemsche artsen over de vraag of de afgestorvene
door vergiftiging om het leven gekomen was. Er was echter ook nog eene andere
lezing over dit sterfgeval. Hemmy was naar Jeddo opontboden o.a. om de keizerlijke
regeering in te lichten over den staatkundigen toestand van Europa, in een tijd toen
Napoleons Continentaal stelsel den overzeeschen handel verlamde, en de
Nederlandsche schepen, die anders van Batavia naar Desima gezonden werden, zich
niet meer vertoonden. Vreemde geruchten waren den Shogun en zijn Rijksraad ter
oore gekomen betreffende den afhankelijken toestand, waarin de O l a n d a K o e n i
(het landschap Holland) thans tegenover Frankrijk verkeerde, en over het verlies van
zijne koloniën aan de Engelschen. Daarover wenschte men l e f i n m o t d e
l ' h i s t o i r e te weten - 't geen Hemmy hun waarschijnlijk niet vertelde, gesteld dat
hij het zelf wist. Maar hij maakte deze hofreis tevens dienstbaar aan zijne bijzondere
belangen, door verboden negotie te drijven met een der voornaamste d a i m y o s ,
den landheer van Satsoema. Hij volgde daarin slechts het voorbeeld van zijne
voorgangers op Desima. Deze plachten meermalen op hunne reizen ter sluiks handel
te drijven, zoodat er in 1767 eenige dwarskijkers naar de groote koopstad Osaka
(eene etappe van de hofreis) gezonden waren om op dien sluikhandel te letten. Zulke
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spionnen controleerden ook de reis van Hemmy; de zaak lekte uit, en werd te Jeddo
zoo hoog opgenomen, dat hij daarin aanleiding zou gevonden hebben zich van het
leven te berooven. Als gewoonlijk, bij zulke gelegenheden, vlogen er ook nu weer
ettelijke Japansche koppen van de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

232
rompen. De Japansche overheid kende ten aanzien van inbreuk op 's lands wetten
geen genade; nog in 1837 onderging de tolk Mosabro wegens smokkelhandel voor
de poort van Desima de doodstraf.
Overigens bleef van de aloude Nederlandsche vestigingen in Japan, behalve deze
graven, niet veel over. Ten jare 1857 zocht de kapt. luit. ter zee jhr. Huyssen van
Kattendijke tijdens zijn verblijf te Firando te vergeefs naar de plek, waar eenmaal
de Hollandsche factorij gestaan had. Op Desima had de brand van het jaar 1798 reeds
aanzienlijke verwoestingen aangericht; na de opruiming van 1863 verdwenen hier
allengs de sporen van de nederzetting der O.I. Comp. De officier der Maatsch.
‘Nederland’ schreef ten jare 1917 in N e e r l a n d i a dat daar tusschen de vele loodsen,
winkels en huizen geen enkel eigenaardig oudhollandsch gebouw meer te zien was.
Niets hoegenaamd deed er meer aan den ouden tijd denken; alleen heette het, dat de
Nederlandsche regeering er nog een perceel grond in eigendom bezat. Slechts uit
oude prenten en uit de reproductie van het ‘eilandeken Desima’ in het Rijksmuseum,
kan men zich een voorstelling maken van de historische plek, waar in den bloeitijd
van de O.I. Comp. tonnen schats verdiend werden, waar in de dagen van de
napoleontische heerschappij Hendrik Doeff de Hollandsche vlag liet wapperen van
de laatste Hollandsche kolonie.
Slechts de graven getuigen nog; en de piëteit van het nageslacht heeft er voor
gezorgd dat ze niet langer, met de woorden van de H. Schrift, gelijk zijn aan ‘de
graven, die niet openbaar zijn, en de menschen, die daarover wandelen, weten het
niet’*).

*) Lukas 11 v. 44.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

233

In het ‘British Museum’
door I. de Gruyter
De Egyptenaren.
Inleiding.

KATEP, EEN PRIESTER, EN HETEPHERES, ZIJN VROUW. IV DE DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM, FOTO
FINE ARTS PUBLISHING COMP. LTD.

Ofschoon slechts een uiterst oppervlakkige beschouwing ons zou kunnen doen
meenen dat de Egyptische kultuur en kunst een volstrekte eenvormigheid vertoonen
van het begin tot het einde, zeker toch treffen zij ons door hun weinig beweeglijk,
zeer langzaam zich vervormend, behoudend karakter. Gedurende vele tientallen van
eeuwen zien wij dezelfde vormen en begrippen en symbolen zich herhalen in hun
tempels en hun skulptuur, zien wij hun ornamentiek en voorstellingswijzen wel
belangrijke maar in het algemeen weinig principiëele wijzigingen ondergaan, zien
wij hun staats- en godsdienstwezen, hun maatschappelijk verband zich voortzetten
van Pharaoh op Pharaoh met nauw merkbare veranderingen. Het algemeen fundament
van hun denkbeelden over wereld en leven, het leven hier en het leven hiernamaals,
blijft in die vele, die onafzienbare reeks van eeuwen, voor een groot deel ongewijzigd.
Toch loopen de artistieke gewrochten en versieringswijzen, waaraan zij het aanzijn
geven, wel in zoodanige mate uiteen, dat in den loop der Egyptische geschiedenis
een aantal verschillende scholen te onderscheiden vallen, welker werkzaamheid en
produktief vermogen toe- en afnam in overeenstemming met de wisselende fortuin
van de steden en perioden, waaruit zij voortkwamen. Het zou de grenzen van dit
artikel echter te buitengaan ons in de speciale kenmerken en verdiensten dier scholen,
van die van Thebe of Hermopolis, van Memphis of van Saïs in bizonderheden te
verdiepen. Meer ligt het in de bedoeling van dit opstel een zeer algemeen overzicht
van de Egyptische kultuur te geven, voor zoover mij dit uit de studie van het in het
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‘British Museum’ aanwezig materiaal en eenige over het Egyptisch verleden gelezen
werken duidelijk geworden is De kunst van dat oude volk is zoo onafscheidelijk
saamgeweven met het algemeen geheel dier kultuur, dat het niet mogelijk is de eene
zonder de andere te behandelen of te begrijpen.
Wijden wij in de eerste plaats eenige
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aandacht aan de zeer bizondere geografische gesteldheid van Egypte.

RAHETEP, EEN PRIESTER, IVDE OF VDE DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS PUBLISHING
COMP. LTD.

Het Nijldal en zijn eigenaardigheden.
Het is verdeeld in Beneden-Egypte of de Delta en Boven-Egypte of de Said, stengel
en bloesem eener lelie, en opmerkelijk is het verschil tusschen deze beide gewesten.
Vanuit de Middellandsche zee of Azië Egypte naderend ziet de reiziger een schijnbaar
grenzelooze vlakte voor zich, volkomen ongebroken door natuurlijke verheffingen,
meestal groen van koren of moerasplanten en overwelfd door een wolkeloozen hemel,
die aan alle kanten rust op een verren vlakken horizon. Het aanzicht is van een
volstrekte éénvormigheid, zonder wisseling van vlakte of hoogland, van weide of
bosch, van helling of waterval; overal eenzelfde expansie van rijken, alluvialen grond,
slechts daarin verschillend voor het oog, dat hij in deelen bebouwd is en elders woest
ligt.
Maar omstreeks honderd mijlen van de kust verandert het tooneel. De onbegrensde
vlakte verengt zich tot een betrekkelijk nauwe vallei, die naar het noorden en het
zuiden nog een uitgestrekt vergezicht biedt, maar waarin het oog aan beide kanten
van de rivier op rotsige rijen heuvels stuit, wit of geel of taankleurig, hier en daar
elkander zoo dicht naderend, dat zij den waterloop dreigen te belemmeren, maar
elders aan één of meer kanten van den stroom eenige mijlen grond voor het bestaan
van den mensch ter beplanting en bebouwing openlatend. Deze rotsen, grootendeels
in naakte grootschheid vertikaal uit den grond oprijzend, hebben een streng en
afwijzend aanzien. Noch mos, noch heidekruid groeit op hun harde flanken, geen
boomen bekleeden hun steile hoogten. Zij staan daar als dienend om de bewoners
van het dal binnen hun nauwe grenzen opgesloten te houden en hun den handel en
den omgang met de buitengelegen wereld te verbieden.
De enorme uitgestrektheden achter deze
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rotsmassa's zijn niet het eigenlijk Egypte, zoomin de golvende zandwoestijn naar het
westen, als het steenig en rotsig hoogland, dat in terras op terras zich opstapelt naar
het oosten, hier en daar tot hoogten van 6000 voet. Zij zijn zeer schaars bevolkt, door
stammen van een ander ras dan het Egyptische, stammen van een zwervenden,
onafhankelijken aard en die nooit veel meer dan in naam aan de heerschers van
Egypte onderworpen waren.

ANTEF, EEN HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEEDER EN ZIJN DRIE VROUWEN MERIT, ANTOE EN AROE. XIDE
DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS PUBLISHING COMP. LTD.

‘Egypte is een gave van den Nijl’. Het is een gezegde van Herodotus, den schrijver
van een der oudste reisverhalen over het land van piramiden en sfinxen. De Nijl, zich
een weg banend uit haar onmetelijke reservoirs in equatoriale gewesten, heeft zich
in den loop der tijden een diep bed uitgehold in het zand en de rots der woestijn, die
zich eens moet uitgestrekt hebben over heel Noord-Afrika van den Atlantischen
Oceaan tot de Roode Zee. Zich dit bed, dat op zekere plaatsen een diepte van drie
honderd voet beneden het niveau van de zandwoestijn bereikt, gevormd hebbend,
heeft zij dit later weer gedeeltelijk opgevuld met haar neerslag. Want als zij haar
grootste hoogte bereikt heeft en het geheele bed vult - zij vertoont zich dan als een
uitgestrekt meer of een opeenvolging van meren - laat zij, zich samentrekkend met
den val van haar wateren, aan den voet der heuvelen, aan beide kanten, een sediment
achter. Het begint als een smalle streep land, nieuw bekleed met modder, die allengs
aangroeit eerst met meters dan met mijlen, tot de ineengekrompen stroom zich geheel
teruggetrokken heeft in het nauwe kanaal van eenige honderd meters wijdte en het
overig deel van haar bed aan de werking van zon en lucht overlaat. Dit deel, den
mensch ter bearbeiding gegeven, is Egypte, periodiek
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verdwijnend en weer verrijzend uit de wateren van den Nijl.
Het is ten allen tijde een vreemd land, maar maakt den meest zonderlingen indruk
ten tijde van de inundatie. Niet alleen de lange vallei van Assoean tot Cairo staat dan
onder water, maar ook de Delta vertoont zich als een enorm meer mèt overal de
wit-groene eilanden, die het werk van den mensch zijn. De witte muren van steden
en dorpen, gebouwd op door den mensch aangebrachte hoogten, flikkeren in het
zonlicht en spiegelen zich in het water. Palmen en vijgeboomen staan op uit het
water, vijf of zes voet verkort in hun lengte. Zoodra de inundatie begint haasten de
bewoners zich hun vee in veiligheid te brengen in de dorpen en als het water wat
sneller stijgt dan voorzien was, ziet men hen, wadend of zwemmend of door middel
van booten, bezig hun beesten aan het gevaar van verdrinken te onttrekken.
Het gebied, waarvan hier sprake is, is niet grooter dan een van de kleinere
Europeesche staten, maar het is het vruchtbaarste, rijkste, meest produktieve land
van den ganschen aardbol. Het levert jaar op jaar een drievoudigen oogst, één van
granen, twee van grassen en groenten. In den Keizertijd hing Rome bijna geheel van
Egypte af voor de levering van koren. Het bezit van den Nijl was van een
buitengewoon voordeel voor Egypte, niet alleen als bron van vruchtbaarheid, maar
als middel van gemeenschap. Van den aanvang harer beschaving bezat zij er een
breeden weg in, die het land van het eene tot het andere eind doortrok en verbond,
een weg van 700 mijlen lang en zelden minder dan een mijl wijd.
Dit land, waarin de papyrus en de lotus groeiden, waarin door zijn oude Pharaohs
op de krokodil en de hippopotamus gejaagd werd, waarin ten allen tijde visch en
gevogelte - ibissen, pelikanen, ooievaars, reigers, eenden, ganzen enz. - overvloedig
waren, het was in elk opzicht - uit het voorgaande zal dit den lezer reeds voldoende
gebleken zijn - van een zeer bizonderen, karakteristieken aard, maar het kenmerkte
zich ook door een groote mate van eenvormigheid en eentonigheid, door een geheel
afwezen van de meer gevariëerde en schilderachtige tooneelen van berg- en meer-,
en heuvelland.
Een enkele breede rivier van bruingeel water - want het water van den Nijl is
nimmer helder - twee strooken groene vlakte daar langs liggend, twee lage lijnen
van naakte heuvels, die vlakten begrenzend, aan het eind gekomen een onafzienbare
open ruimte, waar de rivier zich verdeelt in een half dozijn trage takken, langzaam
zich voortbewegend naar de zee, de aanblik van een dergelijke natuur schijnt op den
duur nogal vermoeiend en onprofijtelijk, weinig stimuleerend voor de verbeelding.
Maar deze eentonigheid wordt verbroken en verlicht op tweeërlei wijzen. Tweemaal
daags, in den ochtend en in den avond, vertoonen de hemel en het landschap zich in
kleuren zoo teer en zoo schitterend, dat de dagelijksche trekken van het laatste als
door tooverkracht, een volkomen gedaanteverwisseling schijnen te ondergaan.
Met het aanbreken van den dageraad strekken lijnen en aderen van rozig licht zich
uit over den oostelijken hemel; de mist boven den westelijken horizon neemt allengs
een donkerroode kleur aan; een roodachtig licht verspreidt zich naar alle kanten en
doet muren en torens, minaretten en koepels gloeien als vuur; lange schaduwen van
purper en violet dekken den grond met de vormen van boomen en gebouwen.
En 's avonds doet zich eenzelfde verschijnsel voor. Het rood van vlammen gaat
over in het rood van rozen, de golvende wolkenmassa, die 's ochtends den hemel in
glorie zette, stelt opnieuw haar fantastische bouwsels op, maar nu met een sterker,
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vuriger accent; zij bloost en gloeit en brandt en hangt allentwege op wondervolle
wijze, in het spoor en aan de flanken van den Zonnegod.
Een andere transfiguratie brengt de Egyptische nacht. De olijfkleurige nagloei
maakt
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plaats voor een diepblauw grijs. De gele maan verrijst in de uitgestrekte ruimte en
vult aarde en hemel met een zacht en tooverig licht. In schitterenden glans beweegt
zij zich langs een firmament van saffier. Duizenden sterren ontspringen aan het
purperen gewelf.

MENTHOFAA, EEN PRIESTER. XIDE DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS PUBLISHING
COMP. LTD.

Een diepe stilte heerscht alom en een vorm van schoonheid, geheel verschillend
van die van den dag treft den menschelijken beschouwer.
Helder en sterk en weidsch, maar zonder zachte overgangen, zonder gradaties en
schaduwen, moest de kunst van Egypte zijn. Het is nog altijd deze kunst, en niet de
bekoring van zonsopgang en zonsondergang, of het prachtig aanschijn van een hemel
verlicht door maan en sterren van velerlei tinten en glans, het zijn nog altijd de
overblijfselen van een oude beschaving en ten deele die van een nieuwer geestelijk
leven, die de meeste bezoekers naar het Nijldal lokken. De reusachtige massa's der
piramiden, de kolossale statuën, de slanke obelisken, de enorme tempels, de
diepuitgegraven graftomben, de moskeeën, de minaretten, de paleizen - in de
architektuur van Egypte ligt haar voornaamste aantrekkingskracht.
Om deze te verstaan moeten wij thans wat nader kennismaken met den bewoner
dezer landen.

De bewoners van het Nijldal.
Het type van den Egyptenaar is verschillend van dat van eenige bekende Aziatische
natie, zijn taal is ten deele Semitisch, verwant aan 't Hebreeuwsch en het Phoenicisch,
maar de verwantschap is niet nauw en mogelijk toe te schrijven aan verkeer en
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invloeden van lateren tijd; in de fundamenteele trekken van zijn karakter vertoont
hij een sterke gelijkenis met het negerras.
De bevolking van het Nijldal heeft ongetwijfeld nu en dan vreemde elementen in
zich opgenomen: Ethiopiërs uit het Zuiden, Lybiërs uit het Westen, Semieten uit het
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Noord-Oosten, maar zij waren in die oudste tijden geheel geassimileerd.

NEFERARI, EEN PRIESTER, EEN ALTAARSTEEN VASTHOUDEND. XIIDE OF XIIIDE DYNASTIE. UITG. BRITISH
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Het gelaatstype moge verschillend zijn, de Egyptenaar is bijna zonder uitzondering
van een lichten bouw, met weinig spierkracht, met ledematen die te lang zijn, te
mager, te damesachtig.
Wat dieper binnendringend in hun literatuur en kunst bespeuren wij daarin een
ernstigen en een lichten kant, maar de eerste overwegend. In het algemeen treedt ons
de Egyptenaar dier oude dagen tegemoet als van een sober en ernstig ras, overgegeven
aan zijn godsdienstplichten en bovenaardsche bespiegelingen en verwachtingen. De
eerste gedachte van een Koning als hij zijn regeering begint, is aan zijn graftombe.
Het ideaal van den hooggeplaatste is van eenzelfden aard. Een van de meest bekende
anekdoten op het leven der Egyptenaren betrekking hebbend, zegt ons hoe op feesten
een slaaf bij de gasten rondging met de voorstelling van een mummie, haar aan elk
hunner op zijn beurt vertoonend met de plechtig sombere woorden: ‘Aanschouw dit,
eet en drink, want eens zult gij als deze worden.’ De meest geliefde zang der
Egyptenaren was volgens Herodotus een lijkzang.
Maar zoo over het algemeen de kunst der Egyptenaren uitstaat tegen een somberen
achtergrond, het ontbreekt toch ook niet aan de noodige aanduidingen, die op lichter,
vroolijker opvattingen en genietingen van meer eenvoudigen zich tot het aardsche
leven bepalenden aard wijzen ‘Chassez le naturel, il revient au galop’. Vóoral blijkt
ons dit uit de wandschilderingen, - zij zongen, zij dansten, zij hielden drinkgelagen,
zij maakten uitstapjes; jagen en visschen behoorden tot de meest gebruikelijke
amusementen van den adel. Herodotus deelt ons mee hoe vroolijk het toe ging op de
volksfeesten der
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Egyptenaren, als mannen, vrouwen en kinderen zich saamhoopten in de booten, die
bij zulke gelegenheden een vloot op den Nijl vormden, de mannen op de fluit spelend,
de vrouwen in de handen klappend of hun castagnetten bespelend, van plaats tot
plaats zich bewegend langs de oevers van den stroom.
En ook de humor is niet geheel afwezig in deze afbeeldingen, die de tijd voor ons
bewaard heeft uit het ver verleden. Zoo zien wij op een wandschildering een slaaf
zich voorthaastend niet een offerande, terwijl een aap hem bij het been grijpt of waagt
een antieke Hahn of Will Dyson het de oorlogsexploiten van een vorst te
karikaturizeeren in vechtpartijen van katten en ratten. Erger nog - en buitengewoon
brutaal en rebellisch in het land van den Pharaoh - het interieur van zijn harem wordt
ons voorgesteld in tooneelen waarin de koninklijke minnaar als een leeuw en zijn
minnaressen als gazellen optreden.
Een scherpe lijn verdeelde de verschillende klassen in het land. O n d e r den
Pharaoh en zijn naaste omgeving was er in de eerste plaats het groot aantal adellijken
levend op hun landgoederen met hun aanhang van arbeiders, dienaren,
handwerkslieden enz. Daarmee ten nauwste samenhangend volgde de stand der
hoogere ambtenaren, ten deele werkzaam aan het hof, ten deele hooge betrekkingen
vervullend in de provincies en distrikten, een stand, waaraan de afglans der goddelijke
macht van den Pharaoh, buitengewonen invloed verleende. Een letterkundige klasse,
hoog in aanzien en zeer voornaam, de intellektueelen dier dagen, priesters en
schrijvers, vormde den aanhang en kracht dezer heerschende klassen, deelde in hun
voorrechten, hun vooroordeelen en hun trots. Zij ook voelden zich door een grooten
afstand gescheiden van de massa, die onder hen wrocht en slaafde en het
werkmateriaal leverde, dat de grenzelooze macht van den Pharaoh, zijn grootsche
en kostbare plannen, mogelijk maakte en in stand hield. Onder deze volksklasse
bevonden zich in de eerste plaats en overwegend in aantal de arbeiders, die op de
boerderijen van den vorst en de aristocratie voor de bewerking van het land of het
fokken van vee gebezigd werden, de bezitlooze boeren. Een kleiner deel waren
visschers en vogelaars. Vrij aanzienlijk in aantal waren dan verder de lieden werkzaam
in verschillende handwerken: wevers, metaalbewerkers, metselaars, timmerlieden,
pottenbakkers, schoenmakers, glasblazers, scheepstimmerlieden, steenhouwers,
pruikenmakers en zij die zich bezighielden met de eigenaardig Egyptische
werkzaamheid: het balsemen van lijken. Onder dezen grooten hoop bevonden zich
ook de schilders en beeldhouwers.
Op dit produktief en nijver deel der bevolking werd met minachting neergezien
door de voornamen en hooggeplaatsten, inclusief de dikwijls uit hun rangen
voortgekomen letterkundigen en schriftgeleerden, en over het algemeen was hun
toestand en leven hard en treurig. De vorst was gerechtigd zoovelen hunner als hij
noodig vond voor zijn dienst te benuttigen, in gedwongen arbeid, en aan zijn
buitensporige ijdelheid offerde hij niet zelden het leven en geluk van duizenden. De
adellijke landheer en de werkgever of principaal van anderen aard was dikwijls wreed
en veeleischend en de stok was in veelvuldig gebruik. Ook de belastingen waren
zwaar en de inzameling ging gepaard met bastonnade's en andere hardhandige straffen.

De godsdienst.
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Na aldus een enkel woord over de samenstelling van het volk in zijn verschillende
lagen gezegd te hebben, wenden wij ons tot zijn godsdienst. Deze staat in zoodanig
nauw verband, beheerscht in zoo sterke en innige mate heel het geestelijk- en
kunstleven van deze oude beschaving, dat het niet mogelijk zou zijn de laatste
eenigermate te begrijpen en te verklaren, zonder een zeker inzicht in de voornaamste
godsdienstige dogma's en geloofsartikelen.
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De heele Egyptische kunst stond in dienst van dien godsdienst; van een onafhankelijk
bestaan, van de kunst om de kunst of de kunst om de schoonheid, is noch voor de
kunst noch voor den kunstenaar in die dagen ooit sprake geweest. De kunstenaar was
de zeer onderworpen dienaar van koning- en priesterschap; zijn onderwerpen waren
bijna uitsluitend onderwerpen van godsdienstigen aard, zijn werk was de
verheerlijking van ‘troon en altaar’. En nergens grepen deze beide machten zoozeer
in elkander, hingen zij met zoo duizend vezelen samen als in het land van den Nijl.
Trachten wij ons dus in de eerste plaats eenigermate een voorstelling te vormen van
het godsdienstig leven der Egyptenaren.
Een der groote hoven of zalen van een Egyptischen tempel binnentredend, ziet
het oog in rij op rij tal van godheden afgebeeld. Hier brengt de koning zijn offerande
aan Ammon, Maut, Mentoe, Shoe, Seb, Unt, Osiris, Set, Horus enz., daar stort hij
een plengoffer aan Phtah, Sekhet, Toem, Pasht, Amoeka, Thoth, Anoebis, elders
bewijst hij eer aan Satoe, Khem, Isis, Athor, Harmachis, Nausaas of Nebhept. Al
deze godheden zijn voorgesteld in verschillende vormen en met verschillende
attributen. En er zijn er meer. Eén schrijver geeft ons een lijst van 63 ‘voornaamste’
godheden en deelt mee dat er ‘anderen’ zijn die de elementen personifiëeren of de
werkzaamheden van de natuur den gang der seizoenen of andere van een bepaalde
soort in hun speciale hoede hebben. De Egyptenaren zelve spreken niet zelden van
de d u i z e n d goden. En als men bedenkt, dat elke provincie en elke stad zijn
bizondere godheid had, met vrouw en zoon, bovendien een soort kwaadaardig wezen
of duivel, dan is dit groote aantal zoo verwonderlijk niet. Dit is echter niet alles of
het ergste. Ook dieren werden als goddelijk vereerd en aangebeden. Op de eene plaats
geiten, op een andere schapen, in een derde de hippopotamus, in een vierde de
krokodil, in een vijfde de roofvogel, in een zesde de kikvorsch, in een zevende en
achtste weer andere beesten. Zij mochten onder geenerlei omstandigheden gedood
worden en de doodstraf stond op overtreding van dit gebod. Dit waren lokale
eerediensten en het gebeurde dat de bewoners van naburige dorpen elkaar met de
grootste woede bevochten, omdat een hunner een dier gedood of gegeten had, dat in
het andere dorp als heilig beschouwd werd. Zeer algemeen echter, door geheel Egypte,
was de vereering van koeien, katten, honden, ibissen en nog andere dieren. Een
Romein, die door een toeval den dood van een kat veroorzaakte, werd door de
bevolking gelyncht. In een huis, waar een hond of een kat stierf, was het gebruikelijk
dat de bewoners rouwden als om den dood van een bloedverwant. Zoowel deze als
de andere als heilig beschouwde dieren werden zorgvuldig gebalsemd na den dood
en hun lijken begraven in gewijde rustplaatsen.
De aanbidding van dieren bereikte haar toppunt van vulgair bijgeloof en
ongerijmdheid wanneer bepaalde beesten tot vleeschwordingen van een godheid
geproklameerd werden en als zoodanig behandeld. Te Memphis, gedurende vele
eeuwen de hoofdstad van het rijk, werd, mogelijk vanaf een vroegeren datum, maar
in elk geval sedert de regeering van Ahmes I (± 1650 v.C.) een heilige stier
onderhouden, bekend als Apis, waarin men de incarnatie van den god Phthah meende
te zien en die een voorwerp van de meest buitensporige vereering was. De Apisstier
had een tempel nabij de stad geheel aan hem gewijd, met een staf van daaraan
verbonden priesters. Hij had zijn harem van koeien, zijn maaltijden van het
uitgezochtste voedsel, zijn oppassers en roskammers, die zijn huid helder en glanzend
moesten houden, zijn kamerheeren, die zijn bed opmaakten, zijn schenkers, die hem
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water brachten enz,, en op bepaalde dagen werd hij in een feestelijke processie
rondgeleid door de voornaamste straten van de stad, opdat de inwoners hem zouden
kunnen bewonderen en eer betuigen. Wanneer hij
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stierf, werd hij zorgvuldig gebalsemd en tesamen met prachtige juweelen en statuetten
en vazen in een gepolijsten granieten sarcophaag ter ruste gelegd. Deze sarcophaag
werd uit een enkel blok gehouwen en woog gewoonlijk tusschen de 60 en 70 ton.

ALTAAR VAN OSIRIS. XIIDE DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS PUBLISHING COMP.
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De kosten van een Apis begrafenis werden gezegd niet minder dan twee honderd
duizend gulden te bedragen. Ter bewaring van de sarcophagen werden lange galerijen
in de vaste rots bij Memphis gegraven, waarin aan beide kanten kamers of ruimten
uitmondden, die elk één sarcophaag bevatten. Het aantal Apis stieren hier begraven
bleek vier en zestig te zijn.

Het koningschap.
Er was echter een andere godheid van oneindig grooter, althans meer direkter invloed,
dan de Apisstier, een godheid die in het centrum van het leven der natie stond en alle
draden daarvan in handen hield en dat was de vorst of Pharaoh. Elke koning van
Egypte maakte er niet alleen aanspraak op de ‘zoon van de Zon’ te zijn, maar ook
een werkelijke incarnatie van de Zon, ‘de levende Horus’. Uwe Majesteit, zegt een
hoveling van de twaalfde dynastie ‘is de goede God, de groote God, de gelijke van
den Zonnegod, uw adem doet mij leven.’ In tegenwoordigheid van den koning
gebracht, valt de hoveling op zijn buik, ontsteld en in verwarring. ‘Ik was als een
mensch, plotseling de duisternis verlaten hebbend; mijn tong was stom; mijn lippen
faalden mij, mijn hart was niet langer in mijn lichaam, zoodat ik niet wist of ik levend
of dood was.’
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Gezanten, die voorgesteld werden aan den koning, ‘hieven hun armen op ter
aanbidding van den goeden god’ en richtten zich tot hem met de woorden: ‘Gij zijt
als de Zon in al wat gij doet: uw hart verwezenlijkt al zijn wenschen; mocht gij de
nacht willen doen verkeeren in den dag, dan zal het zoo geschieden. Mocht gij tot
het water zeggen: kom af
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van de rots, dan zal het plotseling in een stroom naar beneden dalen. De god Ra is u
gelijk in zijn ledematen, de god Khepra in zijn scheppende kracht. In waarheid, gij
zijt het levend beeld van uw vader Toem... Al uwe woorden worden dagelijks
vervuld.’

TEMPEL VAN MEDINET ABOE, KOLONNADE VAN THOTHMES I. FOTO BONFILS.

De standbeelden van den koning stonden in de tempels naast die van de grootste
nationale godheden en waren voorwerp van eenzelfde vereering. Aan de goden en
godinnen, voor zoover zij een menschelijk gelaat droegen, werden de gelaatstrekken
van den Pharaoh en zijn familieleden gegeven.

De Osirislegende
De voornaamste Egyptische mythe is die van Osiris en in hoofdtrekken luidt zij als
volgt: ‘Eens op een tijd dat de goden beu van heerschen waren in de opperwereld,
besloten zij om beurten de regeering van Egypte op zich te nemen in de gelijkenis
van menschen. En zoo gebeurde het, dat, nadat vier hunner gedurende een lange
periode in opeenvolging daar koning geweest waren, Osiris, de zoon van Seb en Nut
den troon beklom en vorst werd over de twee rijken, Boven- en Beneden Egypte.
Osiris was van een goede en milddadige natuur, edelmoedig in wil en woorden; hij
stelde zich ten taak de Egyptenaren te beschaven, leerde hen de velden bewerken en
den wijnstok te planten, gaf hun wetten en godsdienst en onderrichtte hen in velerlei
nuttige handwerken en kunsten. Ongelukkig had hij een slechtgezinde broeder,
genaamd Set of Soetekh, die hem haatte om zijn goedheid en het op zijn dood
aanlegde. Hierin slaagde hij ten slotte en na het lichaam in een lijkkist gedaan te
hebben, wierp hij het in den Nijl, waarop het naar de zee dreef. Isis, de zuster en
weduwe van Osiris, daarin bijgestaan door haar zuster Nephthys, zocht
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langen tijd naar de overblijfselen van haar gemaal en heer, maar vond deze ten laatste
op de Syrische kust te Byblus waar zij door de golven op het strand geworpen waren.
Zij was bezig het lijk voor balseming en begrafenis naar Memphis te vervoeren, toen
Set het haar ontstal en het in veertien stukken sneed, die hij op verschillende plaatsen
verborg. De ongelukkige koningin ging op zoek in een lichte boot gemaakt van de
papyrusplant en Egypte van het eene tot het andere eind doorspeurend, vond zij al
de stukken en begroef deze met de verschuldigde eerbewijzen. Toen riep zij de hulp
van haar zoon Horus aan om zijn vader te wreken en Horus trok tegen Set te velde
in een langdurigen oorlog, waarin hij ten laatste overwinnaar was en Set gevangen
nam - Isis liet zich nu vermurwen en zette Set vrij, waarop Horus zoozeer in toorn
geraakte dat hij haar de kroon afrukte en volgens sommigen ook het hoofd afsloeg,
welk ongeval door Thoth weer hersteld werd door haar een koeienhoofd te geven ter
vervanging van het oorspronkelijke. Horus hervatte daarop den strijd met zijn oom
en dreef hem ten slotte een speer door het hoofd.

ALGEMEEN AANZICHT VAN DEN TEMPEL VAN KARNAK (THOTHMES III). FOTO BONFILS.

De godenwereld.
De goden en godinnen van de Osirislegende, Seb, Nut, Osiris, Isis, Nephtys, Set en
Horus of Harmachis, waren die, welke het meest de gedachten van de Egyptenaren
bezighielden. De meeste hunner stonden in hooge eer, maar Set deelde in de
algemeene verachting.
Een andere bizonderheid van den Egyptischen godsdienst was dat zijn pantheon
zeer bepaald kwade en boosaardige goden bevatte. Set was oorspronkelijk niet zulk
een godheid, maar hij werd het in den loop van den tijd en latere Egyptenaren gingen
zoo ver het beginsel zelve van alle kwaad in hem te zien, het kwaad gepersonifiëerd.
Een andere kwade godheid was Taoer of Taoert, die afgebeeld wordt als een
hippopotamus staande op zijn achterpooten, met de huid en staart van een krokodil,
en een mes of een schaar in een zijner handen. Bes was een godheid van dezelfde
soort. Hij wordt ons voorgesteld als een afschuwelijke dwerg, met groote uitstaande
ooren, kaal of met een pluim van veeren op het hoofd en met een leeuwenhuid over
zijn rug hangend. In elk van zijn beide handen draagt hij gewoonlijk een mes.
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Niet minder schrikwekkend dan Bes was Apep, de groote slang, met de geweldige
kronkels van zijn machtig lichaam, die Set tegen Osiris hielp en in het hiernamaals
de aanklager der afgestorvenen was. Savak, een god met den kop van een krokodil,
schijnt eveneens tot dit soort kwaadaardige wezens behoord te hebben, ofschoon hij
onder het koningshuis der Ramessiden zeer in de gunst was.
Het ingewikkeld polytheïsme, dat wij leeren kennen in de monumenten en de
literatuur was echter niet de godsdienst zooals hij in de praktijk toegepast werd door
de meeste Egyptenaren. Lokale eerediensten waren overheerschend in de meeste
distrikten en de gewone Egyptenaar concentreerde zijn aanhankelijkheid en
eerbewijzen op de godheden van het distrikt inplaats van ze te verkwisten aan de
duizend godheden van het Pantheon. Slechts van Osiris, Isis, Horus en den Nijlgod
Hapi kan men zeggen dat zij een meer algemeene erkenning vonden.
Over dit populaire veelgodendom valt hier nog het volgende op te merken. Ieder
schept zich goden naar zijn eigen aard, het is een algemeen menschelijke wet - wij
kunnen niet anders. Het geldt niet alleen voor de aanhangers van een bepaalden
godsdienst in hun geheel van geestelijke gemeenschap, het geldt tevens voor elk dier
aanhangers persoonlijk. Elke mensch maakt zich een voorstelling van zijn goden,
afwijkend van die zijner medemenschen. Zijn eigen natuur zal zich daarin
weerspiegelen. En zoo vertoont zich ook de godsdienst der Egyptenaren in een ander
licht naar gelang de manifestaties daarvan in geschriften of monumenten, uit den
mond of de werken van verschillende priesters of koningen of berichtgevers tot ons
komen. De tijd van hun aanwezen speelt daarbij natuurlijk een groote rol, want hoe
betrekkelijk stationnair de Egyptische beschaving zich aan ons vertoont, in de
duizenden jaren van haar bestaan doen zich groote en belangrijke wijzigingen voor.
Dit alles in het oog houdend mag men aannemen dat voor de meest intelligente
en verfijnde geesten op zekere hoogtepunten van Egyptisch leven ongeveer het
volgende gegolden heeft:
Er was een éénig wezen, de voortbrenger van alle dingen in den hemel en op de
aarde, zelf-geschapen, bestaande van den aanvang der dingen. Geen stoffelijke of
zelfs symbolische vorm vermocht een voorstelling van hem te geven. Hij was louter
geest, volmaakt in elk opzicht. Van hem gebruiken de Egyptische dichters
uitdrukkingen als de volgende: ‘Hij is niet gehouwen in marmer; hij is niet
aanschouwd; zijn verblijfplaats is niet bekend; geen altaar is gevonden dat zijn
geschilderd beeltenis vertoonde; geen tempel die hem bevatten kan’, of elders:
‘Onbekend is zijn naam in den hemel; hij maakt zijn vormen niet openbaar; ijdel zijn
alle voorstellingen van hem’, of op nog een andere plaats: ‘Zijn begin is van alle
begin; hij is de God, die bestaan heeft vanaf den ouden tijd; er is geen God buiten
hem; geen moeder heeft hem gebaard; geen vader heeft hem voortgebracht; hij is
een god-godin, geschapen door zichzelf; alle goden begonnen hun bestaan toen hij
begon.
In dezen esoterischen godsdienst, welks teksten slechts bekend waren aan eenige
priesters en ingewijden golden de goden van de populaire fabelleer of als
gepersonifieerde eigenschappen van het goddelijk Wezen of als deelen van de natuur
die hij geschapen had en die beschouwd werden als door hem begiftigd of bezield.
Num of Kneph stelde den scheppenden geest voor, Phtah, de scheppende hand of de
daad van het scheppen; Maut vertegenwoordigde de stof, Ra de zon, Khons de maan,
Seb de aarde, Khem het voortbrengend vermogen der natuur, Nut het bovengelegen
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halfrond van de hemelen, Athor de lagere wereld of het ondergelegen halfrond, Thoth
verpersoonlijkte de goddelijke Wijsheid, Ammon misschien de goddelijke
Onbegrijpelijkheid, Osiris de goddelijke Goedheid.
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Het algemeen beginsel waarvan hier sprake is, laat geen twijfel toe, al is het in
veel gevallen moeilijk nauwkeurig aan te geven welke hoedanigheid of handeling
of deel van de natuur bedoeld werd. De zeer ontwikkelde Egyptenaar beschouwde
de goden niet als in werkelijkheid verscheiden, op zich zelf staande wezens. In Khem,
of Kneph of Maut, of Thoth, of Ammon aanbaden zij den éénen God onder een van
zijn vormen of emanaties. Dit leidde er toe dat de namen van de goden tot op zekere
hoogte verwisselbaar waren en dat wij in eenzelfde hymne een god, laat het Ammon
zijn, toegesproken vinden, als Ra en Khem en Toem en Horus, dat Osiris somtijds
aangeroepen werd als Ra en Thoth en dat in het algemeen een groote vrijheid in deze
dingen waarneembaar is. Er waren echter grenzen; de namen van de slechte goden,
waarvan wij er boven enkele noemden, werden nooit aan de goede gegeven.
Maar voor de groote massa van het Egyptisch volk, koningen en priesters
waarschijnlijk inbegrepen, golden deze meer spiritueele opvattingen niet. Voor hen
was de Egyptische godsdienst een veelgodendom, waarbij in verschillende tijdperken
de hoogere goden somtijds van rang verwisselden, zoodat de eene meer dan de andere
vereerd en aanbeden werd en omgekeerd. Dit uitte zich ook wel, tot schade van de
kunst in de vernieling van monumenten, die gewijd waren aan in ongenade gevallen
goden of tot schade van de historie in de uitwissching van hun namen op in vroeger
tijden opgerichte monumenten.
De representant van de zon was onder al die goden altijd een der voornaamste,
zoo niet de voornaamste en het is moeilijk de verschillende zonnegoden: Aten, Ra,
Khepra, Toem, Shoe, Mentoe, Osiris, Horus uit elkaar te houden. Het verschil in hun
beteekenis zal echter wel in de uiteenloopende aspekten en hoedanigheden van het
voor alle leven zoo onontbeerlijk hemellichaam moeten gezocht worden.
Een overwegend element in den Egyptischen godsdienst was het geloof in een
leven hiernamaals.
(Wordt vervolgd.)
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Ik wilde dat ik wist....
door Herman Middendorp.
Ik wilde dat ik wist mijn eerste lied,
de wankle klanken van een vroeg beminnen;
het is nabij en nadert mij toch niet,
ik kan de blanke heugnis niet bezinnen.
Suizing van wind in 't schuin-gepluimde riet,
een klokkeroep van verre toren-tinnen; ik wilde dat ik wist dat eerste lied;
wàt heugenis valt lieflijker te winnen......
Want al mijn weemoed die in klank verstilt,
is minder schoon dan 't ééne niet te binden
mysterie in den krans van rijm aan rijm.
Maar achter twijfels donkre vreeze trilt
het hoog verwachten dat ik eens zal vinden
mijns harten diep en mijmer-stil geheim.
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Lentelaan
door Hélène Swarth.
In vlammenzee van koren wijdgespreid,
Een laan vol schaduw en geheimenis,
Smaragden grot, waar 't koel en veilig is.
In de oude boomen ruischt de oneindigheid.
Na 't zongelaai vult bijna-duisternis
De hooge laan. In 't gras ligt neergevleid,
Met fijn profiel een lelieblanke geit
En lijkt een bloem in groene bladernis.
Gevolgd door al haar kuikens donzigblond,
Van 't boerenerfje stapt een bruine kloek
En scharrelt bezig in den muilen grond.
Hier wil ik rusten, zonder droom of boek,
Gelaat in schaduw, voeten warm bezond,
Tot dale in mij de vrede, dien ik zoek.
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Tulpen
door Jan Prins.
Gij die, op uw steel gestegen,
schijnt te zijn uit zon gedegen,
die met uw doorvlamd gewaad
prachtig in de velden staat,
gij die, nog in morgendroomen,
tegen vroege-voorjaarsboomen
in de verten bloeit en brandt, in de verten van mijn land,
in de verten, waar de scholen
witgedekte wolken dolen,
waar de wereld in het rond
uitligt aan den horizont, in de statige avonduren
ligt gij met de wijde vuren
uwer levensheerlijkheid
voor mijne oogen uitgespreid....
En nog diep in kalme nachten
zien, herdenkend, mijn gedachten
u bij menigten geplant, in de schoonheid van mijn land.
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De ijlende reis,
door P.H. Ritter jr.
I
Proloog van den explicateur.
Dames en Heeren, er is niets zinledigs, ook niet in dezen tijd! Uw bioscoop, waar
ge bedwelming zoekt in de vulgaire romantizeering Uwer begeerten, ze is niet
zinledig, al prijst ge haar als een gemakkelijk genot. Daar zit ge terneder, verdoken
in de donkere spelonk van uw ‘parterre’, en in den baaierd der duisternis is geen
andere vertroosting dan een licht vierkant, waar de filmenwereld, die de wereld zelve
lijkt met hare menigten als maskers grijnzende gelaten, uit de zwartheid opkomt,
krijtwit en bevend even voor U staat, en in de zwartheid verdwijnt. Deze gebeurtenis
is niet zinledig, al tasten Uw hersenen angstig naar de gedachte van het chaotisch
spel. Ge zijt in Uw bioscoop een onbewust mede-verbeelder van het moderne leven,
dat in zijn dadenluidheid de daad verloor, gij zijt het symbool van deze tijden, die
alleen den beschouwer kennen en het spektakel. - Alle bespiegeling werd ons vreemd,
sinds de naarstigheid en de geestdrift van de aarde verdwenen, sinds een gebeurtenis
niet meer de beantwoording is der lange, hunkerende verbeiding, maar de
gebeurtenissen zich vertoonen met de snelheid van invallende gedachten. Er is geen
bespiegeling meer, omdat wij louter bespiegeling zijn, wij construeeren het leven
niet meer, maar vangen het op in ons verbijsterde en verijlde wezen, gelijk een
Aeolusharp den wind.
Dit geldt vooral de film die ik U wil vertoonen, dit geldt het reizen het allereerst.
Bij de ijlheid en gezwindheid onzer doening is bijna het ideaal van het verkeerswezen
bereikt. De geschiedenis van het modern transiet is een voortdurend hartstochtelijker
miskennen van afstand en tijd, afstand en tijd die de nooit-aanschouwde landen
geheimenis geven en den reiziger zoo klein maken als een kind. En aan het eind van
alles, wanneer de ruimte van Parijs naar Peking zoo snel bevlogen kan worden als
het geluid zich voortplant door telephoondraden dan zal men genaderd zijn tot het
oogenblik, waarop niet de mensch zich beweegt om de wereld maar de wereld om
den mensch. En dat moment, die vernietiging van het objectieve, die vervluchtiging
van onze huidige denkwijze, ge vindt haar aandoenlijk geapotheoseerd in de bioscoop.
Dáár zwoegt ge niet moeizaam over de landen, maar ge roept de landen voor U op,
de meest exotische streken, welker ontdekking vele menschenlevens eischte,
verschijnen voor Uw begeerend oog als gewillige dienaren en ge zit gezapiger in
Uw zetel dan in de voortglijende eerste klasse-coupé.
Is er verschil in de sensatie der bioscoop en die der ijlende reis, die der reis nog
om het reizen zelve, ondernomen, vóórdat het reizen zijn bedwelming verliest? - Is
het nog altijd iets anders, de wetenschap te hebben van snellen naar onbekende
kimmen dan die kimmen zich mak te zien buigen voor Uw digereerende aandacht?
Ja, het is nog iets anders. Nog immer, maar hoelang zal het zijn, is de reis de ‘vaart’,
is de reis het rhythme, al hoort men den knekeldans van het reizen in het getiktak
der filmen. Nog is de wereld wijd en zijn wij haar kinderen, en toerisme dat reizen
is en niet het practicum van een reeks historie-studies, heeft nu, op dit moment van
der tijden wankeling, nog steeds een even romantische bekoring als de min.
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En dan is er dit, dit wonderlijke in de moderne reis. Ze heeft een nieuw fetichisme
geschapen. De heilige voorwerpen die wij beminnen en koesteren, die wij nog
grenzenloozer liefhebben dan de menschen, zij hoeven niet meer geborgen te worden
in zorgzaam vergrendelde schrijnen. Sinds door de gezwindheid en weelde van ons
verkeer
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de onbenaderbaarste landen mogelijkheden zijn van bereikenis, behoeven wij ons
niet meer te wapenen met loupen bij onze devotie van het voorwerp. - Niet meer het
teeder porselein met zijn blauwe figuren die veerig en rank zijn als de aderen van
een vrouwenpols, niet meer het perkamenten boekje van een ouden levenswijze, niet
meer een maneglanzende opaal in het corsage van een bewonderde vrouw, maar de
zonsondergangen in de woestijn, het sierlijk beweeg in een metropolis, de zwier der
menigte, de brandende sterren in den tropischen nacht, de stemmingen onzer uiterste
verrukking en opgetogenheid, worden nu dingen van koestering, worden de inhoud
van ons verteederd herdenken, sedert de steden als speelgoeddoozen zijn geworden
van de sereene rust in ons vliegtuig aanschouwd.
Wat hier wordt voltrokken is een ijlende reis, het is een kaleidoscopische wisseling
van stemmingen en indrukken, en de zielen der reizigers reikhalsden meer naar spheer
en psyche van land en volk, dan naar de concrete bizonderheid. Zij reisden om de
verrukking van het reizen en omdat het reizen de levenshouding is van deze
o p e n b a r e periode der geschiedenis. Reizen geeft stijl, het geeft een eigen stijl aan
dezen tijd, die de verzaker is van traditie en huisgezin. Geen geslachtshoovaardij,
geen kunstenaarsallure legitimeert U meer in onze dagen. Maar alle kellners der
wereld zwaaien de deuren der hotelpaleizen open voor den belangstellenden
vreemdeling.

II.
De reis door den nacht.
O, elke reis is eene vaart naar de vergetelheid! Er ligt in het reizen iets van het denken
aan den dood. Het is een afstand doen van dagelijksche koesteringen en gehechtheden,
het is een heentrekken uit de liefelijke binnenkamer der gewoonten die wij gebouwd
hebben om ons naakt en hulpeloos ik. Wanneer de vaart begint, dan wordt er iets
ontbonden, de aandacht voor het concrete vloeit uit in een algemeene placiditeit van
den geest, die dan eerst zijn vermoeidheid gaat beseffen. Reizen is gaan in den slaap
op het monotone wiegelied der rhythmische wielewentelingen, gaan in den slaap en
dan het nieuwe land ijl en ongrijpbaar zien als een droomvisioen, dat verschemert
bij ons eerste gretige genieten. Het reizen geeft de hunkeringen der liefde weer aan
den gerijpten mensch die de teleurstellingen der liefde kent. Want ieder landschap
is weer opnieuw een schoon gelaat, en ieder volk heeft weer opnieuw zijn schoone
allure, die wij immer beminnen en bemijmeren kunnen als kinderlijke verliefden
omdat het d r a m a van het minneleven zich hier niet voltrekt, en ieder land als een
verheerlijkt idool in de herinnering blijft waar de tragiek der scheidingen het
ondergaan in de bereikenis voorkomt.Onze ijlende reis had hare wreede bestemmingen. Mijn vriend en ik, wij trokken
mee met de vallende bladeren, die de Octobermaanden vervullen van stille ritseling
als het geruisch van statiejaponnen een koninklijke sterfkamer, - naar de landen waar
de milde zon schijnt op beschavingen in herfstpracht. Wij wilden reizen naar de
Koninklijke kasteelen van Touraine, onze geesten, vermoeid van het gespeel der
problemen, die een nieuwe tijd zegt te brengen, en die het innerlijk oog pijnigen als
een stekende witte Zon op glasscherven, onze geesten zochten den troost van het
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verleden, en zoo scheen de reis wel een terugtocht uit de tijden, een ingang tot een
blanken verstillenden waan.
Wij stelden het reizen ons voor als een verren en moeizamen kruistocht. Moesten
wij niet eerst door de leegten en ontredderingen van België, moesten wij niet al de
woestijnen door die er liggen tusschen Vlaanderen en Parijs? - En dán - lag er geen
wreedheid, lag er geen verkrachting in eene reis door een land der klachten? Moet
men
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de volken die zoo nameloos leden, niet beveiligen tegen zijn vulgaire
nieuwsgierigheid? - Neen, want ons reizen was zonder deernis, juist in de reis als
een gril, de reis die spontaan is uitgebroken, die verwekt is door den honger der
persoonlijkheid, is het meewaren afwezig, wordt de aalmoes niet uitgeworpen, maar
ontvangen door wie den adel van het leed niet hebben gekend.
Wij slopen weg als dieven in den nacht. Wij waren beducht voor de arrogantie van
internationale luxe-treinen, wij hadden de leeren hozen en leeren koffers, die
wapenrusting der toeristen, verzaakt en ons gehuld in grauwe pelerines, de
pelgrimsmantels der contemplatieve vagebonden. Zoo zaten wij dan op dien
zeldzamen avond, waarvan ik den datum niet meer ken, maar die zal doemen in mijn
herinnering op ieder moment waarin ik mijn leven zal overzien, zoo zaten wij dan
tegenover elkander zwijgend en bleek de eenigen in een kleine gewatteerde
spoor-coupé, waar een mat licht als een eenzame parel blonk achter den sluier onzer
webbewevende cigaretten.
Toen kwam het heimwee op, dat alle vertrekkenden vervult. - Het heimwee naar
het eigene dat wij verlieten, het heimwee naar Holland, dat meer dan één land ter
aarde nabij is aan het persoonlijk leven, naar Holland met zijn kleine vertrouwdheden,
met zijn verzonken grachtjes, waar lantaarnlicht vloeit over de vochtige stratekeien,
met zijn glundere interieurs waar de witte tafels gedekt zijn onder tevreden lampen,
met zijn weemoedige torenmuziek hoog in den winddoorwaaiden nacht - Terwijl het
rhythme der wielen over de metalen staven ons toeklonk als een zeurig verwijt.
Aldoor maar door wisten wij ruimten achter ons verschuiven in den duisteren nacht,
waarin de regen geruischloos vloeide, zoodat de druppelen als kleine kristallen
insecten met immer langer wordende staarten hun trage paden zochten over de glazen
omwanding van onze bewegende cel. Wij voelden ons meegesleurd door de fataliteit,
waaraan zich de reizende heeft overgeleverd, wij voelden onze volkomen lijdelijkheid
en de in stilte zich voorbereidende Almacht der Gebeurtenis, toen wij in deze
matbleeke kamer werden verder getrokken door het duistere land. - Alleen zoo nu
en dan, wanneer de trein de hooge dijken werd opgestuwd en door de wiegende
hangmatten der spoorwegbruggen zwaaide, dan was er weer dat andere, de heimwee
naar het land met zijn bleeke rivieren onder donker-vochtige luchten, zijne wateren,
diep onder ons, waar de lichten der schepen als glimwormen phosphoriseerden.
Ik heb zelden een zwijgzamer reis gemaakt dan deze. Het was een schaars bezochte
trein dien wij gekozen hadden, en geen medepassagier kwam onze romantische
melankolieën verstoren. Als om de wijde verlatenheid van den avond te betoonen,
liet men den trein ophouden aan elk station. Dan was er telkens weer het melkbleeke
licht van zulk een landelijke pleisterplaats en geen andere geluiden dan ver
hondengebas over het zwarte land en het ademen der locomotief, die steunde als een
oude man, - totdat de in kraag gedoken chef, als een huurling van het Noodlot, haast
mechanisch het perron afstapte en het vertrek gebood met een armzwaai die ons
aandeed als een wanhopig gebaar.-

III.
Leege steden.
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Na den nacht, waarin het eigen land in de duisternis voor ons was ondergegaan, na
den nacht, die met zijn regen en al de zachte stemmen van zijne windewaaiïngen een
begeleiding geweest was van onze stervende melankolie, - vonden wij bevend van
verwachting ons staan aan het portaal van Vlaanderen. Een ijle hemel en een land
met vage contouren was het tooneel dat openging. Wij reisden, als om de sierlijke
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gecompliceerdheid van het historisch reizen na te bootsen, uitsluitend in
boemeltreinen, die de zoete vaart hebben der diligences en waarin men zich kan
rekenschap geven van zijne verbazingen. En door het wijde, zacht-golvende land
bewegend, dat vier jaar lang bereikeloos gelegen had achter een moordenden draad,
voortschuivend langs zijn kleine witte huizen en hier en daar zijn verzorgde villa's,
die net zoo keurig waren als de gebouwen op het ganzenbord, en gaande langs zijn
groote witte hoeven, als breede kasteelen in het landschap opgericht, gevoelden wij
opeens weer wat wij immer in Vlaanderen hadden geweten; dat het Holland zonder
zijn weemoed is. Het hooge, zwarte land, waar de figuren van menschen en paarden
en werktuigen scherp geaccentueerd waren in een spiegelhelder licht, lag daar zoo
wel verzekerd, zoo vast en positief, dat vragend denken en mijmeren niet mogelijk
scheen. Maar zij wisten dat de natuur van Vlaanderen verstild en schitterend is, dat
dit volk en dit land de forsche wanhopigheden en de gesluierde gepeinzen niet kent,
dat het volk als kinderen leeft onder zijn wijden open hemel en onder zijn
onontwijkbare noodlottigheid. Hoe zou dit Vlaanderen, zoo stelde zich aanstonds
ons eerste reisprobleem, hoe zou dit Vlaanderen vergroeid zijn onder zijn leed? Hoe
is een land en een volk zoo vreemd aan den weedom en de klacht, zoo dicht levend
aan den oever der ziel, maar zoo ver verwijderd van de dramatische vertroostingen
die het gemoedsleven biedt, hoe is zulk een land en een volk, dat niet w o r d t , maar
i s , gaan leven onder den schroeienden brand van zijn verdriet? En nu kennen wij
het antwoord, nu onze zwarte figuren heur schaduwen hebben doen kaatsen in de
veel te groote straten van zijn leege steden, die wel reusachtige bokalen lijken vol
verlatenheid.

Leuven.
Ik zal niet licht den middag vergeten die ons in Leuven bracht. Het was een zoele
Octobermiddag, die de luwte droeg van geurige voorjaarsdagen. Wij hadden gedwaald
in het Brusselsche Kamerenbosch, waar doodstil in de windlooze spheer de bruine
bladeren hingen te pralen, en waar een lentelijke moeheid lag over een
aarzelend-stervende natuur. De zwanen dreven in de nauw-deinende wateren die
kleefden aan de groene gazons, er was een krachtelooze mildheid in de wereld die
onze hoofden verijlde en onze gedachten heur stuur ontnam. De machtige matheid
van het reizen was bezig onze aandacht bedenkelijk te ontspannen, al onze
opvattingen, denkbeelden, levensbeschouwingen lieten ons los, wij dreigden
onverschilligen te worden onder de bedelving van kwistig en achteloos over ons heen
gestrooide reis-ervaringen. Wij hunkerenden hadden in België alleen maar leegheden
om ons heen gevoeld, er was n i e t s dat gesproken had, er was niets dat ontzetting
had gebracht, of felle pijn - alleen was er voortdurend om ons heen geweest het
dadelooze levensbeweeg. Eerst Antwerpen met zijn groote witte gebouwen, die alle
gesloten schenen als ware ieder huis een sterfhuis, met zijne breede buitenboulevards
waarop de menigte ontbrak en alleen, middenin de ruimte, een geel electrisch
trammetje gonsde als een verdwaald insect. Dan de groote, onverzorgde, oververvuilde
stationshallen, waar geen vertier was, waar door de open gaten der glazen
overkoepelingen het water achteloos neersijpelde in groote, dikke tranen, de hallen
met heur reusachtige grijze perrons, bestempeld door de millioenen voetstappen van
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voor immer heengegane menschenmenigten. En eindelijk Brussel, de krachteloos
op-lawaaiende metropolis, met al haar duizend dooreenwarrelende kleuren van
automobielen en omnibussen en de bonte kleedijen van vrouwen en militairen tusschen
de hooge kleurlooze gebouwen. Brussel dat ons aandeed als een groote, verwarde
bloemenmarkt.
En nu togen wij verder, de herfstige ijlten
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in van Vlaanderen, zonder vreugde en zonder vreugdeloosheid, en lieten ons dragen
de heuvelen over die tusschen Brussel en Leuven zijn.
Wie jacht maakt op devastaties, wie den jakhalzendrang in zich heeft naar het
verslinden van verwoestingsaspecten moet de gewone groote spoorwegrouten over
Rozendaal en Brussel vermijden. Het onherstelbaar verminkte België komt U daar
zonder klachten tegemoet, het is neutraal en toont U geen panorama's die Uw
hyena's-instincten bevredigen.
En wie den brand van sensationeele oorlogsberichten nog ziet laaien op den
achtergrond van zijn herinnering, verbaast aanvankelijk ook Leuvens omgeving.
Daar, over die heuvelen zijn huizen verspreid, met daken als veelwervelige geraamten,
huizen met gaten waar vensters moeten zijn, maar wat zegt het den argeloozen
reiziger? Het lijkt een bezadigde vernieling, een vernieling zonder gebaar of
romantiek, alsof men op laddertjes geklommen was, om toch maar een oorlogsaspect
aan te bieden aan den kijkgragen toerist. Dat denkt men allemaal, voort-ijlend in zijn
spoor-coupé, die maar een luttel aantal uren van het veilig vaderland verwijderd
houdt. En als dan de trein, op zijn gladde, gewillige rails, die weder lijdzaam door
de geheele wereld liggen als waren er nimmer catastrophen geweest - als dan de trein
langzaam het groote station van Leuven binnenglijdt en men hoort de kalme stappen
der reizigers weerklinken in de holte van de hal, en als men dan het wijde
doodbedaarde stationsplein overschrijdt, en men doet zich te goed aan geurige koffie
in een welverwarmd café, - dan lijkt het een droom, een nooit verwerkelijkt verzinsel
- o, wreedste werkelijkheid, die op een droom gelijkt! - dan lijkt het een droom uit
de oude tijden, dat hier de vlammen geronkt hebben en de stoeten duistere gebogenen
in levensangst zijn voortgedreven door den hellen nacht. - Maar wat is er hier in de
atmospheer? Is het de transparante herfstehelderheid, die het overal licht doet zijn
en leeg en verlaten? Er is een zwijgen van kleur en er is kleurloosheid in de enkele
stemmen, die zonder nadruk of geestdrift een doffe litanie schijnen te zeggen, raar
en verwezen tusschen de wit-gelakte paneelen van het verlaten café, dat als een groote
glazen kast is, waar de herfstijlte afzonderlijk wordt bewaard. De kellner in zijn
modieuze smoking is vreemd aan den pronk van zijn habijt, hij reikt ons met de meest
levenlooze onverschilligheid de hooge kelken met koffie, hij lijkt een
gevangenbewaker met gladde, wezenlooze oogen als knoopen van rijgbottines, die
zijn gevonnisten haast mechanisch bedient.
Ja, wij waren gevonnisten, ja wij strekten onze armen uit, wij, jagend naar kleuren,
naar heftigheid, naar emoties, wij voelden ons gekerkerd in een onmetelijk luchtledig,
nergens, nergens om ons heen was tastbaarheid, nergens ontmoetten wij
medemenschen, die begeerte hadden aan mededeelzaamheid, ieder scheen in
grondelooze diepten starend zijn weg te gaan, met moeheid in de leden en den dood
in het hart. - Er hing beklemming over al wat onze oogen ontmoetten en onze vingeren
betastten, over ieder voorwerp, dat als een ijskristal stond te schitteren in de brandende
koelheid van het herfstige licht zonder dat wij nog de oorzaak van dit alles konden
vermoeden, alleen maar een voorgevoel hadden dat wij toefden aan den oever der
smart. Waarheen te gaan in deze doelloosheid der dingen, hoe ons te ontworstelen
aan deze waanzinnige obsessie? Wij zwaaiden slingerend ons café uit, als
slaapwandelaars, op voeten die aanvoelden als waren ze zonder gewicht. Waarheen
te gaan? - Meê met de als schaduwen voortbewegende gestalten, die over het plein
gingen met groote ruimten tusschen zich, en zonder blijkbaar doel? - Wij lieten ons
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leiden door den luim onzer voeten, wij wendden ons om, wij voelden ons omgewend
als door een ongekende, dwingende Macht.... En opeens, daar lag de hoofdstraat van
Leuven.-
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Ja, de hoofdstraat van Leuven was nog een weg. Het was een rechte weg, waarvan
de trottoirs weer waren verzorgd en voor gelakt schoeisel toegankelijk. - Het was
een weg met wat verkeer, en met menschen die de allure hadden van bezigheid. Het
was geen ruïnenstad, geen Herculanum of Pompei, waar men in stilte rondkuiert
tusschen de stofbepoederde kolonnaden met een aangename veneratie der historie
in zijn ziel. - Neen, dit waren bouwvallen, die nog hunkerend omhoogrezen, muren
als lange, smachtende armen en elders nog huizen die gaaf waren of hun beslotenheid
hadden gered. - Dit was geen absolute neergeslagenheid, geen vermorzeling tot op
den laatsten steen, het was veel erger, het was het phantoom van een moderne straat.
- Zoovele muren stonden parmantig omhoog, ze waren bepleisterd met een loslatende
kalklaag zoodat de roode steen bloot kwam, en het was als bloedden zij, als stond
de heele stad zachtjes te bloeden uit hare wonden. En dan was er weer de ijlte de
leegheid, dan was er een groote ruimte tusschen twee stervende muren, waarvoor
een magere schutting met vele reclames als cachemisère. Zoo gingen wij voort,
zonder belemmering, voor onzen voet geen enkel bezwaar, maar aan onze zijde
voortdurende gapingen terwijl dichtmetselingen en schuttingen onverdroten een
gesloten bebouwing fingeerden. Zoo gingen wij voort langs de huizen die in functie
waren, langs huizen, waar bewoners het leven poogden voort te zetten met den
afgrond der leegte tot buur. Zoo gingen wij voort langs die andere behuizingen,
waarvan de muren nog ongeschonden zich verhieven en de behouden vensters
streefden naar normaal vertoon, maar men kon de deuren openen en op de marmeren
vloeren rustend, staren in een chaos van balken en splinters met dan opeens een veel
te kleine wandversiering op een torenhoogen wand, die zijn verdiepingen had los
gelaten....
De bibliotheek van Leuven heeft hare grijze buitenfaçade op vele plaatsen haast
intact bewaard. Ook hier geen algeheele vermorzeling, maar een gehandhaafde
ruimteomwanding die het karakter van omslotenheid van schatten nog draagt. Verstoord en door elkander geworpen zijn hare rijkdommen, de schoonste kapiteelen
liggen als waardelooze steen voor den strompelenden voet, - maar onverwoestbaar
bleef de liniatuur, de gedachte van het verdiepingloos gebouw dat naakt en kaal zijn
vormenspraak toont met een wiskunstige zuiverheid. Als men er binnen wandelt,
zoo maar vrijmoedig een der openingen door - er zijn geen werende politiewachten
of ziftende verbodsaankondigingen om U te storen in Uw pelgrimage - dan wordt
het U binnen zijn trotsche schaduwen zoo wonderlijk te moe. Hoog boven Uw hoofd
welven zich zijn half-gebroken en geblakerde arcaden, waartusschen de vogeltjes
tjuiken met kleine, verbaasde stemmen. Een zacht gras is geweven over zijn
geschonden vloeren en wanden, en zwierige planten woekeren om zijn onthoofde
kolonnaden. Er leeft een bevende, verinnigde rust binnen de ruimte van zijn verweerde
trappenhuis, en in de barsten van zijn gespleten trappetreden, die zoo breed zijn als
kleine terrassen, staan blauwe bloemen zachtjes te sidderen in den wind die door de
voegen der wanden blaast. Nooit voelden wij zoo de spheer der kathedraal als binnen
dezen bouwval, waarin een bloedend, brandend Offer was voltrokken, maar die na
de marteling een smartelijken adeldom had gekregen, als van de Vroomheid ‘welke
onkwetsbaar is, wijl zij zich niet verweert’. - Hier was het leed niet tot verdwazing
verstard zooals in alle leegten die in Leuven waren tusschen de blinde staring van
willoos reikhalzende muren, waarlangs de opengekomen roode steen parelde als
geronnen bloed, - hier was het leed verzacht tot eene fiere en weemoedige herinnering.
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Wij stonden roerloos in de beslotenheid, en als vanzelve luisterden wij naar de
geluiden van de geteisterde stad.
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Een vaag en neuriënd carillon zong aan en het verijlde in de hooge, heldere lucht.
En daarna hoorden wij maar één geruisch, een ruischen als van een verre dof deinende
zee, door een schelp beluisterd, gedempt door de omwandingen die ons omstonden.
Aldoor één zelfde geluid was het, een dof, vermoeid geratel, dat aanhield zonder
verpozing, dat aandeed als de echo van een ver verwijderd koortsig gebeuren. En
opeens begrepen wij wat het beduidde, het was het puin, het puin van Leuven, dat
al maar weggereden werd in de lijzig over de keien voortklapperende karren, het
puin, al maar meer puin, dat gebracht werd naar de verre kimmen, dat verspreid werd
over de heuvelen van Vlaanderen, een lijzige lustelooze, nooit eindigende begrafenis
van eenmaal levend schoon.
Lang toefden wij in de duisternis der ruïne. Er hing een vreemde, zoete geur, een
geur van vergane boeken als een zeldzame wierook en de blauwe schijnselen van
den hemel vloeiden zacht door de hooge vensteropeningen, waartegen de ruimte
beneden haar eigen somberte behield.
Het was reeds laat in den middag toen wij nederdaalden, toen wij onzen weg
zochten te midden der verstrooidheden van de ijle murenmenigte die Leuven heet.
Wij gingen binnen in een klein estaminet, en wij dronken er ons potteke Leuvensch,
zonder te spreken, terwijl onze gedachten het rhythme ontvingen van een eindeloos
door zijn monotoon verhaal vertellende klok. Ik weet niet hoeveel uren wij daar
hebben gezeten, ik weet alleen dat wij beseften dat de avond kwam, door het minderen
der stadsgeluiden. En toch, toch bleef het onverstoorbaar licht. Het licht bleef helder
en nadrukkelijk, hoewel de klok de late uren afsloeg zes uur, zeven uur, acht uur.
Wat was er hier? Waren wij in het Noorden, in het land van de middernachtzon, of
hing er over deze verwezen stad een onverklaarbare natuurfataliteit, blééf hier het
licht, omdat er hier geen oogen meer waren die schreien konden, omdat er hier geen
harten meer waren met aandoening, die den troost zochten der duisternis? - Maar
eindelijk begrepen wij: Leuven bleef licht omdat het leeg was. Er waren geen
schaduwen meer om het herfstlicht te begraven, en zoo bleef de stad licht en verwezen,
zelfs toen de kleine sterren ontstoken werden in den grauwen herfsthemel, die als
een lentehemel was.
Nog zie ik ons zitten in de spoor-coupé die ons weer naar Brussel bracht. Wij hadden
den dag door, niet den moed tot spreken gehad, maar nu, tot ons zelf gekomen in
deze kleine, mat verlichte voortschuivende ruimte, die door haar beperktheid dwong
tot aandachtsconcentratie en die ons herinnerde aan eenzelfde ruimte, waarin wij
gisteren ons vaderland waren ontvlucht, nu zochten opeens onze stemmen elkaar,
zij tastten naar elkander, zij stamelden als de stemmen van twee, die elkander hun
uiterst verdriet willen openbaren en zoo beschaamd en onthutst zijn, dat zij den
aanvang van een discours niet kunnen vinden dat het schreien verhult.
Wij hadden al onze verwachtingen in-een zien vallen, de levensperiode die onze
reis was, droeg de romantiek van geen enkele gebeurtenis. Er was eigenlijk niets
geschied, er was geen aanwijsbaar moment, waarin iets in ons leven was gebroken.
De leegte des levens was eenvoudig om ons heen gekomen, de opperste verschrikking
was naast ons gaan staan als een dagelijksche gebeurtenis. Wij voelden duidelijk,
terwijl onze ademen gingen in afwachting van het eerste woord, wij voelden duidelijk,
dat deze verschimde wereld het wezen van het neo-moderne leven, het wezen van
den nieuwen tijd, het wezen van ons leven was. Er waren eeuwigheden van leegte
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opengegaan in onze ziel, maar ze waren opengegaan niet als een openbaring, maar
zoo vanzelf als men het wonder van iederen dag zonder ontroering beleeft, wanneer
de oogen het licht hervinden na den slaap. En dát, dát was het ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

258
bijsterende, dàt bracht ons tot stamelen: het innerlijk feit dat de ontzieling geen droom
is, maar werkelijkheid.
Zoo reden wij door het golvende land, waar nu toch eindelijk tegelijk met onze
bezinning de avond met zijn reddende duisternissen kwam. Niet langer een
zelfvervreemding in het aanschouwde, niet langer een verloren gaan van onze
gedachten in de wijdheid en vaagheid der wereld. Zacht schoven wij voort, en diep
in de duisternis gleden de kleine lichten, de groene en roode en de matte gele lichten
der woonsteden langs ons heen, die waren als smeekende oogen. En toen, aan het
einde van dien dag, kwamen wij tot een omlijning van wat wij in dit door oorlog
verpletterde land hadden gevonden. ‘Het leven heeft hier een matten harteklop’ zei
mijn vriend. ‘Ja, alles is mat en zonder drang’, herhaalde ik, als in mijzelf. - Na deze
biecht, hervonden wij onze reizigers-allure. Wij presenteerden elkander onze
cigaretten, en als touristen, die een hoofdstuk van hun Baedeker hebben afgehandeld,
zagen ons de schaarsche voorbijgangers, geslobkousd het perronplaveisel bewandelen
van het Brusselsche Noorderstation.-

Brussel bij avond.
Uit de matte, melkblank verlichte spoorhal getreden, vinden wij ons opeens in het
doelloos lawijt van den Brusselschen avond, In den kunst-dag, die de electrische
booglampen verwekken, beweegt al wat leeft koortsig dooreen - van alle richtingen
glijden de trams af en aan met hun spitse voorstevens en hun ziellooze groene en
roode lichten en de roode automobielen lawaaien aan naar overal. De boulevards
zijn vol met menschenstoeten, die haastig zich reppen in het licht dat bibbert over
de glibberige asphalteeringen. Zij hebben allen haast als spoedden zij zich naar een
ramp, en aldoor, aldoor klaagt in Uw ooren de luide gierende kreet van de
kranten-omroepers, die opkaatst tegen de wanden der boulevards als een geschrei
om hulp, en hoog boven tegen de lucht die onbarmhartig licht blijft, dansen de
koortsige transparanten en soms overstijgt de projectie van een zoeklicht de voort
zich reppende menschenmassa met een valschen, groenen schijn. Er komt iets van
wanhoop in Uw ziel, ge vraagt U af wat dit alles beteekent, ge voelt dat men zich
voorthaast zonder doel. Ge mist de vreugde, de eenheid, de levensvolheid in dit
dooreengewarrel van al wat zich in dezen avond door de holten beweegt van deze
ziellooze stad.
Want leeg is Brussel als Leuven, Brussel het ongeschondene, het vlottend levende,
maar dat zijn leven-loosheid verbergen wil onder getier.
De winkels zijn vroeg gesloten, en ge zoekt een pleisterplaats in een café. Opeens
treden Uw voeten in dichte donzige tapijten, ge komt in een reusachtige zaal, een
marmeren hal die aan een antieken tempel denken doet, met bloemenomwonden
pilasters. Het is er luxueus en gemakkelijk - alles is ingericht op een zacht en vreugdig
zelfvergeten. Zacht glanzen als lentemanen de electrische lampen van de hooge
zoldering en in de verte lokken U roodfluweelen divans. - Ge zet U neder, verloren
in de immense ruimte, en ge verwacht het aanstroomen van vele menigten, als een
nimmer ophoudende optocht tusschen de aan alle zijden lichteglanzende spiegels.
En daar begint de muziek te spelen. Een groot orchest midden in de zaal, begint
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zwierig te spelen op vele violen, het geluid zwelt aan, zwelt aan, het tracht met
uitzinnige crescendo's de enorme ruimte te vullen waarin de klank voortdurend verijlt.
- Maar bij God! wat is er hier? Waarom, waartoe dit alles? Er zijn in de ontzaglijke
hal maar drie of vier gestalten, wijd-verloren, zwijgend, een klein demimondainetje
als een roofvogeltje in haar zwart-fluweelen vacht, die langzaam bloedroode limonade
zuigt, binnen den arm van een lusteloos haar beminnenden man - en dan wij tweeën,
de bleeke Ahasveriden, met groote gepijnde
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oogen het overdadige licht opdrinkend dat hier voor niemand schijnt. - Aldoor maar
door gaan groote golven muziek door de wijde ruimten, maar ze ruischt voor niemand
dan die paar troostelooze gasten en voor de vermoeide kellners die hunne zwarte
roksarmen lusteloos hangen doen op de vergulde balustrade van het kleurenflonkerend
buffet.
Het leven klopt mat, het heeft zijn lust verloren in het vermoeide Brussel, dat
futloos zijn vroeger zelf imiteert. Die schrikkelijke leegte, wij vonden ze overal, wij
vonden ze op de wijde witte vlakten om het Justitiepaleis, wij vonden ze in de smerige,
schaars verlichte buitenboulevards, waar een enkele late vrouw haar prooi zocht, wij
vonden ze in de parken, waar de bladeren hingen te verschrompelen in de immer
lichte windlooze atmospheer.
En daarom, daarom leid ik U maar verder, daarom sleur ik U mee naar de
schimmige domeinen van Noord-Frankrijk, waar ge den zin dezer leegheden leert
verstaan.(Wordt vervolgd.)

Zondaresje,
door Fenna de Meyier. (Fragment)
IV.
In de groote hall van een Parijsch hôtel, waar 't electrische licht al brandde, ofschoon
de zon buiten scheen, zaten zij thee te drinken. Telkens zoefden de glazen draaideuren
open om nieuwe gasten binnen te laten. Onder palmen en oleanders zaten opvallend
sierlijke dames en heeren aan kleine tafeltjes. De muziek van een Hongaarsch strijkje
vloog met dolle buien door de zaal, overgolfd door het geroezemoes van de menschen.
Pauline zat, dicht naast Louis, als een kind in de comedie zit - te kijken. Hij genoot
van haar verrukking. Alles had zij heerlijk gevonden: de reis, het tweedaagsch verblijf
in Brussel, waar ze in een roes van genot geleefd hadden, en nu het groote, het
wonderlijke Parijs.
‘Liefje, waar kijk je naar?’ vroeg hij.
‘Zie eens, Louis, wat heeft die vrouw een vreemde oogen. Maar wat staat die hoed
haar mooi.’
‘Je wou er zeker ook wel zoo een hebben?’ Hij keek haar plagend en verliefd in
de oogen.
‘Louis, ik heb 't zoo heerlijk bij je, je bent zoo lief voor mij.’
‘En jij dan? Kijk me eens goed aan. Je bent toch wel ècht gelukkig?’
‘Waarom vraag je dat?’ vroeg zij, even verlegen, ‘omdat ik vanmorgen...’
‘Ja... vanmorgen was je toch een beetje bedroefd.’
‘Dat komt omdat ik aan moeder dacht. Maar nu ben ik weer goed - nu ik moeders
brief heb.’ En even gleden haar vingers in de mof om te voelen of ze 't couvert nog
had. Lieve moeder. De tranen kwamen weer. Louis zag 't.
‘Nu niet huilen, liefste,’ smeekte hij, ‘toe, drink je thee, dan gaat 't over.’
Zij dronk gehoorzaam en glimlachte hem toe. ‘Ik huil niet omdat ik verdriet heb,’
zei ze na een poosje, ‘maar omdat ik 't zoo naar vind dat ik moeder verdriet doe.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

‘Dat komt dan toch wel op 't zelfde neer,’ antwoordde hij een beetje ongeduldig,
‘je moet er nu maar niet meer aan denken. Daar is toch niets aan te doen. Of wil je
weer terug?’ Hij keek haar glimlachend aan, triomfantelijk, zeker van haar liefde.
Haar oogen kregen den diepen schitterglans, dien hij zoo liefhad. ‘Nooit, nooit
meer,’ zei ze gesmoord hartstochtelijk.
‘Mijn eigen liefste.’ Hij nam haar hand en kuste die. ‘We hebben 't wel heel goed
samen, hè. Had je wel gedacht dat 't zóó heerlijk zijn zou?’
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‘Neen, ik had 't me zóó niet gedacht,’ antwoordde ze peinzend. Toen, met een lieven
glimlach: ‘ik wist nog niet dat je zooveel van elkaar kunt houden.’
Stil zaten zij nu bij elkaar met ineengestrengelde vingers. De muziek en 't geroes
om hen heen stuwden als eentonig druischende golven om hun eilandje van
gelukzaligheid. Het was vooral Pauline, die wegzonk in die stemming. Louis bleef
nuchterder en verlangde na een poos weer naar verandering.
‘Zullen we straks nog een eindje gaan loopen?’ vroeg hij, ‘of ben je moe?’
‘Wel een beetje. We hebben zoo gedraafd,’ gaf zij toe, ‘het heele Louvre... als ik
er nog aan denk...’
‘Het was zoo mooi! Ik moest je dat toch laten zien. Het is waar, dat je meer
belangstelling hebt getoond voor 't andere Louvre ‘de modemagazijnen’, plaagde
hij.
‘Hè Louis.’
‘Nu ja, daar ben je mooi voor en elegant om van toilet te houden. Ik zou je niet
graag anders hebben, hoor. Maar zie je, schilderkunst...’
Louis poseerde graag voor kunstkenner en had haar dien morgen een soort
verhandeling gehouden over de impressionnisten en luministen, waar zij niets van
had begrepen.
‘Ja, 't was wel mooi, maar zoo overweldigend. Je moet denken, ik ben nog zoo
dom in die dingen.’
‘Ja, dom ben je... behalve in...’ hij fluisterde haar wat in 't oor. Zij kleurde diep.
Toen gaf hij haar een kus, achter haar groote mof, die ze juist hield voor 't gezicht.
‘Dus je gaat liever niet meer uit. Na 't diner dan. Ik begrijp niet,’ ging hij voort,
ongedurig kijkend naar de binnenkomende gasten, ‘waar Willy Maes blijft. Hij zou
ons toch komen opzoeken.’
Een van de eerste dagen al waren zij Maes tegen het lijf geloopen, Louis' besten
vriend, die in Parijs woonde, stof verzamelend voor een nieuwen, realistischen roman,
zooals hij vertelde.
De eerste oogenblikken hadden zij alle drie verlegenheid gekend, vooral Pauline.
Zij had voor 't eerst de scheeve verhouding gevoeld, waarin zij voortaan tegenover
de menschen leven zou. Maar Willy Maes, correct en tactvol, had haar dadelijk
aangesproken als mevrouw Van Ravesteyn en scheen hiermee de zaak als afgedaan
te beschouwen. Hij had een brief van Louis gekregen die hem volkomen had op de
hoogte gebracht.
‘Had je hem maar eens ten eten gevraagd,’ zei Pauline nu.
‘Wat? hier? Kindje, 't is hier zoo peperduur. We moeten ook langzamerhand naar
iets goedkoopers uitzien. Ik had juist aan hem willen vragen of hij niet een goed en
billijk appartement voor ons wist.’
Pauline zweeg. Als Louis over geld begon, voelde zij altijd iets onbehaaglijks, ja
benauwends. Zij kostte hem veel geld! Vergeefs drong zij zich op dat 't toch heel
natuurlijk was. Als ze getrouwd waren, zouden zijn uitgaven toch ook verdubbeld
zijn en zou hij ook onbevangen over geld mogen praten. Het hielp niet of zij 't zich
verweet: zij vond iets onaangenaams, ja grievends in die gesprekken. Zij trachtte 't
te vergeten en er niet meer op te letten, maar verscheidene keeren had zij al opgemerkt,
dat 't geld een groote rol speelde in zijn leven en dat hij er eigenlijk met moeite
afstand van deed. Hij wilde genieten, zooveel mogelijk genieten en zonder geld ging
dat nu eenmaal niet. Maar om 't weg te geven aan een ander... Zij herinnerde zich
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pijnlijk precies de eerste teleurstelling die haar verkild had en verdrietig gestemd
een ganschen dag. Zij liepen samen in Brussel en een arm kreupel meisje had hem
huilend gevraagd briefkaarten van haar te koopen. ‘Ik wil ze niet hebben,’ had hij
kortaf geantwoord. ‘Och, geef haar wat, Louis,’ had Pauline smeekend gevraagd.
Maar hij had het kind op zij geduwd. ‘Als je begint met geven,’ had hij gezegd, ‘zou
je hier gauw arm zijn.’ - Had hij misschien toch spijt gevoeld,
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maar was 't zijn principe?... Zij kon het niet vergeten.
.... Juist toen zij aan tafel wilden gaan, verscheen Willy Maes. Hij was opgehouden,
had al veel eerder willen komen. Hij boog zich over Pauline heen om haar een
zwierigen handkus te geven; zij zag neer op zijn zorgvuldig gescheiden blond haar.
Toen hij haar aankeek, viel het haar op, wat een vrouwelijk fijn gezicht hij had. Hij
was gladgeschoren, had geen wenkbrauwen, matblauwe oogen en een zwakken mond.
Willy inviteerde hen beiden om met hem te gaan dineeren in een klein restaurant
quartier Montmartre. ‘Het is er niet zoo imposant als hier,’ zei hij, ‘maar veel aardiger,
omdat je er allemaal artiesten tegenkomt.’Pauline ging zich verkleeden en de heeren bleven een poos alleen.
‘Wat is ze verdomd mooi,’ zei Willy na een poos.
Louis glimlachte ijdel.
‘Ja, en ze is lief,’ zei hij, ‘ik ben wel een bofferd, hè. Niet veel meisjes van onzen
stand zouden 't gewaagd hebben...’
‘Och, dat weet ik niet,’ vond Willy, ‘'t is net zoo goed een waag voor jou.’
‘Ja,’ zei Louis, ‘ik zit er aan vast, maar ik wil niet anders, ik ben dol op haar.’
‘Tant mieux,’ zei Willy droog. Zij spraken over andere dingen, tot Pauline weer
binnenkwam en zij togen op weg. Louis drukte onder het gaan innig haar arm tegen
den zijnen. Hij kreeg een ellendig gevoel van schaamte over het gesprek met Willy.
Het leek hem nu ploertig zoo over haar gesproken te hebben; het ontheiligde hun
liefde. Maar ongelukkig was hij nu eenmaal zóó: hij kon er niet tegen op, tegen dien
toon van zijn vrienden; hij deed dadelijk mee.
In het restaurant was 't zóo vol, dat zij nauwelijks een plaatsje konden krijgen. Kellners
botsten tegen hen aan, beladen met schotels en borden. Aan 't eind van de zaal, die
grooter leek door de vele wandspiegels, maar die slechts een veertigtal menschen
kon bergen, stond de caissière en lachte met eenige heeren, die groene en roode
likeuren dronken. Willy Maes wierp haar een vragenden blik toe en zij liet
onmiddellijk een tafeltje inruimen voor hen drieën. Zij scheen hier wel de rol van
eigenares te spelen. Pauline keek lang naar haar: zij was een knappe, slanke vrouw,
geheel in 't zwart. Recht en trotsch stond de blanke hals op het lenige lichaam.
Simpel en strak lag het gitzwarte haar om de slapen in twee glimmende bandeaux.
De blauwe oogen waren strak en ernstig en bleven zóo, al lachte de mond uitbundig.
Zij was bleek en had die matte, doorzichtige tint die Parijsche vrouwen hebben, als
ze zelden of nooit in de buitenlucht komen. Handig en flink regelde zij het geld met
de kellners; haar bewegingen waren beslist en sierlijk.
Nu begon Pauline ook de andere gasten op te nemen. Het was een heel ander
publiek dan in hun groote hôtel in de Rue de Rivoli. Hier zag zij ook opvallende
toiletten, maar van een goedkooper luxe en driester gedragen. Vreemd staken
daartegen af de eenvoudige japonnetjes van enkele midinettes; het slordige en
armoedige toilet van een paar meisjes (schilderesjes, volgens Willy Maes) - en de
kleeding der mannen. Deze waren meest allen in korte fluweelen buizen of in kale
confectiepakjes met extravagante dassen.
‘Veel rijkdom is hier niet’, zei Willy, glimlachend om haar verwonderde oogen,
toen zij ook een monteur of mecanicien in zijn bestofte pilowpak zag aanzitten met
zijn vrouw, in valsche weelde opgesmukt. ‘Maar 't is hier zoo grappig om die
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contrasten. En kijk eens, daar zit Chose, je weet wel, van de beroemde sonnetten uit
de ‘Revue bleue.’ Hij wees hun enkele beroemdheden aan. Noch Pauline noch Louis
hadden die namen ooit gehoord. Louis verborg zijn onkunde zorgvuldig en knikte
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maar met een blik van verstandhouding. ‘Ah zoo, jawel, heel interessant.’ Willy
moest hem goed op de hoogte brengen. Litteratuur, heerlijk! Vooral de fransche.
Louis las enorm veel, ook van de jongeren. Zij praatten druk over André Gide en
Suarès en daartusschen door over de gasten. Telkens moest Pauline lachen om een
opmerking van Willy over een nieuweling die binnenkwam. Hij kon wel raak iemand
karakteriseeren.
Tegen het eind van 't diner begon hij over zijn roman. Voor een derde was hij er
nu mee klaar, maar hij was op een dood punt gekomen. Verduiveld lastig, zoo'n groot
ding, daar hadden ze natuurlijk geen begrip van. Gelukkig dat hij hier genoeg
materiaal had. Het lag hier maar voor 't grijpen. En wat ze in Holland zouden opkijken,
als hij eindelijk met het ding voor den dag kwam! Het was geen jongejuffrouwenkost.
Sakkerloot, hij zag de gezichten van die brave Hollanders. Zijn eigen familie zou
verstomd staan. Trouwens, daar was hij al lang in 't verdomhoekje. Hij leefde niet
bepaald als een monnik...
Pauline keek hem nieuwsgierig aan. Was dit nu een schrijver? De wijn en haar
bewondering wonden hem op en hij begon hoe langer hoe schetteriger te praten. Er
kwamen slordige lijnen in zijn gezicht.
Louis keek toe en luisterde met een verstrooiden glimlach.
‘Zeg,’ onderbrak hij hem plotseling, ‘wat een knap wijf is die caissière.’
Willy schrok. Zijn oogen gingen schuw den kant uit van de vrouw aan het buffet.
Zij lette sterk op Louis.
‘Laten we nu opstaan... we zitten hier al zoo lang,’ zei hij zenuwachtig.
Hij rekende af; ‘loopen jullie vast vooruit,’ verzocht hij. Pauline en Louis verlieten
het restaurant, gingen de straat op en neer. Het duurde eenige minuten vóor Willy
weer bij hen was.
Zij stonden nu weldra op de boulevard, en weer kreeg Pauline de sensatie die zij
al eens meer had ondervonden deze dagen: opgenomen te worden in een stroom van
fel, intens leven en daarin, bedwelmd, even haar bewustzijn te verliezen.
De schelverlichte winkels met hun opdringerige kleuren, het bonte, onmogelijk
te volgen gewemel van menschen op de trottoirs, het gedruisch en geraas van rijtuigen,
vrachtkarren, auto's en omnibussen, het lachen en schreeuwen, roepen en joelen, het
nooit ophoudende lawaai van een reusachtige stad drong zich telkens met geweld
aan haar op en vermoeide haar zenuwen, maakte haar triest.
‘Heb je slaap?’ vroeg Louis, toen ze al lang stil aan zijn arm hing.
‘Een beetje moe.’
‘Wil je naar 't hôtel?’ - Zij brachten haar in een half-open rijtuig. De koude
nachtlucht deed haar goed.
‘Vind je 't erg naar, als Willy en ik nog een poosje beneden blijven praten en een
pousje drinken?’
Zij schudde 't hoofd. ‘Wel neen hoor, ik kan best alleen naar boven.’
En voor 't eerst sedert acht dagen klom zij alleen naar haar kamer, waar zij zich
langzaam begon te ontkleeden. Even, vóor zij de gordijnen had laten zakken, had zij
naar buiten gekeken, Over de donkere tuinen der Tuilerieën blonk een rosse gloed
aan den hemel van de lichten der stad. Gedempt klonk het gedreun der paardehoeven
en het geratel van wielen over 't asphalt. In de Rue de Rivoli was 't niet zoo druk
meer. Alle beweging en geluid schenen des avonds door de groote boulevards te
worden opgezogen.
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Nu was zij alleen in de groote stille kamer, als in een bekleede doos. Het licht
sprankelde helder over 't lichtgebloemd tapijt en de glanzende meubels. Ze had haar
mantel al uit en talmde wat.
Opeens, midden in de kamer, overviel haar een angst. Wat was zij alleen. Alleen
in die stille kamer. Haar adem ging sneller; zij werd benauwd, als had iemand haar
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willen wurgen. God, wat was dat? Waarom sprong die kast opeens vooruit?
Onzin, dacht ze, en ging zitten. Ze moest nu kalm zijn. Werd ze bang? en
waarvoor?.. Haar hart klopte wild. Ze zou wel willen schreeuwen van angst. Ach
Louis!... Waarom liet hij haar alleen?! Louis... maar opeens leek die naam een ijle,
onwezenlijke klank. Wat beteekende het voor haar? Louis, Louis, was hij geen
vreemde - kende zij hem eigenlijk wel? Maar dan was zij met een vreemde
weggegaan, weg van huis, weg van haar land? - Krankzinnig was 't, zinneloos! Wat
had zij dan gedaan?! De kamer draaide. Zij greep met stuurlooze handen in het wijde...
Zij viel op 't bed, waar zij vlak naast stond en bleef liggen, met duizelend hoofd. En
daar zag zij opeens het ouderlijk huis, haar eigen kamer en moeder vóór haar bed,
moeder die haar driften en angsten altijd kalmeerde...
‘Moeder!’ en zij greep naar den brief.
Nog eens las zij de trieste en lieve woorden: ‘Vader is ziek, mijn kind, ik zit naast
zijn bed. Je vertrek heeft hem zeer aangegrepen. Hoe ik me voel, zal ik je maar niet
schrijven. Vader wil je naam niet meer hooren. Ik kan nergens aan denken dan aan
jou. Als je maar gelukkig wordt - ach, dan zal ik er in berusten en deze liefde zegenen.
God geve dat ik mij angstig maak voor niets. Voor mij is de zonde tegen de
maatschappij de ergste niet...’
Haar tranen dropen over 't papier. Zij kon niet verder lezen.
Toen Louis weer boven kwam lag ze in bed te huilen.
‘Wat is er, kindje?’ vroeg hij bezorgd. Onstuimig wierp zij zich in zijn armen.
‘Louis, ach Louis, laat me toch nooit meer alleen! ik was zoo bang, zoo bang...’
‘Maar vrouwtje, wat is dat nu?’ suste hij en trok haar tegen zich aan, ‘is ze dan
zoo'n heel klein meisje, dat ze niet een oogenblikje alleen kan zijn?’ - Hij kuste haar
bij het oor.
Beschaamd liet zij het hoofdje hangen. ‘Ik was zoo bang,’ zei ze nog eens, ‘ik
dacht ineens dat je.. nooit meer terug zou komen!’ Hartstochtelijk barstten haar
snikken los.
‘Maar kindje, domme meid - wat een gekheid! Stil nu, stil.’ Hij wiegde haar als
een kind. Als een geurige vracht viel haar dikke haar over zijn borst.
Zij bedaarde nu. ‘Zul je me nooit in den steek laten, nooit?’ vroeg ze hem aanziende
zoo dringend, dat hij verwonderd en eenigszins beschaamd haar aan zijn hart trok;
nog inniger haar kuste.
‘Wat ben je toch nog een klein, klein meisje,’ zei hij, ‘verbeeld-je dat ik mijn schat,
't liefste wat ik heb in den steek zou laten. Is dat waarschijnlijk?’ - en hij zoende haar
in haar hals, op haar borst, overal waar zijn lippen maar gleden. Zij scheen nu eindelijk
gerustgesteld.
Toen kleedde hij zich haastig uit en in het donker, naast haar onder de dekens
glijdend, greep hij haar vast in zijn armen.
‘Hier ben ik immers, ik ben van jou,’ fluisterde hij, ‘nooit mag je meer bang zijn,
nooit zoo iets leelijks van me denken, want van niemand houd ik zooveel als van
mijn kleine Pau, mijn eigen lieve vrouwtje.’
Zij snikte nog even, maar 't was van gelukzaligheid.
Nooit hadden zij elkaar zoo lief als dien nacht.
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Een paar dagen later hadden zij al een appartement gehuurd in een schilderachtige,
hellende straat van 't Montmartre-kwartier. Het waren vier kamers en een keukentje,
op de tweede verdieping. Aan den anderen kant van hun palier woonde een weduwe
met een dochtertje van twaalf jaar. Dit waren hun naaste buren in het groote,
dichtbevolkte huis. Pauline had ze even gezien, toen zij het appartement kwamen
bekijken en vooral het kind, een blond tenger meisje, had haar wel sympathiek
geleken. De concierge zei: het waren nette menschen. Louis had dadelijk voor de
kamers gevoeld; zij
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waren niet groot, maar licht en vroolijk en de prijs leek matig.
Zij gingen er dadelijk op uit om de noodige meubels te koopen en dit was een
nieuwe vreugde voor Pauline om met Louis hun eigen tehuis in te richten. Want op
den duur was het hôtel toch ongezellig; nu hadden zij hun eigen kamers, waarmee
zij mochten doen wat zij wilden. Pauline hield vooral van de zitkamer, vanwaar zij
naar beneden kon zien op straat. Louis had daar eenige antieke meubels neer laten
zetten, met hier en daar kleurige lappen. Het zag er uit als een schildersatelier. Er
hingen litho's en prenten bij antiquairs voor luttele franken gekocht. Hij had een
bizondere gave om mooie dingen voor weinig geld te koopen. Hij wist ook echt
antiek van namaak te onderscheiden, kende de waarde van bibelots en meubels,
taxeerde gewoonlijk goed hun ouderdom en herkomst. Hij leerde het ook aan Pauline,
gaf haar al pratende les in kunstgeschiedenis, sprak over de verschillende stijlen in
plastische en andere kunsten. Zij was vol aandacht, maar dan opeens kon ze niet
meer luisteren. ‘Nu heb ik genoeg van je kunstgeschiedenis, professor! Ik kan 't niet
helpen, maar ik vind de stijl van je neus veel mooier dan elke andere!’ kon ze
kinderlijk plagend zeggen; en dan lachte hij en kuste haar lieve roode lippen, die ze
dadelijk toestak tot een zoen. Nooit was hij zoo verliefd geweest en zoo gelukkig.
Des morgens, na een vroolijk ontbijt, waaraan zij stoeiden als kinderen, trokken
zij samen de stad in, omdat er nog altijd iets aan hun huishouden ontbrak, en omdat
het zoo heerlijk was te slenteren door 't volle, schilderachtige Parijs.
Ook moest de ‘professor’ zijn leerlinge toch aanschouwelijk onderwijs geven en
haar de gebouwen en schilderijen laten zien waarover hij 's avonds praatte.
Louis genoot er van dat zij zoo weinig wist, zoo onbevangen en naïf tegenover de
dingen stond. Soms raakte hij wel eens in verwarring, want dan kon ze een opmerking
maken, raak en logisch, die niet paste in zijn theorieën.
Zijn lessen waren ook niet altijd even duidelijk en gemakkelijk te volgen, want
methodisch gestudeerd had hij niet. Zij kon hem veel vragen, waarop hij geen
antwoord wist. Dan werd er maar gekust. - De eerste dagen dineerden zij in
verschillende restaurants. Maar dat begon hen te vervelen en Louis vond 't ook duur;
nu kookte Pauline zelf. Zij was handig en redzaam. Van haar buurvrouw, madame
Hirsch, leerde zij de smakelijke Fransche keuken waar Louis op gesteld was.
Madame Hirsch was een nog jonge, wel knappe vrouw, tenger en elegant. Zij
verfde zich, maar Pauline merkte dat pas later. Zij was beminnelijk, behulpzaam en
toch een beetje gereserveerd. Pauline had haar toevallig op het palier ontmoet, toen
zij met een pannetje in de hand op de werkvrouw stond te wachten. Zij hadden eenige
vriendelijke woorden gewisseld; Madame Hirsch had haar een goeden raad gegeven,
Pauline had haar verlegen-lief bedankt en sedert dien was de toenadering gekomen.
Het kleine meisje, Annette, kwam een paar keer met haar moeder mee en dikwijls
zaten zij nu 's middags in Paulines keukentje te babbelen. Eerst ging het hortend en
stootend: Pauline's fransch was een onbeholpen schoolfransch; maar langzamerhand
vlotte het beter. Met Annette praatte zij het liefst. Zij had nooit bizonder van kinderen
gehouden: nu trof en boeide haar de bekoring van dit gracelijke kind, tenger en blond
als een feetje, met eigenaardige lichtgrijze oogen, waarin de pupil soms inkromp tot
een stipje en andere keeren zich verwijdde en verdiepte met een wonderlijken gloed.
Annette ging naar een meisjesschool in de buurt, altijd gebracht en gehaald door de
zorgzame moeder. Verder ging haar leventje schijnbaar eentonig en eenzaam voorbij
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met haar poppen en haar boeken. Zij kweekte plantjes en was extatisch verrukt toen
Pauline haar eens een bloeiend rozelaartje meebracht.
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Louis en Pauline zaten nu veel thuis. Nu zij niet meer in stad gingen eten, zagen zij
Willy Maes heel weinig. Een paar keer had hij hen opgezocht, maar bleef weg, daar
hij nooit werd uitgenoodigd.
Zij hadden geen behoefte aan anderen. Louis liep nog wel eens uit, een straatje
om, als Pau aan 't werk was, maar altijd kwam hij eerder terug, dan zij verwacht had.
Dan stormde hij de trappen op, het keukentje in, waar zij in een donker
huishoudschort met een rimpeltje van aandacht tusschen de oogen met ijver stond
te koken.
‘Schat, schat, ik houd 't niet uit zonder jou! Alles en overal is 't vervelend als jij
niet bij me bent!’ Hij omhelsde haar onstuimig, dat de pollepel haar viel uit de handen
en drukte haar mond dicht met een zoen als zij wilde protesteeren.
‘Gekke jongen, laat me! Ben jij nu een man van dertig jaar? Een gamin, een gamin!’
plaagde zij en keek in zijn donkere, streelende oogen. ‘Mijn liefste Lou, wat zijn we
toch gelukkig.’ Zijn jongensachtige vroolijkheid, zijn uitbundig enthousiasme, wel
vaak heel snel gedoofd, maar op 't oogenblik echt, zijn levenslust en zijn blijde
genieten van hun geluk, zij had het zoo lief in hem.
Nooit was hij ook zoo goed geweest; zoo vol zorg en teederheid voor haar,
bedwingend zijn ongedurigheid, zijn prikkelbaar humeur bij kleine tegenvallers,
intoomend zijn egoïsme, dat brutaal en dringend altijd het eerst begon te eischen
voor zichzelf.
Wat er aan idealisme en dichterlijkheid in hem lag, ontbloeide in deze liefde. Des
avonds, als zij bijeen zaten in hun kamer, onder den stillen lampeschijn, las hij haar
gedichten voor en voelden beiden dezelfde ontroering van schoonheid. Dan was 't
of zij elkaar daarna nog liever hadden, nog dieper hun wezens zich drongen tot elkaar.
Pauline was, meer dan voor plastische en sculpturale kunsten, gevoelig voor poëzie.
Met een enkelen regel, rythmisch en schoon van klank, kon zij gelukkig zijn; zij
herhaalde dien verscheidene keeren zacht voor zich heen en sliep er mee in,
gelukzalig.
Soms, vóor zij naar bed gingen, sloegen zij de vensters open en zagen neer op de
groote, verlichte stad die aan hun voeten lag. Dof en verward en nooit te eindigen
scheen het rumoer dat naar hen opsteeg.
Parijs lag daar, ontzaglijk en vol geheimen, lokkend en gevaarlijk als 't leven zelf.
Dan knelden zij zich vast in de armen en voelden zich veilig dicht bij elkaar.
En als zij opkeken naar den duisteren hemel, waar flauwtjes sterren glansden, dan
kwam de trilling van het oneindige in hun leven en voelden zij zich groot worden en
vervuld van een wonderbare goedheid.
Waarom het zoo niet bleef, zij wisten het geen van beiden; geen van beiden kon zich
herinneren wanneer de daling begon. Eerst was het een vage onlust geweest, een
vaag verdriet, een lichte prikkeling van de zenuwen, die moeilijk werd bedwongen;
een ongeduld dat zich uitte in haastige woorden en dat bij den ander een gevoel naliet
van miskenning. Louis was te zwak en te ongedurig; niet in staat lang een groot
gevoel te dragen; zijn natuur riep om verandering, hij werd moe van deze liefde.
Pauline ondervond hiervan den terugslag; zij voelde het als een pijn, die kwam en
ging en brandde haar in 't hart, dat Louis aan haar niet genoeg had voor altijd; dat er
momenten kwamen dat haar liefde hem verveelde; dat zijn wezen zich trok van het
hare.
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In die oogenblikken was het of een wijde, ijskoude verlatenheid zich om haar
uitstrekte, of Louis van haar afdreef om nooit weer terug te komen. Als er dan weer
dagen kwamen van hernieuwde innigheid, kon zij niet meer begrijpen waarom zij
zich zoo radeloos eenzaam had gevoeld. Toch kwamen die momenten terug, met
telkens korter tusschenpoozen.
Ook begon zij Louis met scherper oogen te zien. Eerst had zij ze afgeweerd, die
schennende gedachten, die haar liefste durfde
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ontleden, nuchter en wreed. Maar zij kon ze niet meer tegenhouden...
In februari werd zij ziek. Influenza, constateerde het modieuse doktertje, dat Louis
had laten ontbieden.
De eerste dagen was Louis vol zorg en liefdevolle aandacht geweest. Toen begon
het hem te vervelen. Hij liet aan de werkvrouw en aan Madame Hirsch die zich
welwillend aanbood, de verdere verpleging over en kwam een paar keer per dag even
kijken. Pauline begreep het heel goed en drong er op aan dat hij eens uit zou gaan,
veel in de lucht, om zelf niet ziek te worden. Maar toen hij haar raad al te gewillig
volgde en ook den heelen avond uitbleef, kwam een grievende teleurstelling haar
verdrieten. De koorts was eindelijk weggebleven, maar zij voelde zich nog zwak en
haar zenuwen riepen in de eenzaamheid geweldige schrikbeelden op. Naamlooze
angsten grepen haar aan, waar zij alleen in bed lag, bij het dansende schijnsel van
een flauw olielampje. Dan schreide zij wanhopig in haar kussens en scheen alle geluk
voor goed gebroken, aan scherven op den grond. En eens, toen Louis haar zoo vond
en zwijgend-stug geweigerd had haar te troosten, was hun eerste wilde twist ontstaan.
Wit van drift hadden zij elkander aangekeken. Hoe zij later getracht hadden in tranen
en kussen alles te doen verdrinken, het bleef en dreef herhaaldelijk boven.
Begin maart. Het sneeuwde; een losse, vochtige sneeuw, die dadelijk smolt op de
huizen.
Pauline lag op de rustbank; het was een elegant oud meubel; Madame Récamier
zou er op gelegen kunnen hebben, zooals Louis eens lachend beweerd had. Het
geelgrijze middaglicht uit den sneeuwhemel viel door het raam naar binnen. Er was
geen innigheid in de kamer. Alles was vaal en triest.
Zij streek even langs haar hoofd. Als die ellendige pijn er maar niet was...
Louis kwam binnen, luchtig neuriënd. Hij boog zich over haar heen.
‘Hoe is 't?’
‘Een beetje hoofdpijn.’
‘Wil je niet wat omloopen? Dat zal je goeddoen.’
‘Och neen.’
‘Nu ja - als je koppig zijn wilt, dan kan ik er ook niets aan doen. Maar als je denkt
dat ik voor jouw pleizier den heelen middag thuis zal blijven... ik heb gister ook al
te weinig beweging gehad.’
Zij zweeg. Haar gesloten oogleden trilden. ‘Ik zal je niet vasthouden,’ zei ze
eindelijk gesmoord.
‘Maar je neemt 't me toch wel kwalijk,’ hoonde hij.
‘Je hebt me al zoo dikwijls alleen gelaten. Blijf nu van middag eens thuis,’ vroeg
zij smeekend.
Hij lachte. ‘Je zoudt me niet vasthouden,’ zei hij spottend, ‘nu, zie je eens... zoo
zijn jullie vrouwen! Allemaal even tiranniek in hun liefde. Maar ik dank je, hoor, ik
laat me niet voor de tweede maal ringelooren. We zullen zien wie hier de sterkste
is.’
Zij bedwong een heftig antwoord. Pijnlijk bonsde haar hart en klopten haar slapen.
‘Ga maar,’ zei ze dof, ‘maar ga dan ook, want mijn hoofd doet pijn.’
Er was een strijd in hem tusschen zijn baloorigheid en zijn medelijden.
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‘Nu adieu dan, beterschap,’ zei hij, zich dwingend tot lief-zijn en gaf haar een kus
op 't voorhoofd, ‘met het eten ben ik natuurlijk weerom. Dan heb je misschien wat
geslapen.’
Zij hoorde hem gaan.
Met dichte oogen bleef zij luisteren. Hij was boos en ongeduldig. Het was niet de
eerste keer. En het was ook niet de eerste keer dat er zich pijnlijk iets in haar
samenkneep bij de gedachte: ‘Dit is de man dien ik liefheb en die mij liefheeft, met
wien ik het goddelijke heb beleefd. Maar dat gaat over.’ - Ging 't altijd over?... Zij
voelde snikken sidderen in haar borst, beklemmend haar keel toenijpen.
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Ging alles dan voorbij? Kwam het mooiste nooit meer terug? Was de daling begonnen,
onherroepelijk, en zouden ze nooit meer die zalige hoogten bestijgen?
Nu droppelden langzaam en heet de tranen langs haar wang op 't kussen. En àls 't
zoo was, àls 't moest dat zij elkaar minder lief kregen en eindelijk de kilheid kwam
van onverschilligheid, ja misschien wel de bitterheid van haat - en waarom zou 't
niet? Was 't ook niet gekomen in Louis' huwelijk met die andere vrouw, al had hij
ook herhaaldelijk haar bezworen in uren dat de jalouzie haar gebeten had, dat hij
nooit voor haar zoo'n groote, heilige liefde gevoeld had - àls 't eens zoover kwam,
omdat ook dit maar een illusie bleek - wat moest zij dan beginnen met haar leven?!
Hevig verschrikte haar die gedachte. Zij ging rechtop zitten in eens, met groote,
angstige oogen.
Neen, zoo ver mocht ze niet gaan. Zóo ver mochten haar gedachten niet rennen
als wilde paarden: zij moest de teugels beter houden. Er werd aan de deur getikt,
heel zachtjes. Vlug sprong ze op. ‘Entrez!’
Het was de kleine Annette; verlegen keek ze om 't hoekje. Of ze even binnen
mocht? Moeder was uit - dìe was zoo dikwijls uit tegenwoordig - en nu verveelde
ze zich een beetje... de werkvrouw had gezegd, ze mocht wel binnen. Madame Pauline
was thuis.’
‘Kom maar, Annette,’ zei Pauline, verheugd over deze kleine vreugde; het was
als een boeket geurige bloemen opeens neergezet in de vaalgrijze kamer. ‘Kom maar,
Madame Pauline is ook zoo heel alleen vandaag en ze heeft een beetje hoofdpijn’.
Hoe heerlijk dat het kind er was. Zij ging weer liggen op de bank en trok Annette
naar zich toe. ‘Vertel me eens een sprookje, dat kun je zoo mooi,’ vroeg zij. En
glimlachend, gesust in haar pijn, hoorde zij toe naar het fransche gemurmel over
feeën en draken en een tooverslot in Bretagne. Een ontroerend genot was 't om 't
kind daarbij in de vreemde grijze oogen te kijken, waarvan de pupillen nu onnatuurlijk
wijd te gloeien stonden. Op het bleeke gezichtje was een blos gekomen en de fijne,
gekrulde lipjes plooiden zich en trilden van een sterk innerlijk leven.
‘Wie heeft je dat mooie verhaal verteld?’ vroeg Pauline, ‘was 't je moeder?’
‘Maman... neen, die kende geen verhaaltjes.... maar vader, vader had ze verteld,
toen hij ziek lag En Annette had geen éen vergeten!’
Pauline streelde haar over de zachte haren. ‘Wil je me een zoentje geven?’ vroeg
zij, ‘ik heb zoo'n pijn.’
‘Hoofdpijn?’ vroeg 't kind, schroomvallig en teeder tegelijk Paulines voorhoofd
rakend met haar mondje.
‘Ja... en ook hier.’ Zij wees op haar hart. ‘Zie je,’ ging zij voort, in een vreemde
behoefte aan teederheid, ‘ik heb ook een moeder, maar ze is zoo ver weg...’
‘In Holland?’ - Annette was bij haar neergeknield en streek aldoor maar zachtjes
over Paulines voorhoofd. ‘Heeft ze geen verdriet gehad toen u wegging?’ vroeg ze,
‘maman zegt altijd dat ze mij niet af kan staan, aan niemand...’
Paulines lippen beefden. ‘Maar als je gaat trouwen, dan moet dat toch,’ zei ze,
zich dwingend tot een glimlach. Het kind zag haar aan in aandachtige peinzing. ‘Ja,’
zei ze, ‘maar ik begrijp het niet...’
‘Ik begrijp het ook niet, Annette. Het leven is onbegrijpelijk.’
Dien middag kwam Louis toch niet zoo laat thuis als anders. Hij was heel prettig uit
geweest met Willy Maes en een paar anderen, aardige kerels; hij hoopte dat Pauline
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ook kennis met hen zou maken. Hoe haar hoofdpijn was en of ze hem wou vergeven
als hij wat slecht was van humeur? Zij kusten elkaar hartstochtelijk; beiden trachtten
iets te vergeten. Na het eten nam hij haar op schoot en keek haar dringend aan. ‘Niet
meer boos zijn’, fluisterde hij
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en kuste wild haar lippen, ‘ik hoû van je, ik hoû van je, en jij ook van mij! We zijn
immers van mekaar?’ Zij barstte opeens in huilen uit. En toen hij haar nog heftiger
wilde omhelzen, wrong zij zich los.
‘'t Is niets, laat me maar,’ zei ze en liet hem alleen. Toen ze na een poosje
terugkwam, waren haar oogen droog. ‘Zullen we nog een beetje uitgaan?’ vroeg ze,
‘ik heb er wel lust in.’Zij gingen naar een theater waar onder de gewone prullen ook litteraire stukken
werden gespeeld. Louis' laatste bevlieging was voor het tooneel. Hij praatte er
opgewonden over met Pauline onderweg; dien middag hadden Willy en zijn vrienden
het er ook over gehad, dat tooneelkunst eigenlijk de grootste, de waardevolste van
alle kunsten was en met een zeker zelfingenomen pathos haalde hij de woorden aan
van Romain Rolland: ‘Le théâtre comme la fresque, c'est l'art à sa place. Et par là,
c'est l'art humain par excellence, l'art vivant.’ - En nu moest hij Pauline ook wat
bekennen; dagen lang liep hij er mee rond: hij wilde zelf voor het tooneel gaan
schrijven. Hoe zij het vond? O, hij had altijd wel een beetje aanleg gehad voor
schrijven, maar nu voelde hij 't ineens héél duidelijk: het moest voor het tooneel zijn.
Het zou meteen een goede occupatie wezen, want zoo den heelen dag rondloopen
en niets doen, het was toch eigenlijk verderfelijk. Pauline antwoordde niet veel, maar
in het licht van de straatlantaarns zag zij glimlachend naar hem op. Misschien had
hij gelijk, was hij een tooneelschrijver, wie weet? Zij wilde het zoo gaarne gelooven,
dat hij begaafd was en iets zou scheppen dat zij bewonderen kon. Misschien, als hij
werkte, werd alles weer mooi...
In het theater vonden zij Willy met een paar kameraden. Zij zaten in een aparte
loge, want een van de heeren was bevriend met den theaterdirecteur. Dadelijk begon
een druk gesprek over het stuk, de acteurs en actrices, de intriges en avonturen van
het tooneelleven. Pauline merkte op dat ze allen zeer beslist waren in hun oordeel
en dat er van de besproken artiesten zooveel veeren getrokken werden, dat ze in haar
verbeelding als kaalgeplukte kippen rondliepen.
Een van Willy's vrienden, een schilder in bruin fluweel met een donkerrooden
flapdas en een jong blozend gezicht, mengde zich weinig in het gesprek, maar zat
haar met moeilijk verborgen verwondering aan te staren. Zij had haar hoed afgezet
en zat daar simpel in haar lichtpaars japonnetje, zonder juweelen of versiersels, met
haar gloeiend dartelkrullend haar als een natuurlijke kroon op haar frêle schoonheid,
als een kind zoo argeloos voor zich uit te kijken. Hij kon zijn oogen niet dwingen
zich naar iets anders te richten en toen hij haar eindelijk aansprak was 't met een van
aandoening onvaste stem. Hij was haar voorgesteld als Ravineau, artiste-peintre.
‘Houdt u van schilderijen?’ vroeg hij. Zij keek hem aan, als viel zij uit een andere
wereld.
‘O neen, heelemaal niet... of ja, ik heb er nu wel wat van leeren houden door mijn
man,’ zei ze blozend.
‘De schoonheid is zichzelve genoeg,’ zei Ravineau.
Het scherm ging op. Pauline was weinig oplettend. Zij was al zoo dikwijls naar
de comedie geweest. In het begin had zij er in vervoering van genoten, met gloeiende
oogen en roode wangen had zij geluisterd en alles echt en levend gewaand; maar den
laatsten tijd viel het haar op hoe vaak die Fransche stukken op elkaar leken en keek
zij verstrooid toe, tot er een pakkende scène kwam, die haar weer meevoerde. Dezen
avond kon zij er haar gedachten al heel weinig bij houden. Het was vrij donker in
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hun loge en opeens voelde zij een knie tegen de hare en een hand op haar hand. Zij
schrikte hevig, toen zij merkte dat de jonge Ravineau zich die vrijheid permitteerde.
Schielijk trok zij zich terug en drukte zich vast aan tegen Louis die aan den anderen
kant van haar zat. Zij voelde haar gezicht
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vuurrood worden. Hoe durfde die jongen! Onbeschaamd. Zou hij 't gedurfd hebben
met een vrouw die hij nog zoo weinig kende, als die wettig getrouwd was? Maar hoe
wist hij... had Willy Maes dan al zijn vrienden op de hoogte gebracht en haar aldus
aan hun brutale ondernemingen prijs gegeven? Zij ziedde van drift. Ze zou 't hem
zeggen! of 't Louis laten zeggen!... In de pauze trok zij Louis met zich mee in de
couloir en vertelde hem wat haar was overkomen. Hij lachte een beetje. ‘Kom, kom,
wat een gekheid,’ zei hij, ‘je zult je dat verbeeld hebben. Daarenboven, onder artiesten
moet je dat niet zou hoog opnemen... ja, wat wil je dan? ik kan dien man toch niet
gaan uitdagen!’ Zij voelde zich diep teleurgesteld.
Louis schertste er wat overheen. Maar hij liet haar toch op zijn plaats zitten na de
pauze. Het had hem werkelijk onaangenaam aangedaan en hij voelde dat hij haar
heel dicht bij zich moest houden. Maar om den gezelligen avond en den interessanten
omgang met die kunstenaars (dat zijn nu eenmaal onconventioneele menschen) te
bederven en te verbreken om zoo'n kleinigheid, hij dacht er niet aan.
Na afloop gingen zij allen naar de groote foyer waar in een soort wintertuin gedanst
werd en cabaretliedjes werden gezongen. Daar voegde zich ook Eugène Dubois bij
hen, een belgisch dichter met zijn vrouw. Pauline was blij dat er een vrouw bij kwam;
zij voelde zich met al die drukke, telkens heftig gebarende en opgewonden
redeneerende mannen niet op haar gemak. Zij begreep ze nog te weinig en als zij
tegen haar spraken had zij de grootste moeite met haar antwoord, vooral nu haar
stemming hoe langer hoe meer daalde, en zij zich telkens triester voelde worden.
Eugène Dubois was een lange magere jongen met een grooten blonden kuif en
peinzende, branderige oogen. Hij was bleek en zag er niet sterk uit. Louis had haar
verteld, dat hij den heelen dag op 't kantoor van een wijnhandelaar moest werken,
een baantje dat hij haatte, maar dat hij wel moest vervullen om niet van honger om
te komen. Er was iets fijns om zijn mond, een zacht-ironische glimlach, die Pauline
aantrok. Zijn vrouw was een klein, gracieus persoontje, niet mooi, maar vol charme.
Zij glimlachte bijna altijd, zonder veel uitdrukking. Met Pauline sprak zij de gewone
banaliteiten en zweeg toen, alleen nu en dan haar man in de rede vallend of
tegensprekend wanneer hij iets beweerde. Dubois was geestiger dan de anderen en
scherper. Zij keken allen naar hem met een zekere bewondering, zelfs Willy Maes
die hem haatte.
‘En hoe vindt u nu ons Parijs, mevrouw?’ vroeg Dubois aan Pauline, ‘ik mag wel
spreken van ons Parijs, want ik ben hier geboren en opgevoed en mijn moeder was
een française.’
‘Héel mooi,’ antwoordde zij beleefd, ‘maar ik zie 't nu toch anders dan in het
begin.’ Zij was zelve verwonderd over haar antwoord, wel onbewust gegeven.
‘Ik begrijp 't,’ hernam Dubois, ‘in het begin was u hier nog touriste; alles was
nieuw voor u... interessant en boeiend. Maar nu wordt alles meer gewoon en ziet u
't ook in de ware proporties. En ook de vuiligheid, de ellende van Parijs, die voor de
dames verborgen worden, u begint ze te zien, nietwaar?’ - Hij wees met een
eigenaardige schouderbeweging naar een meisje dat voorbijging om schunnige
prenten te verkoopen; het was een mager, uitgeteerd kind, ziekelijk bleek, maar met
een vreemde gloeiende lust in haar oogen.
‘Zoo iets b.v. une fleur du pavé - haar vader drinkt en de moeder is den slechten
weg op. En daar dat leger van onze beroemde cocottes. Heel Europa houdt er zijn
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begeerige blikken op gevestigd - elke vreemdeling zoekt ze - soms zien ze er wel
vroolijk uit; maar van binnen is alles rot en ellendig.’
‘Ah bah, wat een pessimisme,’ kwetterde zijn vrouw er tusschen, ‘maak mevrouw
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Rave (zóo noemden Louis' vrienden hem voor het gemak) toch niet zoo triest,
Eugène.’
Pauline schudde het hoofd, glimlachend. Dubois was nu met anderen in gesprek
gekomen. Men lette een poos niet op haar. Het was waar, dacht zij, dat zij Parijs nu
anders zag: vroeger was alles gedoopt in een licht van blijheid en verrukking, vond
ze alles mooi en belangrijk; het was zoo schitterend, zoo bekoorlijk voor haar geweest,
net als het gansche leven schitterend en bekoorlijk leek in hun gelukkige liefde...
Maar nu - ze zag telkens leelijke, vieze dingen en in de straling van lichten en kleuren
was er veel somber voor haar geworden. Hoeveel jeugd en schoonheid hier verging...
hoeveel liefs dat hier vertrapt lag en neergesmeten in den modder van Parijs. Die
mooie prostituée die zooeven langs ging, pralend en lachend aan den arm van een
jonge man - ze was toch zoo jong en mooi niet meer, er was in haar blik iets dood...
arme vrouw, misschien had ze vroeger ook liefgehad en de hoogten gekend van het
leven en nadat haar eerste minnaar haar verliet, zakte ze telkens dieper en dieper weg
in het slijk.
Zij werd uit haar gepeins gewekt door een daverend gelach van de anderen. Hun
luidruchtige vroolijkheid was uitgebarsten over den jongen Ravineau, die in
plotselingen ernst beweerd had een anarchist te zijn, een echte anarchist, en dat hij
zich verheugde op een toekomst van uiteenspatting der geheele burgerlijke
maatschappij. ‘Luister eens hier!’ riep hij opgewonden en zijn jongensgezicht was
vuurrood en opgeblazen ‘luister jullie allemaal! Je kunt praten zooveel je wilt, maar
de tijd zal komen dat alles ten onderste boven keert, dat we den rommel zullen
wegvegen van die kapitalistische zwijnerij. En al die esthetische vraagstukken, waar
je je druk over maakt, al die filosofische problemen en stelsels, al die onzinnige
moraal, alles zal in 't niet verzinken, eenvoudig net evenveel waarde hebben als
lucifersstokjes in een stormwind - het zal er naar toe gaan dat wij allemaal arbeiders
worden die leven voor elkaar, arbeiders, arbeiders...’ Hij stikte in zijn woorden en
de anderen bulderden hem tegen: ‘Bravo! bravo! de volkstribuun! Hoor! hoor!’
‘Wat een plebejer, die jongen, hè,’ fluisterde Louis haar in. Pauline had zijn rede
heel goed kunnen volgen.
‘Ik vond dit juist nog al sympathiek in hem; hij is toch een idealist,’ zei ze en
vergaf hem zijn onbeschaamdheid in de comedie. Willy Maes was waarschijnlijk de
schuld van alles! Hem keek ze niet meer aan.
Toen ze naar huis gingen, eindelijk, het was al over tweeën, hing Pauline moe aan
Louis' arm.
‘Hoe vond je 't?’ vroeg hij.
‘Ik vond 't wel aardig. Maar wat is Parijs een wonderlijke stad. Ik verbeeld me dat
hier veel wordt verteerd en verbrand - van levens bedoel ik - dat in een ander oord
heel lang gelukkig zou blijven leven.’
‘Nou ja,’ zei hij, ‘dat is in elke groote stad. Nu moet je niet gaan filosofeeren, dat
staat je niet - en daar hebben we nu vanavond genoeg van gehad. Lieve God, wat
kunnen die kerels dazen.’
‘Ik dacht dat je ze aardig vondt.’
Hij antwoordde niet, humeurig. Het had hem gehinderd, dat de enkele keeren als
hij eens geprobeerd had een aardigheid te zeggen, er niemand op had gelet, zelfs niet
Pauline. Zij waren allen te veel met zichzelf ingenomen, bedacht hij spottend. Toen
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Pauline over Willy begon en de onderstelling opperde, dat hij misschien de oorzaak
was van Ravineau's onbetamelijk gedrag, lachte hij luid.
‘Onzin! Meisjesideeën. Daarenboven een gemeene insinuatie. Willy is een goed
vriend,’ enz.
Zij voelde weer de diepe teleurstelling. Wrok groeide in haar. Langzaam trok zij
haar arm weg uit den zijnen. Als hij haar
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niet verdedigen wou en helpen, goed! zij zou zich zelve helpen.
De volgende avonden ging Louis alleen uit; Pauline had er geen lust in. Een paar
dagen liep zij rond met een klemmend koud gevoel in haar borst en het angstige
voorgevoel van een zwart-dreigend onheil.
Tot zij eindelijk uitbarstte in niet te bedwingen snikken, een nacht, dat Louis pas
tegen één uur thuiskwam en haar alleen vond in de zitkamer; zoo alleen en verlaten!
Hij schrikte van haar heftig verdriet, dat het teederste in hem wakker maakte. Vol
schaamte nam hij haar in de armen. Wat zij dan toch had? Waarom ook nooit meer
met hem meegegaan? waarom zich vrijwillig op te sluiten?...
Zij antwoordde niet; zij snikte alleen maar, zielsbedroefd.
Toen bracht hij haar naar bed en suste haar met lieve woordjes. Er bleef iets van
verteederde zachtheid tusschen hen hangen de heele week lang. Louis was nu ook
begonnen aan zijn tooneelstuk. Hij werkte er ijverig aan en las er haar veel uit voor.
Des avonds was er weer een lieve innigheid in de kamers. Toch merkte Pauline
iets zonderlings op in haar zelve: voor Louis' plannen en gedachten, zijn werk en
zijn vrienden voelde zij een langzaam grooter wordende onverschilligheid. Alleen
naar zijn liefkoozingen en zijn kussen smachtte zij nog. Er kwam meer hartstocht
dan liefde in haar overgave. Des nachts als zij elkaar in onstuimige drift omarmden,
voelde zij zich zinken in de diepe valleien van de passie. Tot de vroegere lichtende
hoogten van liefdes extase steeg zij niet meer.
(Slot van dit fragment in het volgend nr.)

Zuiderzee,
door Laurens van der Waals.
Door een krans van blauwig loover
zilverlicht de zee.
Scheemrig schip, dat onverwacht kwam en als schim vergleê,
voer als schâuw langs vlakken vloer
van ontluisterd paerlemoer.
Wolkenschaduw loom gekomen als verdichtte damp,
dan....
de regen
allerwegen
eensklaps als een ramp.
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Geestelijke liederen,
door J.F. van Hees.
I
Van eenzaamheid tot eenzaamheid,
van nacht tot nacht - wij tijgen
door 's werelds luide roerigheid,
luisterend naar Uw zwijgen.
De wegen wijken eindeloos
voor onze moede voeten,
in koele tuinen geurt de roos wij gaan voorbij, wij moeten.
Naar onze lippen welt een lied
en kan het woord niet vinden.
Onz' oogen vorschen in 't verschiet
en blijven arm als blinden.
Maar wetend dat Gij zijt en beidt
zwerven wij, tot wij zijgen
ter deure van Uw eeuwigheid,
verwelkomd door Uw zwijgen.
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II.
Eenmaal moeten aller oogen breken
die U wachtten in geween
Gij, die allen hoordet smeeken
om een teeken,
Gij verhoordet geen!
Zullen zij gebroken schouwen
wat hun dag noch nacht onthulde,
als Uw vage verten niet meer blauwen
vóór hun onvervulde
beden heen?
Kom, o kom, al komt Gij spade,
Kom, al komt Ge als alles vliedt zij de dood Uw opperste genade,
voer ons slechts, ten laatsten pade,
langs Uw glimlach naar het Niet.
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III.
Alle wegen voeren,
Vader, tot Uw veilig huis:
door der wouden stilte, door de hel der steden,
langs den gulden ladder der gebeden,
door de krochten van het kwaad,
door de tuinen van de liefde, door de holen
van den haat.
Die U zoeken, die U vlieden al hun zwerven is geschieden
wonderlijk naar Uwen wil.
Die U vloeken, die U loven,
eenmaal worden allen stil,
zalig en verzadigd in Uw zwijgen.
Alle vallen, alle stijgen
is tot U.
Uit Uw liefde werden zij geboren,
allen moèten U behooren,
op Uw wegen loopt geen kind verloren,
hoè verbijsterd door der weerld gedruisch.
Alle harten zijn Uw hart verbonden,
allen zult Gij voeren
aan die onverbrekelijke snoeren,
helden, heil'gen, boeven, hoeren,
over strijd en leed, over dood en zonde,
Vader, in Uw huis.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Jo de Wit, De Branding, Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij,
1919.
Elisabeth Zernike, Het Schamele Deel, Leiden, A.W. Sijthoff's
Uitgevers-Maatschappij, 1919.
Van heel den liefelijk zoemenden zwerm, jonge novelle- en romandichteressen, die
in de oorlogs- en na- oorlogstijden over Nederland (of liever over Elsevier's
Maandschrift en aanliggende provinciën) is neergestreken, acht ik Jo de Wit en
Elisabeth Zernike de vooralsnog sterkste, rijpste en meestbelovende. Hoe verschillend
zij onderling mogen zijn.
Jo de Wit heeft met haar eersteling, den bundel D o n k e r G e l u k , een
onmiddellijk en opmerkelijk succes behaald. En een succes van de beste, meest
onverdachte soort. Niet de onlitteraire menigte was het die door haar boeiende kracht
werd veroverd; het opgeschroefde evangelie van P a l l i e t e r leidde veeleer van haar
af dan naar haar toe; ook was het niet door actualiteit, of andere bijkomstige sensatie,
dat haar werk de aandacht trok. Maar de meeste, en meest ervaren, critici genoten
van haar boekje en uitten luide hun opgetogenheid. Welk een fijne charme ging daar
van uit, welk een levende tinteling; jeugd en warmte, gloed en poëzie. En tevens men mocht bij jeugd eens aan onnoozelheid denken! - van hoeveel begrip en inzicht,
van hoe sterke aanvoeling der diepere levenswaarden getuigde dit werk. O, ik ben
mij bewust van harte meegedaan te hebben in het applaudisseerend koor. Toch, een
der weinigen, sprak ik toen óók van zekere vrees. Het was de angst, die altijd mij
bevangt, wanneer al zoo vroeg een talent zich bijna feilloos uit en aanstonds algemeen
erkend wordt. - Die hatelijke spreekwoorden dan ook! Dat van de vogeltjes die al te
vroeg zingen hun hoogste lied, dat van de sterke beenen die de weelde noodig heeft.
- ‘Deze schrijfster’, zoo uitte ik mij (Nov. 1918) ‘is iemand die (vooral ons, ouderen)
een beetje bang maakt voor haar toekomst. Zal het haar gelukken, haar ragfijn gevoel,
haar onbesmette visie - ongetroubleerd thans goddank ook nog door de ultra-moderne
redeneerwoede - te behouden, de jaren door, en zoo ook haar zilverig zuiver geluid,
haar meisjes-ranke zegging.’ En verderop: ‘Haar negen novelletjes zijn even zoovele
variaties op één en hetzelfde thema. Als zij verder wil gaan - och, daar beginnen al
de gevaren! - zal zij zich moeten uitbreiden, verdiepen, verruimen, verrijken. Niet
boek aan boek kan men schrijven over de liefde die zich niet kan uitleven’.
Nu ligt daar, al sinds November 1919, Jo de Wit's eerste roman: D e B r a n d i n g .
Er is al heel wat over geschreven en ook gij, lezer, weet het zeker al: dit boek is een
uitgewerkt ‘geval’ van ‘donker geluk’ en de uitwerking heeft, als gewoonlijk, geen
versterking teweeggebracht. D e B r a n d i n g schijnt over 't algemeen niet bepaald
tegen, - maar toch ook niet meêgevallen te zijn - aan den matteren toon der recensies
- hoe ‘gunstig’ ook - is dit te merken. O, het is eigenlijk afschuwelijk, zoo gauw juist
het meest verfijnde ‘publiek’, het litteraire, aan alles went - en telkens weer om wat
anders vraagt, iets nieuws, iets sterkers, iets machtigers! Artiesten, en hoe vaak juist
de besten onder hen, worden er door opgezweept, tot zij òf erbij neervallen, òf zich
overspannen, zich forceeren. Jaren duurt het dan soms - àls zij er ooit weer toe komen
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- voor zij hun natuurlijken toon terugvinden, weer in allen eenvoud zichzelf willen
zijn. En dat ook weer kúnnen.
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Ik ben het eigenlijk niet heelemaal eens, dat wij in ‘D e B r a n d i n g ’ niets dan een
nieuw ‘geval van donker geluk’ zouden bezitten. Wel zie ik de groote gelijkenis,
maar even goed het verheugend verschil. Hier wordt veel meer verschiet geopend
en, in de latere bladzijden vooral, geduid op een soort geluk dat niet meer ‘donker’,
dat... nu ja, misschien nog niet heelemaal ‘geluk’, maar misschien wel... iets beters
is. Ofschoon telkens nog doorloomd, ja doorziekt van liefde-verlangen, in liefde
alleen het ‘geluk’ grif en volmondig erkennend, tast de heldin van dit verhaal toch
ál moediger en welbewuster naar twee andere groote levenswaarden, die van arbeid
en die van persoonlijkheid. ‘Höchstes Glück der Erdenkinder..’, het vol-rijpe genie
van Goethe sprak het in rijke accoorden uit. Maar waarom zouden wij het eigenlijk
‘geluk’ moeten blijven noemen?
Van het geheele feit der verschijning van Jo de Wit's D e B r a n d i n g is voor mij
het belangrijkst: met dit boek heeft de jonge schrijfster bewezen een roman te kunnen
componeeren. Of dit nu iets beters is, of iets moeilijkers, dan een schets of novelle
te schrijven, kunnen wij daarlaten. Ik geloof echter wèl dat het iets moeilijkers is.
En zonder twijfel stelt het tot hooger en zwaarder dingen in staat.
‘De Branding’ i s een roman. Het is geen conflict tusschen karakters, om de
ontroeringen van dat conflict beschreven, het is de geschiedenis, het is de evolutie
van een karakter. Het meisje Hellen komt haar liefdesteleurstelling t e b o v e n , zij
bereikt een nieuwe, een hoogere levenssfeer. Zij erkent haar grenzen; met bitterheid
heeft zij leeren begrijpen, hoe noodlottig zij zich vergissen kan; maar tevens beseft
zij haar diepere levenskracht en levenswil. Aanvankelijk als versuft en verdoofd,
heeft de branding haar op de kust geworpen. Maar verpletterd is zij niet, zij lééft.
Met het woord ‘ik leef’ eindigt het boek, als had de schrijfster zich bewust gemaakt
dat in dat ééne woord alle mogelijkheden, maar ook alle noodzakelijkheden, alle
smart, maar ook alle - en het allerlichtste! - geluk wordt opgeroepen.
Deze eerste roman van Jo de Wit, het is waar, staat qua roman niet zoo sterk als
haar eerste korte novellen of schetsjes, als zoodanig, stonden. Maar ik zou bijna
geneigd zijn hier een ‘gelukkig!’ bij te schrijven. Jo de Wit heeft gereikt naar méér,
naar hooger - zij is niet royaal geslaagd, maar toch een heel eind gekomen. En nog
altijd staat de wereld, staat een rijke toekomst voor haar open. Gelijk voor haar Hellen.
Zij lééft.
Waarom zij dan eigenlijk niet royaal geslaagd mag worden geheten, wat er
ontbreekt aan haar roman? Dit is heel moeilijk te zeggen. Ik begrijp het wel, waarom
men, tamelijk algemeen, dit boek een tiende ‘donker geluksgeval’ noemt. Het is wat
magertjes, wat al te broos en fijn, te onzeker ook hier en daar, te tastend. Nog niet
vól genoeg, nog heelemaal niet sterk-omvattend. Zou Jo de Wit haar ganschen roman
wel krachtig in zich hebben voelen leven voor zij zich neerzette om dien te schrijven?
Ik twijfel er aan....
Doch laat ons nu eerst dat andere nieuwe boekje, Elisabeth Zernike's althans in
boekvorm eersten roman: H e t S c h a m e l e D e e l eens ter hand nemen. En lezen
(op blz. 2): ‘De vestibule was bevloerd met groote marmerplaten, die een beetje
scheef wegzakten hier en daar, en reten lieten. Aan één zijde van de lage buitendeur
was een raam. Op de vensterbank, een wat krom getrokken groen plankje, stonden
een paar bloempotjes. Altijd waren de steenen potten als pas geschrobd en de bloemen,
warm-gele Afrikaantjes, hielden hun stengels stijf en leken te schroeien in de zon.
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En in breede banen zette het zonlicht zich voort door de kleine ruimte. Sytske strekte
haar hand uit, als wilde ze de fijne, in den goudbundel dansende stofjes grijpen.
Dwarrelen jullie maar, dacht ze, ik zal er naar kijken en - och, wat anders dan kijken?
Minetje schar-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

277
relde geruischloos op het plankje tusschen de bloemen. Ze hield van de poes - o ja;
ze hield ook van den zwaren, koperen ketting, die aan de deur hing en van den klimop,
die den voorgevel van het huis bedekte en waarvan ze een paar losse, nog zoekende
takken kon zien vanuit haar zolderkamertje. Ze zei zich zelf wel eens, dat het niet
goed was, altijd daar op de bank te zitten en niets te doen, haar handen in haar schoot.
Of 's avonds te knielen bij het kleine zolderraam en de jonge klimopranken naar
binnen te buigen. Niets te doen - nou ja, altijd denken; - heele verhalen opzetten en
uitspinnen, dingen die wel nooit gebeuren zouden. Was het verkeerd? Maar andere
meisjes beleefden veel meer dan zij - en dan dacht zeker niemand eraan, te zeggen
dat dat niet goed voor hen was. Zij had geen broers of zusters - alleen maar haar
vader. En - vader was oud, hij beleefde ook niets meer. Maar hij kon leuk vertellen,
van vroeger. Ze glimlachte; ontzettend veel had hij gezien en meegemaakt. - Nu
moet je begrijpen - zei hij dikwijls - het leven is zoo wonderlijk. - Het leven
wonderlijk? Nooit in werkelijkheid, nooit voor haar.’
Dit is de toon van Elisabeth Zernike, de toon van haar ‘M e n s c h e n k i n d ,
v o o r t !’ en haar ‘E e n V r o u w a l s Z i j ’ - verhalen die de Elsevier-lezers zich
stellig herinneren, en met genoegen herinneren. Dit is nu ook de toon van ‘H e t
S c h a m e l e D e e l ’. Het is de toon, blijkbaar, waarin deze jonge schrijfster zich
het liefst en het natuurlijkst uitschrijft. Want Elisabeth Zernike, evenals Jo de Wit,
is nog altijd bezig zichzelf uit te schrijven, zoo subjectief mogelijk, te voldoen aan
haar eersten, meest primitieven uitingsdrang. Dat er vrouwen zijn - duizenden,
duizenden, o, verreweg den meeste misschien! - die zich moeten vergenoegen met
een schamel, al te schamel deel van 's levens mogelijkheden, dat is het voornaamste
sentiment nog, dat in haar woelt en tot uiting dringt, een uiting altijd als gedrenkt in
weemoed, in een diepen, melancholiek getinten weemoed. Wie onzer krijgt zijn volle
deel? Het vrouwtje in ‘Menschenkind, voort!’ moest al haar hartstocht verliezen om
tot de teederheid, de menschelijke aanhankelijkheid te komen en te beseffen dat haar
taak haar was aangewezen. Ook de ‘Vrouw als zij’ aanvaardt haar leven, zonder
bitterheid, maar ook zonder vreugde; zij cijfert zich zelve weg, is ten slotte zelfs
bereid haar lief geworden eenzaamheid te offeren. Niet alzoo Sytske uit ‘Het Schamele
deel’. Zij is egoïster, veeleischender van aanleg, misschien ook alleen melancholischer
- zij had de schoonheid van den dood gezien. Als het leven dan niet minstens even
schoon kon worden....
Ik weet niet welke van de drie verhalen, die Elisabeth Zernike totnogtoe uitgaf,
haar eigenlijk éérste is geweest, maar ik zou zeggen: in H e t S c h a m e l e D e e l
gaf zij zich het openst en hartstochtelijkst, terwijl E e n V r o u w a l s Z i j mij van
de drie de meest beheerschte kunstuiting lijkt, de beste compositie. In ‘Het Schamele
Deel’ heeft deze ingetogen schrijfster zich merkwaardig vrij l a t e n g a a n . Zij
dweept er in en zij vloekt er in. Zij dweept, echt jongemeisjesachtig met een eenzaam
edelman, bleek en strak, die in een park woont, niets te doen heeft dan Chopin spelen
en zijn bloemkassen verzorgen en buitendien nog leeft tegen een achtergrond van
grootmondaine genoegens in wereldsteden. Zij vloekt de braafheid, de bedaardheid,
de zelfgenoegzaamheid, de schijnheiligheid - ook de onschuldige, de onbewuste. Zij
vloekt - maar dat erg binnensmonds, ja nauwelijks in klanken, zij vloekt in stilte,
gelijk zij dweept in stilte, gelijk zij verlangt... pijnlijk verlangt... en sterft, in stilte.
Hoe ingetogen is dit verhaal en toch hoe open en klaar, hoe gesmoord dit verlangen,
toch hoe fel en verwoestend! H e t S c h a m e l e D e e l is nog een vrij zwak

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

romannetje, maar het is in hooge mate aandoenlijk; die zeldzame ontroering geeft
het waardoor wij ontwapend worden, waardoor
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alle critische bemerkingen ons in den mond besterven, wijl wij gevoelen hoe klein
zij ‘doen’ naast een zoo ontzachlijk smarts-gevoel, zoo'n eindeloos verlangen. Wij
moeten onze ontroering al een poosje te boven zijn om te kunnen denken: Mevrouw
Hemelman.... nu ja, what is in a name, zal Sytske geglimlacht hebben.... maar toch,
hoe heeft zij ooit kunnen gelooven.... Is dan verliefdheid werkelijk een ziekte, iets
tijdelijk verbijsterends, verdoovends, verblindends? Kunnen dan zelfs de gevoeligste
en fijnste meisjes zich zoo ten eenenmale vergissen?
Jo de Wit's Hellen vergiste zich ‘erger’ dan Sytske - als men wil. De zoogenaamde
kunstenaar, dien zij liefkreeg, bleek een grove, ja eigenlijk wel op het ploertige af
grove en harde egoïst; wij twijfelen zeer of hij toch een waarachtig kunstenaar zijn
kan.
Om er u een idee van te geven hóe erg zich Hellen vergiste, volgt hier een kort
citaat (bl. 198):
‘Hij lei zijn hand op haar hoofd. ‘Je moest maar niet zooveel van me houden, ik
kan dat niet erwidern.’
‘Vroeger toch wel,’ smeekte ze.
‘Ja....,’ mijmerde hij.
‘Vroeger, o, toen zei je: dat kan nooit verbroken worden, en hoe gauw al niet?....’
‘Wat helpt het te praten,’ zei hij, ‘de dingen zijn zooals ze zijn.’
Ze boog het hoofd dieper, ze kon geen adem halen.
Ze zwegen; dan hief zij 't hoofd en keek in 't atelier. En op den ezel, waar altijd
haar portret gestaan had, zag zij 'n studie.. ze zocht.... en op geen anderen ezel.... en
niet aan den wand....
O, dit was het laatste. Hij had het achteloos weggezet, hij, die eens beweerde het
altijd bij zich te willen hebben. Ze wou er ook niet naar vragen. Hij had haar niet
noodig meer.... het was gedaan. Hij had gelijk: wat viel er nog te praten? Ze stond
op.
‘Wat wil je nu?’ vroeg hij.
‘Er valt niets te willen.’
‘Nu ja, het hoeft toch niet zoo bruusk uit te zijn.’
Haar gezicht werd strak, haar oogen waren koud.... hoe gemakkelijk deed hij
afstand.. het deerde hem weinig, fini, passé, afgeloopen.... Zij deed een stap naar
hem toe, dan weer terug. Zij hijgde, haar stem was gedempt: ‘o soms.... soms haat
ik je....’
Het was gezegd, het woord dat haar wondde, dat haar zelf vernederde.... Hij
glimlachte; ‘dat kan ik begrijpen,’ zei hij kalm.
‘O, jij, je bent als 'n muur, zoo hard, zoo koud!’
‘Nee Hellen, overdrijf niet, alleen....’
‘Alleen?’
‘M'n God, c'est simple comme bonjour, ik voel me moe, ik heb geen tijd, ik, ach
wat kun jij begrijpen van mijn drang naar werken..’
‘Maar waarom ben je dan begonnen, met mij?’
‘Ja begonnen? Ik lijd nog niet aan senile aftakeling, en.... moeilijk was het niet
jou te winnen, ik heb je toch niet gedwongen.’
Ja.... en bovendien: deze De Wale was een getrouwd man, zult u zeggen, en die
nooit sprak van scheiden; Hellen's vergissing lijkt u dus misschien wel gevaarlijker
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dan die van Sytske; mij lijkt zij veel minder gevaarlijk, want Hellen bònd zich niet,
zooals Sytske.... aan haar voortreffelijken, frisschen, edelen, ijdelen, kinderlijken
dominee.... Die haar tot stikkens toe verveelde!
Wat ik nu echter verder van Jo de Wit en Elisabeth Zernike wou zeggen is dit: zij
moesten zich beiden maar voorstellen, dat zij nù pas beginnen. Zij hebben zich nu
eens uitgeschreven, het drukkenste pak is àf van hun harten. Als zij nog langer zoo
doorgingen, zouden zij zich gaan herhalen, zouden zij - misschien - wat zeurig gaan
lijken; hetgeen, denk ook aan zeker fransch spreekwoord, in de eerste plaats vermeden
moet worden. Maar dat zullen zij ook niet doen, want zij zijn artiesten, beiden. Bevrijd
van het meest benauwende kunnen zij thans de wereld ingaan en - h e t l e v e n
beschrijven.
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Over geen van beiden maak ik mij ongerust; ook mijn angstigheid om Jo de Wit's
haast al te groot aanvangssucces is thans niet meer noodig. Haar B r a n d i n g is mij
het bewijs dat zij er de persoonlijkheid niet naar is zich met het eens bereikte te
vergenoegen. Wat men dan praten moge over een ‘tiende donkergeluksgeval’, ik zie
in haar roman juist den strijd om verder te komen, de poging een oplossing te vinden.
Ik zie, ook in haar bijpersonen, hoe zwak die meerendeels nog mogen zijn, het trachten
naar objectiviteit en karakteristiek, het plezier in het leven en de wereld ‘an und für
sich’. Beeldingslust!
En ook Elisabeth Zernike zal zich wel redden. Daarvoor staan mij borg de
voortreffelijke bladzijden in dezen roman van haar, waarin de bevolking van een
zomerpension met eenige losse vegen en krabbels prachtig-levendig staat neergezet.
Ik wil wedden dat mejuffrouw Zernike, bij het schrijven van haar boek, om deze
pagina's het minst gegeven heeft. Mij zijn zij bijna het liefst. Hoe scherp zie ik den
gebruinden jongen dominee op het tennis-terrein met de hem omzwermende
flirt-meisjes - welk een heerlijk ongevaarlijke vacantie-flirt, zoo'n Hemelman! terwijl zijn vrouw naar hen zit te kijken, kwasi, want haar gedachten zijn bij Philip,
den edelman, den somberen levenskenner en beheerscher, haar verlangen is naar het
groote avontuur, naar liefde's hartstocht, naar eindelijk: h e t l e v e n ! Een
meesterstukje op zichzelf, dat tiende hoofdstuk. Als ik een schoolmeester was, zou
ik zeggen: juffrouw Zernike, zoo maar doorgaan!
Maar ik ben geen schoolmeester - ik ben enkel maar een dankbaar kunstgenieter,
dankbaar thans weer voor wat ik in deze beide romans van een kwart-eeuw-jongeren
heb mogen vinden, en met vertrouwen wacht ik af, wat de Groote Onbekende (Natuur
+ X) verder wrochten zal met de litteraire talenten der dames Zernike en de Wit.
Zeker is, dat zij beiden al een soliede reputatie hebben te handhaven. En dat dit lang
niet gemakkelijk is!
H.R.

Arthur van Schendel, Pandorra. Amsterdam, M. Meulenhoff. (geen
jaartal).
Zooals de Pandora der mythologie, brengt deze Florentijnsche vrouw uit den tijd der
Renaissance, op de aarde, als gaven der goden met zich mede, alle bekoorlijkheden
van geest en lichaam die de mannen tot gloeiende en verlangende liefde inspireeren.
Pandora had haar doos bij zich, waarin Zeus alle ongelukken en rampspoeden
opgesloten had - toen zij even de deksel opende, verspreidden zij zich over de wereld.
Is het niet dikwijls zóó, dat aardsche schoonheid en geluk onafscheidbaar blijken
van ondergang en verderf? Mira Valdarno is liefelijk en vurig en onafhankelijk; haar
geest en haar lichaam verleiden wie haar zien en begrijpen. Zij boeit en bindt met
banden die haarzelf vrij laten. Zij doet smachten en verlangen; van ieder verlangen
deelt zij het begin, doch haar grootste weelde is ongebondenheid. Zoo leeft zij een
leven dat haar vader, een Florentijnsch edelman, van pijn en schaamte vervult; de
naam ‘Pandorra’ wordt haar gegeven, daar zij veel droefenis in menig huis brengt al is het maar door haar aanwezigheid, haar ‘zijn’ alleen - want wie haar ziet en kent,
vergeet menigen ouden band in het hevig verlangen aan Mira gebonden te mogen
en kunnen worden. En zij heeft van jongs af zóó gedroomd van de liefde, dat in haar
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de liefde zelf nooit in vollen wasdom groeien kon. Zij geeft wat zij missen kan, hier
en daar, en zij meent dat het al een goed ding is, wanneer zij een glimlach van geluk
toovert op het gelaat van wie haar bemint. Toch blijft in haar een hunkering naar
méér. Er komt een dag, dat zij, met vele vrouwen als zij, door den Kanselier en de
Raad van Acht verbannen wordt uit Florence. Smadelijk verbannen wordt zij, en
toch verwerpt zij de eene kans op eerherstel -: het huwelijk met den edelman Rossi.
Zij weert af, want vrijheid en smart zijn haar meer waard dan een huwelijksleven
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dat voor haar zonder vreugde of emotie wezen zou. Doch, dan, opeens, keert het
getij. De Kanselier, die uit liefde voor zijn stad, daaruit alle verderfelijke elementen
bannen wil, wordt door zwakheid, meêlij en verlangen gedreven den laatsten avond
tot haar te gaan, want hij herinnert zich haar glimlach. En nú wordt haar verlangen
verwezenlijkt, de liefde overweldigt haar stormerderhand, maar zij weten beiden dat
deze liefde misplaatst is. De kanselier zou vallen, indien hij het vonnis terugtrok en
zijn stad is hem lief boven alles. Mira moet gaan, doch het avontuur van den kanselier
wordt bekend - het is het begin van zijn ondergang, dien vijanden voorbereiden, Zoo
is zij dan in waarheid: Pandorra. Haar schoonheid beteekent ongeluk, zelfs voor hem
dien zij lief heeft. Zij zegt van zich zelf; ‘ik ben de begeerte.’ En de begeerte alleen
moet vernietigen. Toch heeft zij iets anders, iets goeds en zachts in zich. Maar zij is
onbewust van zich zelve. De openbaring komt aan het slot, na allen smaad en leed.
Dan gaat zij iets zien van een ander, een stralend licht.
Dan gaat zij eerst zien wat al dat dolen en dwalen, grijpen en vernietigen beteekend
heeft. ‘Ik wou alles’, zegt zij. Tè jong al heeft ze onbewust te veel, - het te verre en
groote gewild. Zij heeft het half-dierlijke, half-goddelijke van antieke figuren. Iets
van hoogere wijsheid gepaard aan onbegrensd aardsch begeeren. Dit is het wat
anderen trekt en verleidt, daar in zoo velen een hevig verlangen naar deze beide
sferen leeft. Maar daar zij geen bewuste harmonie scheppen kan, is ze verloren en
doet ze anderen verloren gaan. Zij komt terug in de stad waar zij niet meer mag zijn,
zij zoekt de bescherming van den kanselier - het verlangen is àl te sterk - en door
haar aanwezigheid in zijn huis verliest hij alle aanzien, moet hij den staf, teeken van
z'n waardigheid, terugbrengen. Hij moet de stad verlaten; Pandorra wordt
gebrandmerkt en ligt maanden ziek. Dan komt het opklarend bewustzijn. Zij wil
sterk zijn en goed - ze zal trouwen met Rossi, die den man van haar liefde, Perino
den vrijbrief bezorgen zal, zoodat hij terug komen kan en zich wijden aan zijn werk.
Maar het bewustzijn komt te laat. Als een verrader sluipt de banneling de stad in
waar zij woont. ‘Wat is er in een vrouwenhart dat lafaards van ons maakt?’ Als hij
zegt, voor 't eerst, ‘ik heb je lief’, doorsteekt hij haar.
Dit drama van vier bedrijven is geschreven in heel simpele taal. Het is teer van
toon en eenvoudig. Rhetorisch noemt men in het algemeen het drukke, gezwollene,
het bloemrijke. Het is vreemd dat er in eenvoud soms ook rhetoriek zijn kan. De taal
is zóó eenvoudig, dat zij soms precieus aandoet. Er gebeurt iets heel vreemds als
men zulk werk van Van Schendel leest. Men denkt soms dicht nabij het allerhoogste
te zijn en dan breekt er iets - men weet niet wat, en er valt een leegte. Er is
ongetwijfeld wijsheid in dit poetisch drama, iets sterks en onverbiddelijks ook, maar
tevens voelt men een gemis.... Aan wat? Aan warmte misschien? De ontroering kan
niet welig doorbreken, niet stralen in volle heerlijkheid. Iets koels, ja, ook iets mats
ligt over dit drama, waarvan de opzet tóch zekere grootschheid bezit. Er ligt een waas
van poëzie over alle woorden die gesproken worden en toch gaapt er daaronder
somwijlen een onheilspellende leegte. Het is vreemd.... mysterie van de kunst.... Hier
leek zóó veel aanwezig. Was de bezieling niet groot en warm genoeg? Het loopt zoo
zijig en teeder, zoo kabbelen de woordenstroomen van dit stuk. Pandorra? Toch is
er iets in haar dat men niet kan vergeten. Raakte de dichter even iets eeuwigs? Maar
ontviel het hem weer? En is daaróm de duisternis zoo opvallend, omdat het licht een
oogenblik zoo stralend is verschenen?
J. DE W.
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Cézanne und Hodler, Einführung in die Probleme der Malerei der
Gegenwart, door Frits Burger, 3e aufl. 1919. Delphin Verlag, München;
tekst en platenatlas.
Er bestaat een moderne schilderkunst, ook de meest sceptisch gestemden moeten dit
langzamerhand toegeven. In al de moderne kunstuitingen is in ieder geval een zeker
verband, een streven in een zelfde richting: bewuste reactie tegen het oude. De
pogingen om iets nieuws te bereiken zijn echter zoo veelzijdig, dat het moeilijk is
hun onderlinge overeenkomst te vinden. Fritz Burger heeft getracht in zijn werk
begrijpelijk te maken, wat het nieuwe streven inhoudt, hoe het staat tegenover het
oude en op welke verschillende manieren het ‘nieuwe’ wordt uitgebeeld; het is een
goede leiddraad geworden voor hen, die de moderne stroomingen willen bestudeeren,
al schaadt hier en daar de rijkdom van gedachten ook wel eens aan de begrijpelijkheid.
Het is vollediger en veelzijdiger dan het werk van Coquiot of Eddy, of als de voor
kort uitgekomen Drie lezingen over de Nieuwe Beeldende Kunst door Theo van
Doesburg. Hoewel hetzelfde wordt beoogd is het laatste boekje wegens den beknopten
inhoud te fragmentarisch. Misschien is het onmogelijk in zoo korten vorm en met
zulke slechte afbeeldingen een gegeven als de moderne schilderkunst te behandelen;
er moet te veel worden voorbijgegaan of alleen worden aangestipt, zoodat de
ontwikkelde leek begint te duizelen van namen en richtingen en den draad verliest.
Dergelijke kleine handboekjes - hoewel goedkoop - zijn dikwijls misleidend en
geven niet meer dan een vaag begrip van het gedemonstreerde. Anders is Burger;
hij heeft zijn materiaal goed ingedeeld en dat gegroepeerd om twee ‘polen’, Cézanne
en Hodler, die voor hem de volledigste uitingen zijn van het modernisme, niet omdat
hij ze als een eindpunt in de hedendaagsche kunst beschouwt.
In het voorwoord staat, dat de schrijver zijn lezers een moeilijk werk laat verrichten,
zijn boek is geschreven voor studie, niet als letterkundig product. In de eerste plaats
wijst hij er op, dat men de nieuwe kunst met andere oogen moet aanzien, dan het
reeds bekende Impressionisme. Verder tracht hij in het begin begripsdefinities te
geven, wat geen kwaad kan in de babylonische spraakverwarring van begrippen en
termen. Als modern kunsthistoricus breekt hij met het verouderde principe van
‘historische afstand’, omdat hij terecht met Wölfflin vindt, dat het kunstgevoel ook
over den tegenwoordigen tijd kan oordeelen en er voor het begrijpen van kunst,
waarbij men op ‘instinctives Ahnen’ is aangewezen, geen historische afstand noodig
is. Bij zijn beschouwingen staat de schrijver boven nationalistische gevoelens; hij
zegt nadrukkelijk, dat er gewoonlijk te veel verschil wordt gemaakt tusschen
nationaliteiten; Cézanne en Hodler vertoonen ook wel nationale verschillen, maar
wat hen beide tot de ‘modernen’ stempelt, hun wereldbeschouwing, die zij in beeld
brengen, komt voort uit dezelfde geestessfeer. Burger zoekt geen scheidingen maar
verbindingen.
De philosophische vertogen zullen bij het lezen voor de meeste Hollanders wel
een struikelblok zijn. Onze levensbeschouwing is minder van Kant, Nietsche en
Schopenhauer doortrokken dan de Duitsche. De Hollandsche kunstenaars waren over
het algemeen geen philosophen. Het natuurbegrip der Italiaansche Renaissance leeft
in onze schilderkunst zeer verborgen en het zou moeilijk zijn bij ons goede
voorbeelden te vinden voor de ware Renaissance-idee. Daardoor spreekt voor ons
ook de kunst van Klinger en Böcklin niet als voortzetting daarvan en de Nederlandsche
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belangstelling gaat naar geen dezer beide schilders. Maar juist omdat wij in onze
kunst een Klinger en Böcklin missen en steeds nationaal-impressionistische
kleurschilders zijn geweest, staan wij nog vreemder dan andere naties tegenover het
Moder-
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nisme en moeten wij dankbaar elke gelegenheid aangrijpen er ons in te verdiepen.
Het voornaamste punt, dat in het oog gehouden moet worden voor het begrijpen
van de nieuwe schilderkunst en de nieuwe kunst in het algemeen is, dat men met het
materieele zien er niet komt. Dit is de groote omkeering in het aanschouwen der
beeldende kunsten, dat zij ons in de geestelijke sfeer verplaatsen, die door een
onderling verband van vormen wordt vertolkt. Tot nu toe overheerschte in de kunst
de realiteitsfactor, de beteekenis van het voorwerp (‘Gegenständliche Bedeutung’),
die niets te maken heeft met den uitbeeldingsfactor (‘Bildbedeutung’) en daar zelfs
dikwijls lijnrecht tegenover staat. Afbeelding (‘Gestalt’) is iets anders dan uitbeelding
(‘Gestaltung’) en anotomische waarheid is niet altijd esthetische waarheid. Na het
Impressionisme is de weegschaal in eens naar den geestelijken kant omgeslagen. De
nieuwe richting bracht een ware revolutie te weeg en het is geen wonder, dat de leek,
geschoold in het opnemen van realiteitsafbeeldingen (‘Gegenständliche Bedeutung’)
den artiest niet direkt kon volgen.
In tegenstelling met van Doesburg legt Burger evenwel geen minachting aan den
dag voor vroegere richtingen en beschouwt ze als te zijn ontstaan uit de philosophische
opvattingen van een bepaald tijdperk; bij hem geen geringschatting voor Renaissance
of Barok, maar een erkennen van de waarde van elke geestesstrooming.
In nauw verband met de moderne schilderkunst staat de verandering van de
wereldbeschouwing en daarmee van het natuurbegrip. De Grieken en de Renaissance
hebben een realistisch-ethische wereldbeschouwing gegeven, waarin de natuur aan
den mensch onderworpen is, het stoffelijke verheft zich boven het geestelijke. Wel
zijn er ter ten alle tijde kunstenaars geweest, die het geestelijke (‘Gestaltung’)
begrepen hebben, zooals Rembrandt, Velasquez, Goya, maar het algemeene zoeken
gaat die richting niet uit. Ook in den Klassicistischen en Romantischen tijd bleef de
mensch het overheerschende element; in eerstgenoemde periode de onbewogen
mensch in de onbewogen natuur, in de Romantiek de onvolmaakte mensch tegenover
een bovenmenschelijken natuurwil. De 19e eeuw had geen esthetische idealen, maar
economische, het aanschouwen van mensch en natuur wordt opgelost in een vage
kleur en lichtontleding ‘even weinig vast als het economisch geluk’; de mensch wordt
verlaagd tot ‘impressionistische verfvlek.’ In den chaos van gedachten staat een
weinig stabiel punt, de ‘wereldwil’ van Schopenhauer, waartegenover Nietsche den
‘Übermensch’ plaatst. Als Übermensch, gescheiden van de natuur verschijnen de
menschelijke figuren van Klinger, terwijl Böcklin den mensch weergeeft als stuk
natuur onderworpen aan den ‘wereldwil’. In de Hollandsche schilderkunst heeft de
menschelijke figuur en het naaktmodel tot nu toe nooit een rol gespeeld, evenmin
lag het in haar aard philosophische gedachten weer te geven. Böcklin en Klinger
liggen buiten haar sfeer. De stap van het Impressionisme naar het Moderne werd
voor den Hollander dus niet geprepareerd.
Bij Cézanne en Hodler is de mensch en de natuur hetzelfde, beide worden als een
psychische factor beschouwd, die naar de hem opgelegde wetten moet handelen.
Inplaats van het bandelooze van den impressionnistische tijd, komt weer orde en
regelmaat. Hoewel Hodler en Cézanne dezelfde gevoelens weergeven is er een
verschil in de uitbeelding daarvan. Bij Cézanne is mensch en natuur een psychische
eenheid; bij Hodler vertoonen zij denzelfden psychischen wil, hoewel hun wezen
gescheiden is: het ‘Ich’ en ‘Nicht-Ich’ van Kant. Daardoor is er bij den eenen rust,
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bij den anderen een werkende kracht te voelen, die gebonden wordt door een opbouw
van strenge noodzakelijkheid en het weergeven van een compacte massa,
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terwijl toch de activiteit de geheele uitbeelding vult; Hodlers Tell zou men met den
Mozes van Michel Angelo kunnen vergelijken.
Van het ongebondene is men dus weer tot het gebondene gekomen, van het
grenzenlooze tot de begrenzing; er wordt weer gestreefd naar eenheid van compositie,
niet echter de vroegere afbeeldings-eenheid, maar de uitbeeldings-eenheid; het
verband tusschen de begrenzingen (contourlijnen) van verschillende gekleurde
vlakken in verband met het te vullen vlak van de schilderij; de beteekenis van het
driedimensionale in de schilderij wordt daardoor zeer verminderd.
Om Cézanne en Hodler worden de andere moderne schilders gegroepeerd; allen
willen dezelfde gedachten uitdrukken; Marrees doet dit met horizontaal en vertikaal
lijnenspel van naaktfiguren, Matisse met de contourlijnen van gekleurde vlakken.
Niet allen gelukt het eenheid in de uitbeelding te geven, daardoor zijn sommige
schilderijen verward, zooals die der ‘Futuristen’. Bij Picasso verliest zich de
voorwerpsvoorstelling geheel wat men bij hem ziet, is een vast organisme. Kandinsky
heeft evenmin het voorwerp noodig, hij geeft emoties van kleuren. Waar nu de
voorwerpsbeteekenis tot een minimum terug gebracht is, zijn namen van de schilderij
een struikelblok geworden voor het begrijpen; daarom noemt Kandinsky zijn stukken
eenvoudig composities. Met Burger echter rijst de vraag of niet de
voorwerpsbeteekenis van Cézanne hooger staat dan het absoluut abstracte spel van
lijnen en tonaliteiten; van Doesburg meent ook, dat er ten laatste weer een harmonie
tusschen de stoffelijke en geestelijke uitbeelding zal komen.
Een losse platen-atlas met goed gekozen voorbeelden is een voortreffelijke
toelichting bij het bestudeeren van deze uiteenzetting van de moderne schilderkunst.
C.E.

H. de Boer, Het Naakt in de moderne Hollandsche kunst. Den Haag, M.M.
Couvée, 1919.
‘Het artistieke naakt is en wordt door het publiek vaak misverstaan. De banvloek
van Aretino (1545) over Michel Angelo's Jongste Oordeel in de Sixtijnsche Kapel,
dat hij hekelde omdat het wel in een heerlijke badkamer thuis behoorde maar niet in
een allerheiligste kapel, is lang niet de eenige uitspraak, die het naakt zelfs in een
der meest hoogstaande voortbrengselen van beeldende kunst veroordeelt.’ Hiermede
leidt Prof. W. Martin dit boek van H. de Boer in, en wanneer wij de gevolgen der
Lex Heinze in Duitschland nagaan, het eigenmachtig optreden van politie-autoriteiten
zelfs ten onzent, dan zijn wij voldoende overtuigd hoe vaak het artistieke naakt wordt
misverstaan.
‘Meestal ontstaan zij (misverstanden) doordien men de verheffende beteekenis
die het menschelijk naakt heeft voor den kunstenaar en den kunstgevoelige, verwart
met de banaliteit die aan het naakt der werkelijkheid soms eigen kan zijn.’
Daarom zal men bij een beschouwing van een naakt zeer ernstig moeten overwegen
of het waarlijk een kunstuiting is, waar wij tegenover staan. Het is hierbij niet alleen
de vraag of het knap is, of het met talent werd gedaan, zelfs het onderwerp is ten
deele bijzaak, maar wel of het de kunstenaar om ‘le nu’ of ‘la nudité’ te doen is
geweest.
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In dit verband kan de absolute naaktheid volkomen kuisch zijn en de half ontkleede
figuur pervers. Het gezonde realisme tegenover boudoir- en alcove-kunst.
De Boer karakteriseert dit aldus: ‘Men leefde feitelijk in twee werelden, openbaar
in die, welke het gedrapeerde naakt duldde, terwijl men steelsche blikken wierp in
die, welke zich vermeide in voorstellingen, die niet het onschuldige zuivere naakt
huldigen, waarop naar het scheppingsverhaal luidt, Gods oog met welgevallen rustte,
doch die er op berekend waren door halve en heele ontkleedingen, door een wellustige
scènerie en het ten toon spreiden van de geheimste ondeugden, de zinnen te prikkelen.’
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‘Tegen deze dubbelzinnigheid’ zegt de Boer, ‘keerde zich het jongere geslacht.’
Wanneer wij nu het naakt in de moderne Hollandsche kunst nagaan, dan is het
opmerkelijk hoeveel verschillende stroomingen wij daarin zien, stroomingen die
samengaan met de wijzen waarop de kunstenaars de natuur en het leven aanschouwen.
De meest naar voren tredende richting is wel de romantische in haar talrijke
variaties, waarbij het onderwerp aan de natuur, aan den bijbel, aan mythen en sagen
ontleend is.
De Boer noemt in dit verband ook Haverman's ‘A r g e l o o s h e i d ’ (waarvan wij
in de December-aflevering van den vorigen jaargang van dit maandschrift een
afbeelding gaven) maar ik vermoed dat de schoonheid, de kuischheid, de lijn van dit
meisje al op het papier stonden vóór Haverman er een titel aan gaf. Bij een Eva van
Josef Israëls, een Offerande van Jac. van Looy, een Salomé van Monnikendam, een
Icarus van Aerts en vele andere zat de gedachte - het onderwerp - vóór, wat m.i. wel
een verschil maakt.
Bij Haverman sluiten zich dan Breitner en Isaäc Israëls aan; Van Meeteren en
Harry Kuyten, om slechts enkelen te noemen, zij schilderen het naakt om de kleur,
om de lijn, of de lichtspeling, kortom het is de zuiver picturale visie die hier het
geheel beheerscht, terwijl weer Toorop, Konijnenberg, v.d. Stok, Roland Holst tot
een andere groep gerekend zouden kunnen worden.
Zij behooren tot de kunstenaars der samengestelde of gedramatiseerde
verbeeldingen, en naderen het terrein der illustratieve vlak- of monumentale
wandschildering.
Het is hier n i e t om het picturale schoone gedaan, nòch om kleur, nòch om natuur
of leven, maar om de voorstelling, om de gedachte. Ik zou dit bijna literaire
schilderkunst willen noemen.
Het Naakt is wel een onderwerp, dat in zijn vele variaties, tot tal van beschouwingen
aanleiding geeft en de Boer tracht dan ook met behulp van een zeer groot aantal
reproducties de verschillende zoowel als de overeenkomstige kenmerken aan te
geven.
Naast het werk van enkele oudere kunstenaars is hier veel van jongere artiesten
en voor wie het niet wisten blijkt dan dat er onder deze laatsten meerdere zijn die
belangstelling voor het naakt toonen, om zijn zelfs wille, want betrekkelijk weinig
is het afgebeeld ‘en scène’ of in interieur. Het romantische of anecdotische, dat den
galanten Franschen tijd kenmerkte, vinden wij bij onze hedendaagsche kunstenaars
niet terug.
Waar nu Fransche uitgaven als ‘Le nu au Salon’ bijv. zich bepaalden tot louter
afbeelden daar is in deze uitgave wat de tekst betreft naar een systematische indeeling
gestreefd, wat zeker geen gemakkelijke taak is, daar ze licht ontaardt in een soort
etiquettensysteem, dat met kunst niets uitstaande heeft, en bedenkelijk riekt naar de
Duitsche Kunstwissenschaft.
De Boer is hier echter buiten gebleven en dat maakt zijn arbeid, dan ook wel
aangenaam om te lezen. De illustraties in rotogravure, (wat op den duur toch niet
prettig van kleur is) vormen echter de hoofdschotel van het boek. En daardoor wekt
het, vooral omdat deze n i e t systematisch gerangschikt zijn, wel even den indruk
alsof hier een prentenboek van naaktschilderijen met een toelichtende tekst den opzet
geweest is.
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Het houdt dus het midden tusschen wat de Franschman en de Duitscher ervan
zouden maken.
Is dit misschien ons Hollandsch cachet? Het is echter een eerste proeve in deze
richting, mogelijk dus wijst een volgende bundel een meer bepaalden opzet aan en
komt er systeem in tekst en prenten zonder dat men daarom tot een droog studieboek
vervalt. Voor dit laatste beware ons de heer de Boer.
R.W.P. Jr.
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Theo van Rijsselberghe bij Huinck te Utrecht.

TH. VAN RIJSSELBERGHE. TORSE DE JEUNE FEMME.

Wie te Amsterdam de tentoonstelling van v. R i j s s e l b e r g h e heeft gezien, kreeg
slechts een onvolledigen indruk. Hij zal genoten hebben van de kleurenweelde van
't rijk bloeiende zuidelijke landschap, van de aquaria ook met de vol kleurgevoeligheid
geschilderde visschen, zal wellicht opgemerkt hebben, hoe v. Rijsselberghe in eenige
van deze ook gevoel voor rhythmische verhouding en samenstel toont en dus niet de
luminist zonder meer is. Maar, van Rijsselberghe in zijn mooiste uitingen zag hij
niet: Niet de bloeiende amandelboomen op de berghelling: ‘Les terrasses’ en aan zee
in den vroegen ochtend: ‘Matin’. Niet de Pijnboombosschen op den berg in den gloed
van de avondzon onder de blauwe lucht met rose drijvende wolkjes, waarheen van
't dal de rook opstijgt der ‘Feux de Serments’. Hij heeft ook niet kunnen vergelijken
den vroegeren van Rijsselberghe, die nog eenigszins gevangen in de luministische
stippelmethode, den haven van Veere schilderde met den ‘Arc en Ciel’ er boven, met den lateren, die vrijer van eenige theorie, den vorm der dingen, waar hij krachtens
zijn aanleg voor voelde, weer meer aandacht gaf, en toch de kleur-licht-kracht behield,
soms zelfs in grooter mate bereikte. Behalve in zijn latere landschappen, ziet men
dit vooral in zijn ‘N a a k t f i g u r e n .’ Deze zijn geen impressie van een kleurvlak,
dat zich oplost in het kleurgeheel, zooals andere nieuw-impressionisten schilderden,
doch als vroegere schilders gaven: een verbeelding van schoone vrouwenfiguren, bij
welke schildering echter toegepast werd dat, wat door de luministen gewonnen werd:
de beelding door de zuivere kleur, de inwerking van de kleuren op elkaar en de
lichtweergaaf door kleuren. Zoo zien we ze in 't schilderij: ‘Jeunes femmes, après le
bain’. Aan den oever van een binnenzee, waarvan de linker helft achter struiken
verscholen is, zijn twee jonge vrouwen bezig zich af te drogen, de ééne in gebukte
houding, de ander recht-op staande in haar geopenden badmantel, welks
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kleurenweerschijn met de lichaamskleuren zich mengt, zooals 't groen der struiken
op 't lichaam van de ander speelt.
En dan, als geheel volmaakter, een vrouwennaakt alleen; ‘To r s e d e j e u n e
f e m m e ’. In kleur is dit mooie jonge vrouwenbeeld geschapen; in lichtende kleuren
alleen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

286
is dit vrouwenlichaam gemodelleerd tot een zuiverheid en schoonheid van vorm, die
't tot een der mooiste naaktfiguren maakt van dezen tijd. Tegen den achtergrond, rose
en blauw, komt dit lichaam als lichtend naar voren. De houding van 't hoofd, de lijn
van schouder en arm, de geheele omtreklijn is van een uiterst gevoelige en reine
schoonheid. En daarbij geen spoor van pose, of 't moest de pose der natuurlijkheid
zijn; want in de wijze waarop de armen en handen ten opzichte van elkaar zijn, is
zeker de verhouding die men als samensteller van 't schoone beeld zou verkiezen.

G.H. BREITNER. NAAKTSTUDIE.

Vergelijkt men dit Naakt van v. Rijsselberghe met twee andere Naaktfiguren, die
ook bij Huinck te zien waren, dan komen de eigenaardige kwaliteiten van elk van
deze te beter tot ons bewustzijn. Het is een Naakt van B r e i t n e r uit zijn beste
periode en één uit den laatsten tijd van I s a a c I s r a e l s .
Reeds alleen de aanschouwing dezer drie, zonder nadenken over 't hoe en waardoor,
geeft ons een geheel verschillenden indruk. Bij dat van Breitner werd ik overweldigd
door het grootsche, ontzaglijke; toen ik daarna van Rijsselberghe's ‘Torse de jeune
femme’ bekeek, kwam vanzelf een glimlach in me naar boven en voelde ik een
tinteling van geluk om de schoonheid van den vorm, en bij 't Naakt van Isaac Israels,
welde een gevoel van teerheid, en proefde ik genot van fijnheid van kleur- en
toonverhouding.
De vrouwenfiguur van Breitner ziet ge als uit den breedgeborstelden
donker-kleurigen achtergrond naar voren komen, in ambertoon, van schaduw naar
licht opgebouwd aan de rechterzijde, aan de linker door een zware slagschaduw,
waarin slechts flauw de lichaamscontour hier en daar is aangegeven, er mee
verbonden. Het hoofd iets ter zijde, de oogen als zwarte holten, de ééne heup iets
doorgezwenkt, zoo verrijst ze daar uit 't duister; in de rechter hand een dichtgeslagen
waaier, die met de hand, welk haar vasthoudt, een slagschaduw werpt op 't lichaam
die, de lichtpartij doorbrekend, toch mede de lichaamsmodelleering volgt. En fel
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lichtend tegen de amberkleur der huid, in breede vegen neergestreken, het wit van
wat een neerhangend hemd zal zijn, waarachter 't lichaam schijnt op te houden.
Geheel dus impressie, opgebouwd in kleur en toon, schilderstudie als een machtigste
van dezen grooten impressionist.
Ziet nu Isaac Israels' Naakt: het meisje
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dat boven op 't witte laken van 't bed ligt, terzijde gewend, languit; het kopje met 't
zwarte haar en de roode roos bij 't oor naar u toegewend in 't witte kussen, waar ook
't onderdeel der armen die de borst bedekken, in wegduiken. 't Lichaam maakt een
lichte wending beginnende bij den rechterschouder, voortgezet bij de heup, die
daardoor beide in de contour een sterke hoekig golvende beweging brengen, welke
in de even golvende lijn der op elkaar rustende beenen wordt voortgezet, - een contour,
waarmee een Franschman als v. Rijsselberghe, ook al is hij Belgisch-Fransch, zeker
geen genoegen zou nemen, maar die door Isaac Israels, als markant gezocht zal zijn.
Maar meer nog gezocht, - dit is z i j n wijze: schoonheid te geven, is door dezen
Hollander de teerheid in de gangen van kleur en toon: Het laken waarop het meisje
ligt, de aan 't voeteneind neergeworpen kleeren, het kussen, ze vormen een gamma
van wit en wit-benaderende tinten, waarmee 't lichtgrijs van 't behang, met de teer-rose
bloemen, 't licht blauw van de afhangende bedstrook en 't achtergordijn, samen met
het in lichten oker geschilderd lichaam, een zeldzaam spel van toonen
kleur-harmoniëen genieten doet. En deze worden begrensd door het fel licht van de
ledikantknop aan de eene, het wit van 't kussen aan de andre zijde. Toch niet alleen
een kleur-harmonie heeft Isaac Israëls hier geschapen, ook al is de figuur niet als bij
v. Rijsselberghe om de schoonheid en gratie van vormen en bloeiend lichaam gegeven.
Het figuurtje heeft toch ook hier beteekenis om zich-zelf, het ligt als een toegevouwen
vlinder, die haar volle schoonheid niet toont, er is een expressie in, die bij ons wekt
een gevoel van teerheid en medelijden.

I. ISRAËLS. NAAKTSTUDIE.

Zoo gaven deze drie schilders in de Naakt-
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figuren schoonheid, doch een gansch verschillende. Va n R i j s s e l b e r g h e , de
Vlaamsch Fransche geest, gaf de liefde voor den schoonen vorm, de schoone
lichaamsgrens, voor de kleur van een jong ongerept vrouwenlichaam gansch in 't
licht gezien, en daarbij 't behagen van de bekoorlijkheid der harmonisch schoone
gezonde jeugd, zich uitdrukkend, evenzeer in 't gelaat vol beminnelijke goedheid als
in 't eenvoudig, zonder conventioneele pose, gegeven vrouwenbeeld.
B r e i t n e r dacht bij 't schilderen niet aan de schoonheid van een vrouwenlichaam,
noch aan die van den vrouwengeest. Hij nam een vrouw tot model, omdat hij in de
menschelijke naaktfiguren, gelijk hij haar zette in de ruimte, eenzijdig verlicht tegen
diep donkeren grond, zijn schildernatuur kon bevredigen, door uit het duister de
lichter vormen groot te modelleeren, lichter toon tegen donkerder te doen spreken,
het vrouwennaakt was hem een studie. Dat er geen lichaam achter de witte vegen,
van 't afhangend hemd was, wat kon hem 't schelen! Toen de tegenstelling van dat
felle neergestreken wit, met den lichaamskleur en ronding gelukt was, had hij voldaan
aan 't doel wat hij zich als kunstenaar had gesteld: zijn kleur-expressie was voltooid.
Maar de sterke verheven spanning waarmee hij 't werk had uitgevoerd is in de
schildering opgenomen. Vandaar den indruk van grootschheid die 't schilderij maakt.
En weer op gansch andere wijze bereikte Isaäc Israels de schoonheid: geen met
schildershartstocht geschilderde studie, maar een zeer bijzondere harmonìe van kleur
en toon, met de hem eigen nerveuse gevoelige, maar zekere toets geschilderd in
natuurlijke kamerverlichting. Niet de lichaamsschoonheid der vrouw op zichzelf
boeide hem, doch alleen in verband met de omgeving, en daarbij het innerlijk wezen
van het meisje, dat hij ons doet voelen, zonder echter een psychologisch beeld te
geven.
C.v.H.

Joseph Teixeira de Mattos bij Walrecht, Den Haag.
Teixeira de Mattos vertoont, voor de tweede keer binnen zeer korten tijd, bij Walrecht
zijn teekenwerk. De vorige keer zagen wij bijna uitsluitend krokodillenstudies, die
troffen door de losse, rake en smaakvolle weergave, door het gevoelige van de
waterverf of O.I.-inktlijnen.
Uitstekend geeft Teixeira het lenige en toch schubbige dierlichaam weer en
praegnant is het star-dierlijke, het wreed-koude, als het ware alleen mechanische, in
de uitdrukking der koppen. Ook nu zijn er nog enkele dier krokodillen teekeningen,
alle min of meer schetsmatig gehouden. Is het de aard van dezen teekenaar, tevreden
te zijn met even te noteeren wat hem in het onderwerp ontroert?
Deze keer zijn het zelfportretten, die het overwegend bestanddeel der
tentoonstelling vormen. Deze zijn veel uitvoeriger dan de krokodillenschetsen, en
ook werd hierbij wel degelijk het complete kunstwerk gegeven. Teixeira zocht dikwijls tenminste - niet zoozeer naar de uitdrukking in den kop alleen, maar de
houding, de plaatsing der figuur in het vlak, de kleederdracht, alles moest meewerken
tot het weergeven van de persoonlijkheid, zooals hij zichzelf zag. Hier is een
overeenstemming met Rembrandt, maar ook een verschil (nog afgezien natuurlijk
van de qualiteit). Rembrandt hield er van (vooral in zijn jonge jaren) zichzelf in een
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rol in te denken, een karakterfiguur van zichzelf te maken, min of meer onafhankelijk
van zijn eigen wezen. Dat eigen wezen verloochent Teixeira de Mattos echter nooit.
Iedere volgende teekening geeft ons een nieuwe verbeelding van dezelfde hooghartige,
gesloten, ironische persoonlijkheid. En treffend is, hoe steeds de houding, de
voordracht in volkomen overeenstemming is met de gelaatsuitdrukking. Waarlijk
uitnemend zijn deze teekeningen, daarbij zeer smaakvol met wat kleur verlevendigd,
grootsch van contouren, zorgvuldig van uitvoering. Er is, in dit schijnbaar zoo geringe
werk, monumentaliteit.
G. KN.
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[Nummer 5]

ANNA ABRAHAMS. - STILLEVEN MET WITTE FLESCH. VERZAMELING MR. G.J. VERBURGT, 'S GRAVENHAGE.
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Anna Abrahams, door H. de Boer.
Er zijn kunstenaars, door de natuur met uitgesproken, als 't ware reeds gevórmde
talenten begiftigd, die door een gunstigen samenloop van omstandigheden tot een
rasschen bloei geraken en wier optreden iets fenomenaals heeft; er zijn er, die,
aanvankelijk weinig opgemerkt, tengevolge van een meer langzame, rustige
ontplooiïng van dieper sluimerende gaven, eerst op rijperen leeftijd de aandacht
beginnen te trekken, maar wier late triomf dan niet zelden gedragen blijkt door de
hechte waardeering van, hun kunst al lang toegedane, confraters, een waardeering
die er toe meewerkt, dat men geneigd is vooral de lichtzijden van hun talent op te
zoeken.

ANNA ABRAHAMS.

Dit zijn niet de meest voorkomende ontwikkelingscurven, welke de geschiedenis
ons leert kennen. Het zijn integendeel de meest excentrische, maar zij brengen juist
daardoor niet zelden de grootste verrassingen. Nu hebben de omstandigheden er bij
Anna Abrahams ook wel in bizondere mate toe bijgedragen, dat die openbare
erkenning voor haar misschien wat laat kwam. Opgroeiend en ook haar verder leven
doorbrengend in een milieu, waar men de zorgen van den dag niet kende, was er
niets, dat haar noodzaakte, door aan den weg te timmeren, de wisselzieke gunst van
het publiek te veroveren. Als zoovele vrouwen in den tijd, waarin haar eerste picturale
neigingen zich openaarden, dacht zij aan weinig anders dan te schilderen voor haar
eigen genoegen. Daar de lessen, welke zij in haar geboortestad Middelburg vanden
ouden Schütz, de vader van den tegenwoordigen, zich door gevoelige coloristische
stemmingswaarden begaafden havenschilder, ontving, zich voor haar deel niet
uitstrekten tot de studie van de menschelijke figuur en in haar Oosterbeekschen
schooltijd het atelier der dames Vos en Haanen, dat zij wel eens bezocht, noch haar
latere levensomstandigheden, perspectieven openden in anderen koers, bepaalde zij
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zich in hoofdzaak tot het schilderen van stillevens. Een enkelen keer dwaalt door die
weelde van bloemen en ooft een eenzaam figuurtje; uit piëteit schildert zij eens het
portret van haar vader en eenmaal waagt zij zich aan het schilderen van naakt. En
altijd is dat iets bizonders:
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het figuurtje een fijne stemmige rêverie, met iets Japansch, van een moe neergebogen
gratie, het portret de genegenheidsuiting van een begaafde coloriste, het naakt, dat
even merkwaardig ingehouden is van kleur, verrassend door origineele mise en page
en iets monumentaals in die sluimerattitude van een jonge, mooie vrouw met van
levensovervolheid prangende borsten. Maar haar te elementaire kennis van anatomie
en figurale schildertechniek doet haar in deze lijn geen al te sterke verwachtingen
koesteren, al zou haar leven lang de illusie, iets op dit gebied te bereiken, haar
bekoring nimmer voor haar verliezen. Zij bepaalt zich dan in hoofdzaak tot het
stilleven, en haar opvatting hiervan zal zich langzamerhand tot die karaktervolle
eigenheid ontplooien, welke haar werk een steeds gereeder erkenning deed verwerven.
De omstandigheden dwingen hier weer eens een vrouw, zich te bepalen tot een
domein, waartoe zij in 't algemeen, ook krachtens haar natuur, de eeuwen door een
zoo uitverkoren vertolkster is gebleken. Moeten wij het betreuren dat het lot haar in
deze richting dreef?

ANNA ABRAHAMS. ROZEN.
(STEDELIJK MUSEUM, DEN HAAG).

Wie den ontwikkelingsgang van haar kunst vooral in de laatste jaren gadesloeg
en op de eere-tentoonstelling bij gelegenheid van haar 70sten verjaardag, eenige
maanden geleden in Pulchri gehouden, een meer omvattend overzicht van haar oeuvre
verkreeg, was in de gelegenheid een zóó gezonde en vreugdevolle ontplooiïng van
vaak waarlijk kostelijk koloristische en tonalistische schildersgaven te constateeren,
dat het hem moeilijk zou vallen aan een onfortuinlijke lotsbeschikking te gelooven.
Ongetwijfeld is haar palet vooral in de laatste jaren van een samenstelling welke het
vermoeden op doen rijzen, dat zij bij voldoende figurale kennis, in den trant der
luministen
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voortreffelijk zou kunnen schilderen. Want in het teedere rose harer bloembladkleuren
met hun lila en zilveren reflexen en lichtschijnsels is veel dat men ook in het palet
der modernsten vindt. Doch in het bloemen- en vruchten-stuk uiten zich hare gaven
zóó natuurlijk, dat, al kunnen wij ons eene gelukkige combinatie van figuur- en
bloemen vruchten-stilleven voorstellen, het gewis is dat zij althans als
bloemenschilderes hare roeping niet gemist heeft en zich gelukkig mag achten daarin
iets zoo aparts te hebben bereikt.

ANNA ABRAHAMS. VRUCHTEN-STILLEVEN.
(EIGENDOM VAN MR. G.J. VERBURGT, DEN HAAG).

Aanvankelijk groeit zij op in het zware, sonore gamma, dat de Barbizonners
ontleenden aan het diepe renaissance-palet met zijn uit het onbestemde van een
geheimzinnig clair obscuur magisch opgloedende kleuren. Zij verkeert veel in het
milieu der Mesdags, die bezig waren hun schitterende collectie Fransche meesters
aan te leggen en die daar geheel in opgingen. Er is dan soms iets in haar werk, dat
het verwant doet zijn aan de deftige weelde van Mevrouw Mesdag - van Houten's
stillevens, aan den diepen vollen klank van Suze Robertson's machtige
kleurvervoeringen doet denken. Tegen den diepen fluweelen grond van een koesterend
bruin, gestemd in dien ietwat grauwen toonaard die de fonkelende kracht der kleuren
zoo gelukkig ondersteunt en dien de oude Hollanders zoo goed kenden, schildert zij
in vollen vetten toets het gloeiend rood, het juichend goudgeel en oranje met hun
contrastkleuren groen en groenblauw, een vol smedig groen en een koninklijk
groen-blauw.
Monochrome reproducties zijn nauwelijks in staat iets van de illusie van dien
kleurentoover weer te geven. Zoo is het stilleven met de beide potten en sinaasappels
van een kleuren-fascinatie zóó diep en gloed-
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vol, is dat van de groote pot met de lelies met zijn warm geroosterd bruin, de
groenigblanke schemer der lelies en dat prachtige groen-blauw van een zware
afhangende lap zóó waarlijk breed en indrukwekkend van opzet, dat men
onwillekeurig een stil respect voelt opgroeien voor de kleine handen, die tot dezen
monumentalen arbeid, welke haast iets gigantisch heeft, in staat waren.

ANNA ABRAHAMS. STILLEVEN; AQUAREL.
(EIGENDOM VAN DE SCHILDERES).

Akkoorden van zoo vollen klank slaat zij alleen in haar vroegere werk aan. In dat
der middenperiode wordt het palet steeds blanker en zilveriger. Het bruin harer
achtergronden verheldert zich, het licht dringt in de diepste schuilhoeken er van door.
De slagschaduwen en eigen-schaduwen der dingen gaan wemelen van blauwe en
zilvere reflexen, het licht, niet meer de schaduw, wordt het medium dat alles bindt,
en in de plaats van enkele, volle kleurakkoorden, die met plastisch relief naast elkaar
gezet, met sonoor dreunend geluid in breede golving schijnen uit te klinken, ambieert
zij nu het lila-palet met zijn teeder fijne lichtsprankelingen. Het is alsof alles meer
in vloed geraakt, de psyche der dingen uit haar zelfverzonkenheid ontwaakt en de
lichte, zilte vreugden van een blijder levensbestemming als schromend tegemoet
treedt.
Merkwaardig is 't ook hoe in verband hiermee de voorkeur voor den zwaren
massieven stand van monumentale aardzware voorwerpen zich heft tot de meer
doorzichtige, luchtiger schoonheid van meer fragile dingen. Het stilleven met de
meloen met zijn krachtiger (in de foto iets te krachtig) en lichtere partij, kon als een
voorbeeld gelden van dezen overgang uit het zwaardere in het lichtere palet, dat zich
in de Rozen van het Haagsche Gemeente-museum in zoo zuivere moderniteit al uit.
Hierin spreken de voorwerpen, elk met hun eigen waarde van kleur en plastisch
beteekenisvol volume, soms meer dan natuurlijk groot, minder voor zich zelf; er
ontstaat iets als een teederder samenspel tusschen de dingen. Het is alsof al die rozen,
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anemonen en meizoentjes elkaar iets van hun schoonheid leenen, alsof zij, opgenomen
in een sferische muziek van de teederste, tot ephemere-toon vervluchtigde kleuren,
zich immaterialiseeren. Zelfs de zwaardere lichamelijkheid van het ooft deelt in deze
verontstoffelijking en uit dat kostelijke bric-á-brac van vazen, schotels, potten en
pullen, schilderachtig opgesteld op schouw en kast, worden nu wel voortaan alleen
de teederder substantialiteiten gekozen.
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ANNA ABRAHAMS. BLOEMEN-STILLEVEN.
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ANNA ABRAHAMS. ROZEN.
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Uit de kunstenares die met breedgebarende sterke hand bij voorkeur enkele volle
akkoorden aansloeg, is de vertolkster van een teederder kamermuziek getreden; maar
van een kamermuziek waarin het enkelvoudige zich heeft opgelost tot een harmonisch
symphonisch geheel. En de vrouw, die op haar reizen in het buitenland zoo gretig
de bekoring onderging van de kunst der Fransche en Italiaansche luministen, een
Monet en Mancini en hun school, - maar toch ook een Manet en het clair obscuur
blijft waardeeren - die ook in Zuid-Nederland de modernen aan het werk zag en
bewondering koestert voor de kunst der Chineezen en Japanners, heeft, in haar eigen
stil en voornaam home terugkeerend, ook daar de vensters wijd open gezet voor het
blijde, verjongende licht, dat geboren is uit de erkenning van een nieuw, de wereld
met hoop en verwachting vervullend schoonheidsideaal. Gewis, in de teedere
symphoniën in rose en lila, zilver-blauw en -groen, welke zij schildert, is iets dat op
de mildheid wijst van een die zich met het leven verzoende en rust heeft gevonden
in de meer abstracte beschouwing der dingen.

ANNA ABRAHAMS. VRUCHTEN-STILLEVEN.
(EIGENDOM VAN DE SCHILDERES).

Wie zoo jong en ruim van hart zijn, ziet men de jaren niet aan. En dit is
waarschijnlijk dan ook de reden, dat deze zeventigjarige een der jongsten onder de
jongeren is gebleven.
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DON ANDRÈS DE RIBERA, VICE-KONING VAN PERU, IN ‘LE CARROSSE DU SAINT-SACREMENT’ VAN
MÉRIMÉE (JACQUES COPEAU).
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Een Parijsche schouwburg
door Johannes Tielrooy.
Zooals onze samenleving is, zoo is ook onze schouwburgkunst. Beheerscht door het
geld. Verward. Vulgair. Materialistisch.

JACQUES COPEAU, STICHTER EN BESTUURDER VAN HET THEATER DU VIEUX-COLOMBIER.

Er zijn teekenen van verbetering - Royaards en Verkade bij ons - maar hoe weinige
nog! De stukken worden vertoond voor zoover er geld mee te maken is. De
tooneelaankleeding is armelijk-realistisch, met wapperende deuren, geschilderde
boeken en wankele boomen; of anders zoo rijk en ‘echt’ dat men de aankleeding
alleen ziet en het stuk.... dan maar aanhoort. De costuums zijn conventioneel,
goedkoop. En onze spelers! Dat ze een beetje ijdel en een weinig onwetend zijn, is
nog niets. Dat ze hun rollen des te minder kennen, naarmate ze zich grooter mannen
wanen, we zullen het niet tellen. Dat ze, bekend geworden, slechts nulliteiten naast
zich dulden, in vredesnaam! Dat sommigen hun effect zoeken in schreeuwen en
vibreeren, of in een plat accent en koddigheid, het is niet hun schuld geheel. Het is
de schuld van een publiek als het Amsterdamsche, dat voor weinig jaren nog twee
van de naarste potsenmakers bij Prot - nu beiden ter ziele - tot beroemdheden heeft
verheven. Maar het ergste, het eenig onvergeeflijke is dit: de spelers meenen dat
schrijvers l e v e r a n c i e r s zijn. Een stuk, in hun oogen, is goed als het amusant is,
of schuin, of aandoenlijk, maar een stuk is vooral goed als het ‘gelegenheid geeft tot
spel.’ Deze opvatting is niets anders dan pervers. Neen, de schrijvers zijn er niet voor
de spelers. De schrijvers van goede kunst, de smeders der taal, de vertolkers van den
geest der menschheid, de scheppers van schoonheid zijn de eersten onder de
menschen. Een acteur, die opzegt wat de schrijver voorzegt, is diens dienaar. Als
zoodanig behoort hij zich te gedragen, zoo moet hij zich voelen. Hij moet zichzelf
vergeten en doen vergeten; zijn aandeel in de vertooning moet juist gelijk zijn aan
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het aandeel dat de door hem verbeelde persoon in het stuk heeft; hij moet dit stuk
begrijpen en trachten te doorvoelen in zijn geheel, en niet de eigen rol alleen; hij
moet zijn geheele kunnen in dienst stellen van den schrijver, zijn lastgever en zijn
meerdere. Zoo opgevat is de taak van den speler secundair, maar edel. Indien ik de
eer had een goed acteur te zijn, ik zou mij zeer ge-
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lukkig rekenen en bevoorrecht boven velen.

EEN TOONEEL UIT ‘LE CARROSSE DU SAINT-SACREMENT’ VAN MÉRIMÉE (G. VITRAY EN H. VERMEIL).

En ik zou willen spelen bij Jacques Copeau, in het T h é â t r e d u
V i e u x -C o l o m b i e r . De toestanden zijn hier te Parijs in den grond niet beter dan
ten onzent. Maar doordat de tooneelkunst hier een sterker traditie, meer geld en een
ingrijpender staatsbemoeiing tot hulp heeft; doordat de schijn.... weliswaar schijn
blijft, doch hier altijd zooveel mooier is dan de schijn bij ons, daardoor is het
bestaande hier langer geduld en is de reactie tot nu toe minder krachtig geweest. Men
behoeft het gestrenge gezicht van Jacques Copeau - dat gezicht van een smartelijk
zoekende - echter slechts aan te zien om te weten dat hij zich niet voedt met schijn.
Van zijn jongelingsjaren af tot nu - dat is, sinds twintig jaren - heeft hij angstig en
strijdend gestreefd naar de kennis van het w a r e . En daar zijn aanleg hem in contact
bracht met het tooneel, welks ‘schoonheid’ schijn is, heeft hij de hervormer van het
tooneel willen zijn. Hij was zijn loopbaan begonnen met gedichten en kunstcritieken
te schrijven. In dien tijd zag hij met instemming het T h é â t r e l i b r e van Antoine
en het T h é â t r e d e l 'O E u v r e van Lugné-Poë ontstaan, en hij meende voor een
verbeterd tooneel zelf goede stukken te mogen scheppen. Maar het T h é â t r e l i b r e
was in dienst van een litteraire school die verliep - het naturalisme; en het verliep
zelf. L'O E u v r e volgde een te beperkt programma en speelde niet altijd goed. De
oude schouwburgen, C o m é d i e f r a n ç a i s e en O d é o n , slecht geleid, draaiden
klassieke stukken slaperig af, door enkele ‘sterren’ beschenen, of speelden nieuwe,
die te vaak niet tot de beste behoorden. Alleen het boulevard-theater was wakker
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en werkzaam. Het verdiende geld. Het vertoonde meubelmakersfraaiigheid,
naaisterskunst en naakte vrouwen; het bracht woordspelige grappen en laf sentiment
ten gehoore voor een publiek dat niet beter waard was. Een materiëel belanghebbende
critiek begroette dit alles met geestige complimenten. Het boulevard-theater
triumfeerde.

EINDE VAN SHAKESPEARE'S ‘WINTERTALE’. IN HET MIDDEN HERMIONE (BLANCHE ALBANE).

In de G r a n d e R e v u e schreef Copeau destijds tooneelcritieken. Streng werd
er al dit onschoone en onware in afgekeurd. Maar Copeau zag in dat afkeuren niet
genoeg is. Hij wilde scheppen wat goed is, liever dan het leelijke berispen. En in
1913 slaagde hij er werkelijk in een schouwburgje naar zijn hart te stichten. Een
zaaltje was gevonden in de rue du Vieux-Colombier, aan den rustigen linkeroever
der Seine, in de buurt der studenten, der intellectueelen en artisten; een zaaltje met
plaats voor een 500 bezoekers. Eenvoudig, zuinig werd het ingericht. Een gezelschap
jonge, geestdriftige en beschaafde acteurs werd bijeengebracht. Maanden lang, buiten
de stad, studeerden dezen onder het toezicht van Copeau. Met raad en met voorbeeld
- want hij speelt zelf heel goed - leidde Copeau diegenen op, die de vereischte kennis
of routine nog misten.
En toen l a c o m p a g n i e (t r o u p e wil Copeau niet zeggen) in October 1913 te
Parijs optrad, bleek zij in staat een nieuwe, een zuiverder tooneelkunst te geven. Het
decor was harmonisch, doch bescheiden, de costuums doordacht. Allen waren ernstig
en ijverig. Niemand blonk uit, maar allen waren goed: het gezelschap was homogeen.
Allen hadden getracht het stuk te begrijpen. Aan de gedachte, de poëzie, de schoonheid
van het stuk was alles ondergeschikt gemaakt, zooals het behoort.
Slechts één seizoen heeft de stichting van Jacques Copeau toen kunnen spelen.
Maar het succes was groot en van zeer goed allooi. Opgevoerd werden o.a.
Shakespeare, Molière, Musset, als klassieken: van de modernen onder meer Henri
Becque, Jules Renard,
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Paul Claudel, Henri Ghéon. Men ziet: een litterair dogma werd niet gevolgd, want,
om maar één voorbeeld te noemen, grooter contrast dan tusschen Becque en Claudel
valt niet te denken. Twee maal reisde het gezelschap, eens in Engeland en eens in
den Elzas. Vóór mij liggen de meest eervolle besprekingen, onderteekend met namen
van gezag. Bovendien gaven niemand minder dan Verhaeren, de Régnier, Claudel,
Gide, Rosny Aîné, Suarès, Vielé-Griffin onder de schrijvers; dan Rodin, Besnard,
Maurice Denis onder de beeldende kunstenaars; dan Debussy, Vincent d'Indy onder
de musici; dan Bergson onder de filosofen schriftelijk van hun bewondering blijk.
Al wat Frankrijk telde aan oprecht, oorspronkelijk talent was vóór de jonge
onderneming. Jacques Copeau was goed op weg.

LEONTES, KONING VAN SICILIË, IN SHAKESPEARE'S WINTERTALE (PAUL OETTLY).

De oorlog bracht natuurlijk ook hier onderbreking. De spelers geraakten verspreid,
het gemeenschappelijk huis werd gesloten. Maar toch bleek er nog werk te doen. De
regeering - de regeering zelf! - koos Copeau en wie nog restten van zijn makkers om
in Noord-Amerika Frankrijk's tooneelkunst met de daad te propageeren: zeldzaam
voorbeeld van gestelde machten die in kunst geen verkeerde keus doen. Copeau
aanvaardde de opdracht. Vijf en veertig weken - van 1917 tot 1918 - doorreisde hij
de Vereenigde Staten en voerde er vijf en veertig verschillende stukken ten tooneele.
In het Fransch natuurlijk.... tot groote ontsteltenis, vertelde mij Copeau, der oude
dames van goeden wille, die in de provincie-steden ‘Fransche clubs’ hadden gesticht
en nu haar deskundigheid moesten staven. Daar werd niet steeds op het goede
oogenblik gelachen, daar werd menigmaal gezucht dat die Franschen ook zoo rad
op de tong zijn! Maar de couranten waren
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weer vol lof. Die plegen alles te begrijpen.

CAMILA PERICHOLE, COMÉDIENNE, IN ‘LE CARROSSE DU SAINT-SACREMENT’ VAN MÉRIMÉE (VALENTINE
TESSIER).

Thans heeft Copeau, in hetzelfde Parijsche zaaltje en met bijna ongewijzigde
beginselen, deze onderneming hervat. De beide tot nu toe gegeven voorstellingen
ben ik gaan zien, den leider heb ik gesproken. Ik kan zeggen dat zoo goed als alles
in dezen schouwburg sympathiek stemt of, als nieuw, interesseert. De bureaux zijn
eenvoudig, bijna armelijk ingericht, niets is er ‘grootsch’, onnoodige onkosten worden
vermeden. De costuums maakt men op eigen ateliers: de goedkoopste manier. De
plaatsen zijn niet duur, studenten en onderwijzend personeel hebben reductie; op de
programma's wordt géén 300% winst gemaakt, zooals elders. De ouvreuses mogen
geen fooien aanvaarden en zijn toch voorkomend: nooit was ik, wat dat betreft, à
pareille fête geweest. Op alle plaatsen ziet en hoort men uitstekend; niemand behoeft
zich in bochten te wringen of aan een paal te hangen. Het publiek bestaat uit
kunstenaars, geletterden, studenten, het is een beschaafd en bedaard publiek, dat
tendeele ook toilet maakt. Het tooneel heeft een vast decor, waarvan de afbeelding
hiernevens een idee geeft. Het moet voor alle stukken en elk bedrijf kunnen dienst
doen - een nieuw beginsel ook bij Copeau - en is daarom eenigszins streng en
schematisch gehouden. Een voetlicht bestaat niet, het licht komt van boven. Als bij
Gémier zijn de planken door een trap met de zaal verbonden. Van een souffleur is
niets te bemerken. Twee verschillende voorstellingen wisselen elkaar gedurende
eenige maanden om de paar dagen af: dat houdt de spelers lenig en stelt in staat ook
werken, die geen kasstukken zijn, een tijdlang op te voeren. Het aangekondigd
repertoire is uitnemend: Shakespeare, Molière, La Fontaine, Georges Duhamel, Jules
Romains, Henri Ghéon, André Gide, Rabindranath Tagore; ongetwijfeld zal ook wel
iets van Copeau zelf worden gespeeld.
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En van de beide voorstellingen, die ik zag, heb ik ten zeerste genoten. De eerste
gaf een buitenlandsch stuk; de andere een tweetal Fransche.
Het buitenlandsche was de W i n t e r t a l e van Shakespeare. Men kent deze tegelijk
tragische en vroolijk-fantastische comedie uit zijn laatsten tijd, rijk aan bekoorlijke
beelden, overvol van machtig gevoel. De hartstocht der jaloezie wordt er gebeeld als
een alles verwoestende krankzinnigheid; de
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lijdende en lijdelijke onschuld vervult het stuk met een zoele verkwikking. Jeugdige
liefde en maagdelijke zuiverheid gaan er hand in hand. Herinneringen aan Daphnis
en Chloë, aan het Grieksche heidendom, aan middeneeuwsch koningschap, beelden
uit de Italiaansche Renaissance - dit alles wonderlijk gemengd - maken ook deze
schepping van Shakespeare tot een werk van unieke bekoring. Deze verrukkelijke
poëzie - door Copeau en zijn kameraden o p n i e u w gevoeld en doorleefd, volgens
hun beginsel en bestendig trachten - werd den toeschouwer onvermengd, volkomen
zuiver overgebracht en voelbaar gemaakt. Het decor, dat bij den aanvang te naakt
had geschenen, bleek allengs geheel wat het zijn moest: bescheiden, niet in 't oog
springend, en toch bevallig genoeg om door de goddelijke fantasie van zoo groot
een dichter te worden bevolkt. De costuums waren rijk, oorspronkelijk-fantastisch maar niet rijker, niet overdadiger dan paste bij den rijkdom en de pracht van de
heerlijke verbeeldingen die hier werden verwerkelijkt. Men vindt hiernevens den
hoofdpersoon afgebeeld, den zinnelijken, heftigen koning Leontes, levend beeld der
Renaissance-v i r t ù ; en in het midden van een groep vindt men Hermione, de zachte,
in haar onschuld, in haar vergevensgezindheid. Maar door haar afzonderlijkheid
kunnen deze afbeeldingen van de schoonheid der vertooning niet dan een verwijderd
denkbeeld geven; want wat deze vertooning kenmerkte, was juist de volmaakte
eenheid, waarin ieder beeld te onderscheiden bleef en waarin elk toch opging. Toen
het enthousiast geworden publiek na de eerste opvoering den leider ten tooneele riep,
was het een vreugde, luide mee te klappen en ijverig ‘Co-peau, Co-peau’ mee te
scandeeren.

LOUIS JOUVET, REGISSEUR EN ACTEUR.

Van de twee Fransche stukken beviel mij het nieuwste het minst. Het heet L e
P a q u e b o t Te n a c i t y , de schrijver is Ch. Vildrac. De eerlijke en verzorgde
vertooning kon bij den toeschouwer toch niet meer wekken dan achting, dan sympathie
als men wil, voor den schrijver van deze wel eventjes geestige, wel eens pakkende,
maar toch tamelijk sentimenteele ‘tranche de vie.’ 's Schrijvers bedoeling was
waardeerbaar: te illustreeren hoe het lot ons allen leidt, meer dan ons eigen willen;
maar de illustratie scheen te bleek. Kostelijk daarentegen was weer Prosper Mérimée's
L e C a r r o s s e d u S a i n t S a c r e m e n t , op denzelfden avond gespeeld. Een
jichtige, autoritaire en verliefde Spaansche vice-koning in de 18e eeuw; een
lichtzinnige, een heerlijk coquette cabotine, zijn minnares; een paar zoetelijk
glimlachende geestelijken; een bisschop in 't paars, superbe van gehuichelde
waardigheid, maar heimelijk wereldschgezind genoeg - dat waren de personen die
Mérimée, pas 25 jaar oud, op een dag al spelend verzon, toen de menschheid hem
niet veel waard scheen en hij lust had zich eens goed met haar te vermaken. Die
personen leefden voor ons op de planken, dank zij Jacques Copeau, en met de
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hartstochtelijke, de luchtige, de spottende, de vleiende woorden, die Mérimée hun
had ingegeven, brachten zij ons in verrukking.
Om kort te gaan, het T h é â t r e d u V i e u x -C o l o m b i e r is een bemoedigend
verschijnsel. Georges Duhamel heeft gelijk te schrijven, zooals hij doet in den
M e r c u r e d e F r a n c e van 1 Januari jl.: ‘Depuis que Copeau est revenu
d'Amérique, je me suis longuement, et à plusieurs reprises, entretenu avec lui. Ma
certitude est profonde: si cet homme est secondé, il exercera une grande, une heureuse
et décisive in-
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fluence sur le théâtre.’ Inderdaad, de hoop is geoorloofd dat door Copeau het Fransche
tooneel blijvend zal worden verbeterd. Ook zullen door zijn toedoen, meer dan in
den laatsten tijd, goede stukken geschreven worden; want hoeveel talenten hadden
zich niet, door het vooruitzicht op slechte vertolking ontmoedigd, van de
tooneelschrijfkunst afgewend?
Maar zelfs zonder aan de toekomst te denken, mag men zich over de onderneming
van Jacques Copeau reeds nu verheugen. Zijn streven is zuiver en belangeloos, het
is van edel gehalte. Hij is een element van orde en echtheid in de verwarring en den
schijn der moderne wereld. Slechts één ding wil hij en dat wil hij goed: een der
diepste behoeften van de menschelijke ziel, de behoefte aan schoonheid, wil hij
helpen bevredigen door een nieuwe tooneelkunst, een kunst die waarheid is, en
oprechtheid, en vrome eerbied.

Naschrift.
Terwijl dit nummer ter perse gaat, voert het V i e u x -C o l o m b i e r l 'O E u v r e
d e s A t h l è t e s op, een nieuw stuk van Georges Duhamel. Deze athleten zijn....
langharige, vaalbleeke en rondgerugte ‘genieën’ welke de zorg voor niets minder
dan de wedergeboorte der menschheid op zich wenschen te nemen. Stichter van het
o e u v r e is Beloeuf, type van den ‘imbécile solennel’ in de litteraire wereld. Een
rake, zeer geestige satire, nog te kostelijker omdat Beloeuf en zijn athleten evolueeren
ten huize van een aartsburgerlijk apothekersgezin. Het stuk is van een sterke komische
werking en men overdrijft niet door te zeggen dat het een Molière waardig zou zijn.
De costuums hebben dit bijzondere dat ze van onzen tijd zijn, maar niet precies
van de laatste jaren. Een costuum vereenigt soms b.v. elementen van 1890 met andere
van zeer recenten dagteekening; sommige onderdeelen zijn daarbij geheel vrij
verzonnen. Copeau, de regisseur Jouvet en Duhamel hopen aldus een aantal costuums
geschapen te hebben, die voortaan elk bij één emplooi zullen blijven behooren. Men
denke aan de vroegere conventioneele costuums van Scapin, Sganarelle, Pantaleon,
enz.
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FIG.

1. DE GODIN MIAO SJEN OP DEN RUG VAN EEN TIJGER.
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Speksteen, door J.W. Kaiser.
Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat over speksteen slechts met groote
geringschatting werd gesproken. Wat wist men er van. Men kende, ja de vaasjes,
aapjes, kleine huisjes met een afgodje er in enz., die op de ‘Japansche veilingen’
voorkwamen en ook in enkele winkels worden aangetroffen, doch die voorwerpen
verdienden immers al heel weinig waardeering. In enkele families werd misschien
een mooi ‘spekmannetje’, erfstuk van overgrootvader, met min of meer zorg bewaard,
maar die kwamen in den handel weinig voor en helaas werden zij dikwijls opgeofferd
omdat het afgeschrapte poeder zoo geschikt was om vlekken te verwijderen van
moeders zwarte zijden of van pa's rokkraag. Ziet eens fig. 2 een fraai beeldje van
‘Li-Kwai’ (waarover later), dat kennelijk door afschrapping helaas zijn beenen
verloor.

FIG.

2. LI THIET-KWAI.

In den antikiteiten-handel was speksteen onbekend; ja zelfs een specialiteit in
Oost-Aziatische kunst, een Japanner, in Londen, antwoordde mij op navraag, ‘No,
we don't keep that rubbish.’ Gelukkiger was men soms bij een uitdrager. Zoo vond
ik (fig 5.) een zeer zeldzaam stuk, geheel roomwit, in een klein uitdragerijtje in
Utrecht, waar het beeldje jaren lang onder een stoflaag op zijn neus gelegen had,
onbekend en onbemind.
In het Ethnografisch Museum te Leiden, in het Museum Guimet te Parijs en in
eenige Musea in Duitschland (Braunschweig) kon men goede beeldjes aantreffen,
maar wie lette er op?
Die tijd raakt nu voorbij: de ‘spekmannetjes’ worden uit hunne schuilhoeken te
voorschijn gebracht en reeds voor hooge prijzen willig gekocht*). En te recht, want
*) Bij de veiling in ‘de Roos’ van Januari werden negen speksteenen beeldjes, waarvan enkele
zeer beschadigd, verkocht voor f 2700.-.
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de kunstzinnige Chinees heeft in dit fraaie materiaal beeldjes gesneden, die zoowel
om hunne kunstwaarde als om hun belang voor de studie van godsdienst en folklore
van dat volk hoog geschat mogen worden.
En niet slechts beeldjes, ook andere voorwerpen met hooge kunstwaarde werden
in speksteen gesneden: ik behoef slechts te wijzen op den zesvoudig geschulpten bak
(cat: No. 15) op de onlangs gehouden tentoonstelling van Oost-Aziatische kunst in
het Stedelijk Museum te Amsterdam.
De meest bekende en vereerde godheid in China is ongetwijfeld Kwan-Jin en
menig-vuldig zijn dan ook hare uitbeeldingen. Wij zien haar als hoogvorstin troonende
op de lotus; als de beschermgodin van de kinderloozen met een kind op de schoot,
wat haar met de moedermaagd eenige overeenkomst geeft, en in talrijke andere
vormen meer, waartoe de 35 incarnaties van Avalokites'
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Vara wel aanleiding geven. Zooals zij thans vereerd wordt is zij een samensmelting
van de Boeddhistische Avalokites' Vara en Mandjoesri met de in China voor de
invoering van het Boeddhisme reeds vereerde godin Miao Sjen.
Fig. 1 stelt de laatstgenoemde voor en wel op reis naar den berg Phoe Tho op het
Wiercokeiland, nadat zij als onwelkom bezoekster in de hel over de grenzen gezet
was. Als mondvoorrraad op de lange reis van drie duizend mijlen ontving zij van
Sakyamoeni, den stichter van het Boeddhisme, een perzik uit den hemelschen tuin,
die haar een jaar lang voor honger en dorst behoeden en bovendien het eeuwige leven
schenken zou. De planeet Venus gelastte nog den aardgeest van het eiland haar in
de gedaante van een tijger af te halen en op zijn rug mede te voeren.

FIG.

3. MANDARIJN.

Het beeldje bestaat uit twee stukken. Het fijne vrouwenfiguurtje is van roomwit
speksteen en draagt in de linkerhand een mandje waarin de hemelsche perzik. Op
het hoofd een kroontje waarin de lichtende parel ontbreekt die de godin later
geschonken werd door den drakenkoning. De tijger is van rood speksteen, wat lichter
gestroomd. De woeste uitdrukking wordt nog verhoogd door de schittering van twee
in de oogkassen gezette granaten.
Fig. 2 reeds boven vermeld, is een van de acht onsterfelijken of genii van de
Taoisten en wel Li Thiet-Kwai. Een bizonder mythisch persoon, die in verschillende
eeuwen weer levend als bedelaar rondliep.
Zijn beeld komt zeer dikwijls voor. Volgens de legende was hij jong, mooi en rijk,
bovendien zoo geleerd, dat hij zijn ziel vrij kon maken van zijn lichaam om met
andere zielen in den hemel te confereeren. Eens, zoo'n uitstapje in den zin hebbende,
droeg hij zijn leerling op zijn aardsch omhulsel te bewaken; doch deze verliet zijn
post en het gewaande lijk van Li werd begraven. De arme filosoof - terugkeerende
- vond zijn ego niet terug en liep letterlijk met zijn ziel onder den arm, tot hij gelukkig
het lijk vond van een juist gestorven bedelaar en daar in kroop. Het pakje schijnt
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hem gepast te hebben want in alle verdere incarnaties zien wij hem daarmede
uitgedoscht.
Wij zien hier Li Thiet-Kwai als een leelijken, ouden, mageren man met lang
hangend haar, door een band om het hoofd samengehouden (voor 1640 droegen de
Chineezen geen staart), een knevel en een klein baardje. Hij hinkt met behulp van
een kruk en draagt in de linkerhand een pompoen; de gewone waterflesch. De
omgeslagen mantel laat den rechterschouder geheel vrij en is om het middel gebonden
met een gordel waaraan een bladeren schort. Ornamenten in vergulde lijnen versieren
den mantel, waarvan de armoede overigens is aangeduid door een paar groote
winkelhaken. Vrij donker grijs groen speksteen met roodbruine vlammen; hier en
daar gekleurd.
Behalve afbeeldingen van goden, genii,
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pa-schen, enz., komen ook veel voor beeldjes die men als amuletten zou kunnen
beschouwen en door de Chineezen in hunne woningen worden gesteld om daar geluk
en voorspoed te brengen. Het hoogste geluk voor den Chinees is een talrijke manlijke
nakomelingschap; daarvoor neemt hij bijwijven en slavinnen en tracht hij zijn zonen
en dochters zoo spoedig mogelijk uit te huwelijken. Immers in dat nakomelingschap
zoekt hij zijn voortbestaan na den dood en ook vooral de voortzetting van de in China
zoo hoogstaande vereering van de voorouders. Indien de Chinees vreest kinderloos
te blijven, zal hij door adoptie in een stamhouder voorzien.

FIG.

4. OUDE MAN MET MANDARIJNEN-SCEPTER IN DE HAND.

Afbeeldingen van kinderdragende mannen zijn zeer algemeen. Naast talrijk kroost
wenscht hij hooge waardigheid, geldelijken voorspoed en lang leven.
Fig. 3 geeft ons zulk een amulet beeldje. Een manderijn (voor hooge waardigheid)
draagt een kindje van het mannelijk geslacht met een zegel in de hand (voor
aanzienlijk manlijk oir). Ter zijde staat een ooievaar als zinnebeeld van geluk, omdat
de naam in het Chineesch ‘Hok’ met een kleine verandering van toon ook geluk
beteekent. Het bekende teeken ‘lang leven’ is als ornament op het overkleed
aangebracht.
Het beeldje is van grijsgroen speksteen, hier en daar wit, waarvan gebruik gemaakt
is voor gezicht, handen en kindje: het is lichtelijk gepolychromeerd. De ruime jas is
rijk versierd met gegraveerd ornament, waarvan de lijnen verguld zijn. Het kind heeft
banden om polsen en enkels en oorringen: allen verguld.
Fig. 4. Een oude man met mandarijnen scepter in de hand; amulet dus voor hoogen
leeftijd en waardigheid. Ook hier is op de kleeding de bloemversiering door
gegraveerde en vergulde lijnen aangegeven. Op dit beeldje is duidelijk te zien hoe
twee soorten speksteen met groot effect zijn samengevoegd. Het hoofd met den
langen baard is wit, evenals de hand met de mouw van het onderkleed; overigens is
het beeldje donker steenrood. Opvallend is de ontwikkeling van het cranium, dat hier
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nog binnen de perken blijft, doch soms abnormale afmetingen aanneemt als teeken
van hooge geleerdheid. Door de Japanners wordt vooral hierin buitensporigs geleverd
en zien wij b.v. Juro-Jin (een van de zeven geluksgoden) met een hoofd zoo hoog,
dat het ondersteuning door een achterzittenden bediende behoeft. De oorlellen zijn
dik
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en groot (als bij de godheden); een bewijs van hooge afkomst en beschaving. Geldt
bij ons het ontbreken van oorlellen niet als een teeken van degeneratie?

FIG.

5. AMULET-BEELDJE.

Ook fig. 5. is vermoedelijk een amulet, ofschoon de vaas door den ouden man
gedragen mij niet verklaarbaar is; misschien is er een perzikken- of wilgentak in
geweest.
Het beeldje is zonder voetstuk 27 cM. hoog en uit een stuk roomkleu rig speksteen
gesneden.
Het hier besproken speksteen is niet het Steatite (Spaansch krijt, Seifenstein,
Soapstone), dat in Europa veel voorkomt en in platte schijven door de coupeurs
gebruikt wordt om lijnen op stoffen aan te geven bij snijden of passen, of wel gemalen
om gemengd te worden in pastel, bij het zoogenaamde ‘vollen’, als strooipoeder enz.,
maar het Agalmatolite (Chineesch speksteen, Pagodite, Figurestone, Roseki).
hoofdzakelijk in China aangetroffen. Het is vast doch niet hard, laat zich goed
bewerken, is slechts aan de kanten even doorschijnend en eenigszins vettig op het
gevoel; het heeft een matten glans als was of zijde. Zuiver is het roomwit, doch meest
komt het voor door metaalzouten gekleurd en is dan roetzwart, roodbruin, steenrood,
grijsgroen, blauwgroen, blauwgrijs, grijsgeel, enz., en meestal gevlamd. Het mooie
Chineesche speksteen schijnt voor te komen in knollen en niet in groote stukken. De
grootere voorwerpen zijn meest uit verschillende stukken saamgevoegd of leelijk
van kleur.
***
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De ter beschrijving gekozen beeldjes zijn niet de mooiste die te mijner beschikking
waren, doch die waarvan het meest te vertellen was*). Toch zijn zij mooi genoeg om
zonder veel geleerde voorlichting als kunstvoorwerpen door velen te worden op prijs
gesteld en bij te dragen tot bestrijding van de meening, dat speksteen ‘rubbish’ is.
Hilversum,
December 1919.

*) De beschreven beeldjes behooren tot de collectie van Mevrouw Kaiser Stok. De
bijzonderheden zijn meest ontleend van het werk van Prof. J.J.M. de Groot, ‘Jaarlijksche
feesten en gebruiken van de Emoy Chineezen’.
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In het ‘British Museum’
door J. de Gruyter (Vervolg).
Khat. Ka. Ba. Het leven hiernamaals

AMENHETEP III, KONING VAN EGYPTE,
FINE ARTS PUBLISHING COMP. LTD.

± 1450 V.C. XVIII E DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO

Om den lezer zich hiervan eenigszins een denkbeeld te doen vormen zou ik
eigenlijk eerst eenige, en talrijke, bladzijden moeten wijden aan wat in het Egyptisch
denkleven min of meer overeenstemt met onze begrippen: lichaam, ziel en geest.
Wij moeten ons hier echter tot een zeer schematische en onvolledige behandeling
beperken. Er is voor ons Westerlingen en later-komenden veel onverklaarbaars en
onbegrijpelijks in de opvattingen van den Egyptenaar en ik kan niet anders dan met
enkele woorden aanduiden, in welke verschillende vormen, substanties, elementen,
of hoe men het noemen wil, hij meende dat de menschelijke persoonlijkheid zich
voordeed en splitste.
Er was in de eerste plaats het stoffelijk deel van een mensch: k h a t of lichaam
geheeten. Door balseming en gebeden kreeg dit lichaam een mate van kennis en
macht, en glorie, waardoor het van blijvenden aard en onverderfelijk werd. Dit
verheerlijkte lichaam heette de S a h o e . Als een mensch in de wereld kwam werd
tegelijk met hem een abstrakte individualiteit of persoonlijkheid geboren, die
gedurende zijn geheele levensverloop bij hem bleef en slechts van hem kon gescheiden
worden door den dood. Aan deze abstrakte persoonlijkheid werd de naam K a
gegeven, een woord dat vertaald is geworden met ‘dubbel’, ‘genius’, ‘beeld’,
‘karakter,’ ‘persoon,’ ‘zelf’ enz.
Als de Ka bij den dood het lichaam verliet was het noodig dat de levenden er een
woning voor vonden, en vleesch, drank en een schuilplaats er aan verschaften. Anders
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zou de Ka verplicht zijn, om te dwalen op zoek naar voedsel, en als het hem niet
gelukte dat te vinden zou hij wraak nemen op de levenden. De noodige
voorzieningsmaatregelen werden daarom genomen in de graf-
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tombe van den dooden persoon, waarvan hij eens een deel vormde. Men begon met
een standbeeld in steen of hout te maken, dat de gelijkenis van den overledene had.
Een groot aantal ceremonieën grepen daarbij plaats en ten slotte werd de overledene
geoordeeld de macht van spreken, denken, loopen enz. verkregen te hebben en het
standbeeld werd beschouwd in een geschikten staat te verkeeren om de Ka te
ontvangen en daaraan tot woning te verstrekken, als hij daarin behagen zou scheppen.

HOUTEN BEELD VAN THOEËRUS, EEN HIPPOPOTAMUS GODIN VAN DE ONDERWERELD. UITG. EN FOTO
VAN W. MANSELL & CO.

Met de Ka was nauw verbonden de A b of hart, de S e k h e m of levenskracht en
de K h o e , wat zoo ongeveer met ons woord geest kan vertaald worden. Het is echter
waarschijnlijk dat de Sahoe, Ab, Sekhem en Khoe allen attributen van de Ka waren.
Dat deel van een mensch echter, dat buiten allen twijfel beschouwd werd als van
eeuwigen duur te zijn en een eeuwig bestaan in den hemel te genieten was de B a of
ziel. De Ba, als men zulke profane termen gebruiken mag, was een soort associé of
compagnon van de Ka, in elk geval zij begeleidden elkander. Evenals het hart hield
hij of zij of het er een tweevoudige natuur op na.
Maar wij zullen ons in de zeer bovennatuurlijke en voor mij lang niet heldere
kwesties die met deze onderscheidingen saamhangen, niet verder verdiepen. Wij
volgen thans de ziel op haar reis naar de eeuwigheid.
Dadelijk na het sterven van zijn bezitter daalde de ziel af naar de Beneden Wereld
en werd daar naar de ‘Zaal van Waarheid’ geleid, waar ze geoordeeld werd in
tegenwoordigheid van Osiris en van de 42 schatters, de ‘Heeren van de Gerechtigheid’
en rechters over de dooden. Anoebis, de ‘direkteur van het gewicht’, haalde zijn
weegschalen te voorschijn en in de eene schaal een figuur of zinnebeeld van de
Rechtvaardigheid plaatsend, stelde hij in de andere het hart dat de ziel representeerde;
Thoth stond daar bij met een tablet in de hand om daarop het resultaat aan te teekenen.
In overeenstemming met den kant, waarnaar
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de weegschaal overhing, sprak Osiris het vonnis uit. Als de goede daden (het hart)
het zwaarst wogen, dan was het de gebenedijde ziel geoorloofd de ‘boot van de Zon’
te bestijgen, en werd hij door goede geesten naar Aahloe (Elysium), naar de ‘meren
van den vrede’ en de woonplaats van Osiris geleid. Werden daarentegen de goede
daden te licht bevonden dan werd de ongelukkige ziel veroordeeld een reeks van
zielsverhuizingen door te maken in de lichamen van meer of minder onreine dieren.
Het aantal, de natuur en de duur van deze verhuizingen hing af van den graad der
gebreken of zonden van den overledene en de mate van straf die hij in verband
daarmee verdiende of tot zijn zuivering noodig geoordeeld werd. Wij merken hierbij
op dat de Egyptenaren geen zeer verheven opvatting van het begrip zonde hadden.
Alle zonde kon verzoend worden door de betaling van goederen of bezittingen. Ook
het woord berouw vindt geen uitdrukking in Egyptische teksten. Als ten slotte na
velerlei beproevingen de zuivering niet bereikt werd, dan werd, weder door Osiris,
over de slechte en ongeneeslijke ziel een eindvonnis geveld, en, tot annihilatie
veroordeeld, werd zij door Shoe, den ‘Heer van het Licht,’ vernietigd op de trappen
van den hemel.
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De goede ziel, na eerst volkomen gereinigd te zijn in haar gang door het bekken
van zuiverend vuur bewaakt door de vier aap-hoofdige godheden, verbleef in het
gezelschap van Osiris gedurende een periode van 3000 jaren; daarna keerde zij van
Amenti terug om haar vorig lichaam weder in te gaan en nogmaals het leven van een
mensch op aarde door te maken. Dit proces herhaalde zich tot een zeker mystisch
aantal jaren verloopen was en de verheerlijkte ziel de bekroning van haar vreugde
in de vereeniging met God bereikte door hare absorptie in de Goddelijke Essentie
waaruit zij ontstaan was. Langs dezen weg kwam zij tot de ware en kompleete
volmaaktheid van haar wezen.
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Het spreekt vanzelf dat deze leer betreffend het Hiernamaals de noodige
verklaringen en toelichtingen en handleidingen behoefde en een groot gedeelte van
de Egyptische literatuur bestaat dan ook uit geschriften, die als gidsen naar de andere
wereld kunnen aangeduid worden. Het voornaamste daarvan is het D o o d e n b o e k .
Het is geheel gewijd aan de dooden
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en geschreven ten behoeve van de dooden. Het doel ervan was de dooden van
zoodanige tooverformules, gebeden, amuletten, enz. te voorzien, dat het hun in staat
zou stellen de gevaren en moeilijkheden van de Toeat te overkomen en na de Sekhet
Aaroe en Sekhet Hetep (de Elyzeesche velden) bereikt te hebben, hun plaats in te
nemen naast de overige onderdanen van Osiris.
Naast het Doodenboek verdienen nog vermelding: Het ‘B o e k v o o r h e t
o p e n e n v a n d e n M o n d ' dat in algemeen gebruik was van de Vde Dynastie tot
de eerste of tweede eeuw van onze jaartelling, een periode van 4000 jaren dus; het
‘B o e k v a n w a t i n d e To e a t i s ’; het ‘B o e k v a n d e P o o r t e n ’; het
‘B o e k v a n d e Tw e e We g e n ’
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De piramiden.
Na dit meer algemeen overzicht van Egyptisch leven en godsdienst overgaande tot
een beschouwing van het historisch verloop der Egyptische beschaving, zooals deze
zich op blijvende en schitterende wijze geuit heeft in haar piramiden, tempels,
graftomben en andere monumenten, valt aan den aanvang der Egyptische beschaving
onze aandacht in de eerste plaats op die meest geweldige gedenkteekenen van een
ver verleden: de piramiden.
Er zijn nog van 60 tot 70 piramiden staande gebleven in Egypte, hoofdzakelijk in
de omgeving van Memphis, de overblijfselen van welke stad voor een groot deel
gediend hebben tot den opbouw van het tegenwoordige Caïro. Zij werden door de
Pharaohs opgericht voor de bewaring van hun zorgvuldig gebalsemd lijk. Twee er
van, ‘de Groote Piramide’ en ‘de Tweede Piramide’ geheeten, gaan al de overige te
boven in hun afmetingen.
De Groote Piramide had oorspronkelijk aan elke zijde van haar grondvlak een
lengte van 764 voet en de hoogte ervan was 480 voet; de kubieke inhoud wordt op
meer dan 89 millioen voet en het gewicht van haar massa op niet minder dan
6.840.000 ton berekend. In hoogte overtrof zij de Kathedraal van Straatsburg.
Men schat dat dit gevaarte den arbeid van minstens honderd duizend menschen,
naar sommiger berekening zelfs drie honderd duizend menschen gedurende een
verloop van twintig jaren voor zijn opstelling vereischt heeft.
Het is niet alleen zijn grootte die het tot een van de meest ongewone scheppingen
van den menschelijken geest maakt. Het geeft ons daarbij een technische bekwaamheid
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te zien, die den bouwkundige Fergusson in zijn werk over de geschiedenis der
Architektuur doet uitroepen; ‘Men kan het interieur van de Groote Piramide niet in
oogenschouw nemen zonder getroffen te worden door de wonderbaarlijke
mechanische bekwaamheid, die haar vervaardiging heeft mogelijk gemaakt. De
geweldige blokken graniet over een afstand van 500 mijlen van Syene aangevoerd,
zijn gepolijst als glas en zoo saamgevoegd dat hun aansluitingslijn nauwlijks te
ontdekken is. Van zeldzamen aard moet de kennis geweest
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zijn welker toepassing wij hier tentoongespreid vinden in de saamstelling van de
ruimten aangebracht ter ontlasting van den druk op het voornaamste vertrek, in het
tracé van de hellende gallerijen, die dit vertrek dwars door de enorme steenmassa
heen met de buitenwereld verbinden, in de aanbrenging van de ventilatieschachten
e.d.; van zeldzamen aard is heel het verwonderlijk stel van kundigheden en
werkzaamheden, die deze schepping tot stand brachten. En met een zoodanige precisie
is dit alles uitgevoerd, dat na zooveel duizenden jaren niettegenstaande het ontzettend
gewicht op deze gangen en kamers drukkend toch niet de minste inzinking of
afwijking kan bespeurd worden. Niets van meer volmaakt mechanischen aard is
sedert deze tijden opgericht.’

HOUTEN BEELDJE,
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Als men bedenkt dat deze enorme massa's steen - waaronder een groot aantal
blokken van 30 voet lang en 5 voet breed, met een dikte van 4 of 5 duim - den top
van een heuvel honderd voet hoog moesten opgesleept worden en in veel gevallen
nog 450 voet boven dit emplacement opgevoerd en in positie gebracht, dan kan men
zich vereenigen met de meening door sommige geschiedschrijvers uitgesproken, dat
deze piramiden nevens het talent en de kunde aan hun oprichting besteed ook een
ontzettend volume van slaafschen arbeid, van onderdrukking en lijden,
vertegenwoordigen.
De drie voornaamste piramiden dateeren van de Vierde Dynastie van Egyptische
koningen, die gezegd wordt geregeerd te hebben van 3733 v.C. tot 3566 v.C. Het
zijn die van Khoefoe, door de Grieken Cheops geheeten, van Khaf.-Ra (Chephren)
en van Menkau-Rá (Mykerimos).
Het waren mausoleums op overweldigende schaal en elke nieuwe Pharaoh, zoodra
hij de regeering besteeg, begon het werk aan de Piramide, die aan zijn lichaam tot
verblijfplaats moest dienen bij zijn dood. Eenzelfde doel hadden de m a s t a b a ' s ,
nog in groot aantal te bezichtigen in het huidige Egypte. Zij dienden na hun

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

verscheiden tot herberging van de leden der vorstelijke familie, de ambtenaren van
het hof en andere ingezetenen van macht en aanzien.
Evenals de piramiden bevatten zij in hun interieur zoowel beeldhouw- en
schilderwerk als inscripties en zij zijn daardoor van het grootste belang gebleken
zoowel voor de algemeene als de kunstgeschiedenis van het land.
Het hiëroglief en -letterschrift was toen reeds algemeen in gebruik. Ofschoon dit
den schijn heeft van beeldenschrift, is het toch grootendeels phonetisch. Bijna elk
teeken staat voor een bepaald geluid, het grootste deel voor die elementaire geluiden,
welke wij door letters aangeven. Zoo is een arend a, een been en voet b, een slang f,
een hand t, een uil m, een kuiken u enz. Er zijn echter ook teekenen die een
saamgesteld geluid uitdrukken of een heel woord, somtijds zelfs een woord van twee
lettergrepen.
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De graftombe was voor den Egyptenaar oneindig belangrijker dan de aardsche woning
- het zal den lezer van mijn opmerkingen over de voorstelling, die de Egyptenaar
zich van het leven hiernamaals maakte, gebleken zijn waarom dit zoo moest zijn.
Dus, terwijl elke woning voor de levende menschen van dien tijd vervaardigd,
volkomen ondergegaan is, zijn honderden van de verblijfplaatsen, voor de
afgestorvenen opgericht, staande gebleven, vele daarvan nog in uitmuntenden toestand.
Het zijn wat de mastaba's betreft, steenen gebouwen op kleine huizen gelijkend, elk
met een deur als ingang, maar zonder ramen en inwendig een met beeldhouwwerk
versierde kamer bevattend.

HOUTEN BEELDJE.
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Deze kamers echter dienden niet tot bewaarplaats van het lijk, maar als een soort
kapel. Het gebalsemd lichaam van den gestorvene, besloten in zijn houten of steenen
lijkkist, werd niet gedeponeerd in deze kamer, maar in een uitgraving onder een van
de muren ervan, die zorgvuldig gesloten werd nadat de kist erin geplaatst was. De
kamer zelve werd door de verwanten gebruikt voor godsdienstige plechtigheden en
feesten ter eere van den overledene, voornamelijk in verband met de verjaring van
zijn dood en zijn intrede in Amenti, het Egyptisch paradijs. Voor de massa des volks
werd niet zooveel omslag gemaakt. Zij werden begraven in ondiepe gaten in de
woestijn of in holen en grotten in het gebergte. Eenige holen in de Thebaansche
heuvelen zijn letterlijk gevuld met schedels en beenderen en de overblijfselen van
in 't ruwe saamgestelde mummies. Dit geldt ook voor de mummiepitten in vele deelen
van Egypte, die het algemeen eigendom waren van de nabijliggende steden. Tusschen
die overblijfselen vindt men goedkoope porseleinen scarabeeën of andersoortige
amuletten, slecht gevormde beeldjes van de goden en somtijds ook grove sandalen
van papyrus, die alle aantoonen dat de uitrusting van de armen voor hun reis naar de
Andere Wereld mager en minnetjes was.
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Zoo geeft de wijze van begraving bij de Egyptenaren ons een beeld van de
verschillende geledingen in de Egyptische maatschappij. Evenals de bovenbeschreven
woningen aan de mummies der aanzienlijken gewijd, hadden de groote piramiden
geen ander doel dan de zorgvuldige bewaring en afsluiting van de buitenwereld van
het lijk van den Pharaoh en de voorziening in de behoeften van zijn Ka. Zij
weerspiegelen
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de macht van dezen heerscher, zooals de nederiger mastaba overeenstemde met de
positie van den adellijke, den priester of aanzienlijke en het algemeen graf, in zijn
slordige en armoedige volte, getuigenis gaf van de slavernij van het volk.

Het absoluut koningschap.
De koning van Egypte was absoluut meester van het land, dat hem gegeven was door
de goden, en van elken man en vrouw en kind en van alle dingen in het land van het
eene eind tot het andere. Hij was de zoon van Heroe-ur d.i. Horus de Groote, de
oudste van alle Egyptische goden. Hij werd geloofd een god te zijn en werd aanbeden
als een god en zijn standbeelden werden geplaatst tusschen de statuën van de goden
en waren evenals deze een voorwerp van adoratie voor het volk. Zijn woord was
onfeilbaar, zijn autoriteit zonder grenzen; in zijn persoon vereenigden zich de
intelligentie en de macht van alle wezens in den hemel en op de aarde. De mensch
leefde door zijn genade en zijn handbeweging was voldoende voor hun dood. In het
kort, de Egyptenaren waren lijfeigenen van den koning, beeld en symbool van den
god des hemels. Neen, dit was niet alles: de macht van den koning was bijna even
absoluut in den hemel als zij was op de aarde en in een eigenaardige passage van
den piramide-tekst van Unas, herhaald in den tekst van Teta, treffen wij een
merkwaardige beschrijving aan van den Koning als een machtig jager, die op de
goden jaagt met een lasso en hen doodt en opeet om hun kracht en wijsheid en al
hun goddelijke attributen en hun eigenschap van eeuwig leven in zichzelven te
absorbeeren.
Voor de naaste omgeving van den Pharaoh, zijn dienaars en hovelingen was de
onafhankelijkheid niet veel grooter dan voor den gemeenen man. Een eigenaardig
voorbeeld daarvan is, dat ons van zekeren Ptah-Shepses, een hooggeplaatst ambtenaar
meegedeeld wordt dat hij z u l k een gunsteling van koning Neferarikará werd, dat
hem veroorloofd werd den voet van den koning te kussen inplaats van den grond
waarop die voet rustte, als hij den koning hulde bracht.
In hoeverre het juist is wat Rawlinson zegt, dat de namen der grootste
piramidenbouwers in de herinnering van het nageslacht bleven leven als die van
kwaadgezinde, goddelooze vorsten, schijnt historisch moeilijk uit te maken. Het
wordt door andere geschiedschrijvers tegengesproken. En mogelijk, misschien
waarschijnlijk, lijkt het mij dat zijne voorstelling meer op een illusie van latere meer
democratische en humane geslachten berust, meer uit het westersch denkleven
voortspruit. Want de macht der Pharaohs schijnt zoo volkomen, zoo als een noodlot
onafwendbaar, zoozeer als een bestanddeel der eeuwige rechtvaardigheid, in de
meeningen en geesten gevestigd geweest te zijn, dat alle gedachte aan verzet, of
verwerping hunner macht, aan het meer of minder immoreele dier macht ontbrak.
Het is verkeerd te meenen dat armoede of onderdrukking op zich zelve tot verzet
zouden leiden; daartoe behoort ook een zekere kennis en met de uitbreiding dier
kennis het verlangen naar andere toestanden, een ontwakend, allengs aangroeiend,
gevoel van zelfbewustzijn en eigenwaarde, dat in Egypte niet bestond. Uiterst gering
zijn de sporen van een eigen, onafhankelijk gedachteleven in heel de literatuur van
dit volk. Zoozeer gevoelden zij de macht van koningen priesterschap, en de toch
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zeker niet geringe plagen, die de volkomen onbeperkte, bijna grenzelooze, macht
daarvan in vele perioden van het Egyptisch bestaan verzeld moet hebben, zoo zwaar
en torenhoog en onvergankelijk moet hun die macht toegeschenen hebben, dat alle
vermoeden dat het anders kon, dat een andere maatschappijvorm, andere levens- en
godsdienstvormen mogelijk en bestaanbaar waren, gedurende duizenden van eeuwen
in de massa
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der bevolking niet opgekomen schijnt te zijn. Voor deze massa was dus van een eigen
geestelijk leven nauwlijks sprake.

HOUTEN BEELDJE,
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Als landbouwend volk hadden zij waarschijnlijk, als ten minste de Nijl niet in
gebreke bleef, een vrij voldoende voeding en veel verder gingen hun wenschen niet.
De civilisatie van Egypte is er bij uitstek eene van een bepaalde en kleine klasse van
heerschers.
De demokratische zin, het inzicht van ons aller betrekkelijke gelijkheid, het
verlangen en streven naar de verwezenlijking dier gelijkheid, kon slechts opbloeien
in een maatschappij, waarin mensch en mensch niet door te groote afstanden, alle
gedachte aan een gemeenschappelijke menschelijkheid vernietigende afstanden,
afstanden van macht, van rang, van weelde, door diepe kloven gescheiden naast
elkander voortleefden. Zulk een maatschappij zou in later dagen, nog tijdens den
uitbloei van de Egyptische, in de Grieksche steden haar tijdelijke en betrekkelijke
volmaking vinden. Tijdelijk en betrekkelijk, want de gelijkheid gold ook in deze zeer
nationalistische republieken slechts voor de Grieksche burgers zelf, niet voor de door
hen onderworpen, naar hun wil zich bewegende, den zwaren arbeid voor hen
verrichtende slaven en heloten. Toch, de verhouding van mensch tot mensch, althans
voor een zeer talrijk en belangrijk deel van de in één maatschappelijk verband
tesaamgebrachten, was een geheel andere dan die in het oude Egypte; hun samenleving
vertoont een gemeenschappelijk overleg, een toenemende wisseling van denkbeelden
en diensten, een daarmee gepaard gaande begrijpende menschelijkheid, een zucht
tot weten en uitbreiding van kennis, in het Nijldal ontbrekend. Hun kultuur was van
een veel ruimer horizon, van een veel rijker, meer geschakeerden, meer universeelen
aard.
Is dit mede een oorzaak, dat de groote massa der overblijfselen van Egyptische
kunst, die tot ons gekomen zijn, zeer inferieur zijn aan die van haar Grieksche zuster?
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Hoe dit zij, er is veel werk van onovertrefbare verdienste onder, volkomen in zijn
vertolking van het Egyptisch geestesleven, uitstekend boven alle ander werk in zijn
bizonder karakter en eigenaardigheden.
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In de eerste plaats behoort daartoe veel van de sculptuur van de IIIde en IVde
Dynastie.

De sculptuur der oudste periode.
Ik zeg niet ‘van de architektuur’, omdat deze hoofdzakelijk, bijna uitsluitend in de
piramiden en mastaba's tot ons gekomen is en ofschoon de eersten wonderen van
technische en wetenschappelijke bekwaamheid zijn, er valt als kunstwerken
betrekkelijk weinig in te bewonderen. Ook de mastaba maakt als gebouw geen
aanspraak op bizondere schoonheid.
Het beeldhouwwerk van den tijd echter, in standbeeld of basrelief tot ons gekomen,
blijft ons nog altijd een zeer hoog denkbeeld geven van het reeds in die verre eeuwen
bereikt kunstgehalte.
Met een enkel woord maken wij daarbij in de eerste plaats melding van de S p h i n x
van Ghizeh, waarschijnlijk begonnen onder de regeering van Khoefoe. Het is een
manhoofdige leeuw, kolossaal als alle monumenten uit dien tijd. De kop alleen is
dertig voet lang en veertien voet breed, tusschen de pooten staat een kapel, in 1816
blootgelegd, die voor godsdienstige plechtigheden diende. Er is herhaaldelijk aan
gewerkt en gewijzigd. Zoo schijnt het kapsel uit den tijd van Amen-em-hat III
(ongeveer 2000 v.C.) te dateeren en heeft men er toen naar gestreefd aan den kop
een zekere gelijkenis met het gelaat van dezen vorst te geven. Oorspronkelijk was
de kop sterk rood geschilderd en sporen van deze kleur zijn nog zichtbaar. Allerlei
tradities en bijgeloof hebben zich in den loop der eeuwen aan dit monument gehecht
en de rots waaruit het geschapen werd, is vele eeuwen met veneratie beschouwd door
den inboorling. In den gemutileerden toestand waarin wij thans de Sphinx
aanschouwen is er van de kunstwaarde niet veel te zeggen. Anders is dit met eenige
standbeelden uit de hier besproken periode, thans in Museums opgenomen. Verreweg
het rijkst op dit gebied is het Museum te Caïro. Van een buitengewone levenswaarheid
en statigheid, van een grandiozen eenvoud en rustige kracht is het beeld van koning
Chephren en niet minder voortreffelijk is de buste van de prinses Neferet, het gelaat
met de geëmailleerde oogen krachtig en sprekend van uitdrukking in de omlijsting
van pruik en hoofdband. Een goed-geslaagde gekleurde reproductie van dit laatste
werk geeft Maspero ons in zijn ‘Art in Egypt’.
Er is onder de groote beeldhouwwerken niets uit deze periode dateerend van zoo
voortreffelijk gehalte in het British Museum, maar eenige afgietsels geven ons toch
eenigermate een denkbeeld van de door den Egyptischen beeldhouwer dier vroegste
tijden tentoongespreide kwaliteiten. Daaronder moet in de eerste plaats genoemd
worden dat van den ‘Sheikh-el-beled, waarvan het origineel, een houten beeld, zich
eveneens in het Museum van Caïro bevindt. Het geeft ons een zeer realistische, met
zeldzame nauwgezetheid en trouw uitgevoerde voorstelling van een Egyptisch
ambtenaar.
De Sheikh-el-beled merkt de Directeur van laatstgenoemd Museum (Maspero)
op, ‘geeft een hoogtepunt aan van de kunst van Memphis en op een tentoonstelling
van meesterstukken der wereld zou ik hem de eer willen doen ophouden van Egypte’.
‘Illustraties kunnen slechts een zeer onvolledig denkbeeld van hem geven: hij moet
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gezien worden op zijn plaats in ons Museum om naar behooren geappreciëerd te
worden. Zoowel van voren als van achteren heeft de kunstenaar de teekenen van den
naderenden ouderdom aangegeven met een kurieuzen nadruk, maar toch steeds zich
inhoudend waar de waarheid dreigde over te gaan in ruwheid’.

Statuetten en bas-reliefs.
Een zeer belangrijk deel van het beeldhouwwerk in de piramiden en mastaba's
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gevonden bestaat uit kleine statuetten en bas-reliefs. Oorspronkelijk was de graftombe,
ook van den rijke, over het algemeen onversierd, maar de priesters of de
bloedverwanten van den overledenene borgen in de kamers bij het lijk den
begrafenisopschik, huisraad, levensmiddelen enz. op en voegden daarbij ook eenige
meer of minder ruw-bewerkte beeldjes van den dooden man en de dienaren die hem
moesten vergezellen naar de andere wereld; zij waren daar in de houding behoorend
bij hun rang of werkzaamheid: de meester gezeten of staande, de bedienden bezig
met het malen van koren, het kneden van deeg, het brouwen van bier, en al de andere
in een groot huishouden omgaande bezigheden. Allengs kwam men er toe de muren
van de grafkamers te bedekken met tooneelen, waarin de personen ingevoerd werden,
wier beeldjes totnogtoe op den grond hadden verspreid gelegen.
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De adellijke, die dit werk bestelde, en de kunstenaar, die het uitvoerde, dachten
zich het leven van de geesten der afgestorvenen als op geenerlei wijze verschillend
van dat van de levenden en zij meenden met deze voorstellingen te bereiken wat zij
in het hier namaals voor zich wenschten. Dit geloof was de logische uitkomst van
een dogma, dat aan alle semibarbaren gemeen is, dat n.l. hij die een beeld nabootst
of ontwerpt, van welken aard het zijn moge, daarmee onmiddellijk een w e z e n
schept, en dat, als hij het later den naam van een mensch, een dier of een voorwerp
geeft, hij het met een deel van de ziel begiftigt onttrokken aan het origineel. Het
leven van het schijnbeeld hield op met dat van zijn prototype, maar het kon verlengd
worden door middel van tooverformulen, en deze maakten het zelfs mogelijk het
over te dragen op alle konterfeitsels van een individu, uitgevoerd na zijn dood. Men
moet zich hierbij denken, dat voor de Egyptenaren elk voorwerp, zoowel bezield als
onbezield, bewoond werd door een geest, die naar zijn welbehagen verschillende
vormen aan kon nemen en het lichaam
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van man, vrouw, koe, vogel, insekt, visch, boom enz. enz. tot zijn woonplaats
uitkiezen. Zij geloofden in een geestenwereld, geheel afgescheiden van de natuurlijke
wereld, een zeer levendige, onbetrouwbare, vreeswekkende wereld, maar die priester
en kunstenaar althans ten deele te beheerschen wisten.
De versiering van de graftombe door beeldhouwer of schilder voorkwam de
vernietiging van de dienaren door hen afgebeeld of de voorwerpen, waarvan zij de
dragers of bewerkers waren, en dwong hen, op voorwaarde natuurlijk dat het noodige
rituëel in acht genomen werd, den meester te blijven verzellen op zijn reis door de
bovenaardsche gewesten. - Vooral met het oog op den gehaten heerendienst, en een
Egyptenaar kon zich geen hemel zonder heerendienst denken, was dit van het grootste
nut voor de hooger geplaatsten. Zij deden zich dan ook door een groot aantal
u s h a b t i ' s begeleiden, beeldjes van den boerenarbeider, die daarboven, in de Toeat,
de onaangename korveeën voor hen waarnemen moest. Seti I deed er niet minder
dan 700 met hem begraven.

De utilitaire aard der egyptische kunst.
Wij zien dus dat alle vormen van kunst, architektuur, beeldhouwwerk, schilderkunst
niet in dienst stonden van een streven naar schoonheid, maar op zeer bepaalde
nuttigheidsdiensten aangewezen waren. Was voor het bouwwerk duurzaamheid de
hoofdverdienste, voor het portret kwam het op een nauwgezette afbeelding van den
betrokkene aan.
En hierin slaagden de Egyptische kunstenaars wonderwel, zoozeer, dat zij tot de
grootste realisten van alle tijden moeten gerekend worden.
Het is waar, dat zoowel relief als schilderwerk ons van af deze dagen door zekere
conventies afstooten, althans minder bevredigend aandoen. Een eigenaardige
misvorming van de menschelijke figuur, doordien het oog gegeven is, alsof de persoon
tegenover den spreker stond, terwijl het gelaat in profiel afgebeeld is, de hoekige
weergave van de schouders in volle breedte, terwijl de beenen zich aan den
toeschouwer in profiel vertoonen, dit traditioneel primitieve in de weergave van het
menschelijk individu, uit den allereersten aanvang van haar kunstleven door volgende
geslachten overgenomen, heeft gedurende de vierduizend jaren van Egyptische
kultuur den kunstenaar in zijn vrije uiting en beweging gehinderd.
Het is een voorbeeld zooals er misschien geen tweede bestaat van het conservatieve
en stationnaire in zekere opvattingen.
Het was niet de eenige beperking, waaraan de kunstenaar zich te onderwerpen
had. Het aantal houdingen waarin een individu mocht afgebeeld worden, bepaalde
zich tot een dertigtal en hing af van de positie of het beroep van den afgebeelde. Ook
voor kostuum, kapsel, onderscheidingsteekenen bestonden vaste regelen.
Dat de Egyptische beeldhouwer ondanks al dezen ballast toch eenige zoo
voortreffelijke produkten geleverd heeft, van een waardigheid en kracht, een
zuiverheid van lijn en vastheid van modelleering, een eenvoud, gebouwd op kennis
en overleg, als ze doet uitmunten onder de werken van alle eeuwen, wijst op zijn
ongemeene begaafdheid. Wij moeten hierbij echter tevens opmerken, dat veel van
het werk ons uit die dagen gebleven - en dit geldt trouwens van de heele Egyptische
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kunst - van zeer middelmatigen en zelfs inferieuren aard is. Veel Japansche netzké's
schijnen mij een grooter kunstwaarde te bezitten dan de meeste kolossen in de
Egyptische afdeeling van het British Museum.
(Wordt vervolgd).
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Genoveva's bruidloop
door Stijn Streuvels.
De lucht was vol gouden licht en blij geluid. In het groen gewelf der hooge boomen
ritselden de loovers op den adem van den morgenwind en door de oogdeuren van
den donkeren woudkoepel staken zonnespietsen schuin naar beneden tot in 't diepe
deemster van kreupelhout en bramen.
Vogelvolk en boschdieren, 't was alles in de weer, lustig aan 't tateren en zingen,
aan 't prevelen, aan 't brommen en fluiten.
Toen galmde opeeens het overdanig gerucht van menschenstemmen: gezang en
vreugdekreten met hoorngeschal van den naderenden bruidsstoet. De grimmige beer,
de ooros, de buffel en de ever dachten dat 't jagers waren en keerden in haast naar
hun donker schuiloord terug. Herten en hinden rechtten den kop en, met groote
sprongen mieken zij zich uit de voeten. De vos spitste de ooren, gereed tot vluchten;
de marter, de das en de otter hielden zich schuil in 't riet en de varens der zompe en
roerden geen vin zoolang tot alle gevaar voorbij was. Maar 't eekhoorntje kwam,
door nieuwsgierigheid gedreven, uit het hoogste verdiep der eikenkroon en liet zich
neerglijden langs den stam waar het in de schaduw van zijnen steert, kwam lonken
naar 't geen gaande was. De uil, in zijnen eersten slaap gestoord, blies zijn ongenot
uit en vlodderde geruischloos naar eene donkerder plek. Het ander gevogelte stoorde
zich alevenwel niet om de drukte der feestruiters; in de ongenaakbare hoogte van
het wijde beluik vierden zij hunnen zomerlust en hunne morgenvreugd. Hooggezeten
bij haar nest, schetterde de ekster; de kraai bleef krassen en de gaai miek zot geluid
en dartele sprongen. De merel en de lijster lierlauwden om prijs en uit de eenzame
verte zond de koekoek zijne eentonige klacht. Al het klein gebroed van vinken en
meezen, roodborstjes en trientjes, dat floot en tjiepte en prazelde elk zijn eigen deuntje,
in welgezindheid om het blijde leven in de geurige woudhalle. Zij wipten en sprongen
door de takken, speelden kiekeboe van 't helle licht in 't diepe duister. Al die geruchten
en geluiden, schel en lijzig, waar 't roetekoeten van tortel en woudduif met 't gezoem
der bietjes den grondtoon aan gaven, vormden dien algemeenen samenzang en vulden
de lucht met 't lied van den ‘Zomeruchtend.’
Toen, onverwachts, viel de scherp gerrende schreeuw van den specht daar
schendend in, als een hoonlach om al het lieflijk gelierlauw der vroolijke zangers te
beschamen. Medeen was de vogel er vandoor gewiekt en eene algemeene,
afwachtende stilte bleef er hangen waarin het lijzige gesuizel der herken en de
ademzucht in de wiegende riethalmen nasleepte als 't verfluisteren eener geheime
boodschap of ingehouden weeklacht.
Maar de ruiters overschreeuwden in hun overmoedigen vreugderoes die geprevelde
voorspelling van onheil en vorderden onbekommerd hunnen lustrit door den woudweg.
Siegfried reed aan 't hoofd van den stoet, naast zijne bruid. Het was hem alsof hij
heel alleen over de wijde wereld voer en terugkeerde uit een tooverland waar hij
eenen schat veroverd had dien hij met zich voerde, - eenen schat zoo kostbaar dat
hij hem met geen handen genaken dorst, uit vrees hem onder zijnen greep te zien
verdwijnen als een bedriegelijke schijn. Aan de werkelijkheid van zijn geluk kon hij
nog altijd niet gelooven. Hier in het woud hing eene gewijde stemming, - het leek
er wel eene tooverhalle, waar de deemsterruimte met zonnedraad doorweven was en
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geur en geluid dooreen vlotten als eene bedwelming voor de zinnen. Dit was hem
nu de stonde waarop wensch en wille verzadigd zijn en zwijgen, als de ademhaal en
harteklop heft en deint in eene verrukking, waarboven het zacht verlangen drijft: dat
alles
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eeuwig en onveranderd blijven zou en de tijd stilvallen op dat morgenuur.
Eene stem achteraan uit den stoet, hief een liefdelied aan dat plechtig opgalmde
in 't huiverstille woudgewelf. Dat ook hoorde er bij en nu scheen het dat 's peerds
hoeven met inzicht het gestamp wilden dempen in de groene moszode en de heele
stoet voortdreef op de ijle lucht.
Genoveva's gemoed was nog ontsteld door de smart van het afscheid en beangstigd
met het nare gevoel voor 't onbekende in de vreemde streek. Maar zij wachtte zich
wel iets daarvan te laten blijken. In de oogen der jonge bruid glinsterde de vreugdige
verwondering als bij een meisje dat voor 't eerst de pracht der wereld aanschouwt.
Telkens Siegfried haar van terzijde toelonkte, kwam de glimlach op hare lippen. Dat
ontstuimig hartekloppen trachtte zij te stillen en de beklemming in de keel bedwong
zij door diep adem te halen in die balsemgeurige woudlucht. Siegfrieds statige gestalte,
lenig en vast op het machtige ros, kwam haar voor als eene verschijning uit de
heldenwereld; onder zijnen blik voelde Genoveva zich beveiligd tegen alle gevaar.
Het verleden en het toekomende zou zij nu uit hare verbeelding weren en zich laten
wiegelen op de deining der geluiden die opstegen uit de woudzee waarin zij wandelde
als in eenen droom. Van het liefdelied dat onder het gewelf der kruinen weergalmde,
was de aanhef alleen tot hare gedachten doorgedrongen:
‘'t Was de tijd als de zomer stond in 't schoonste groen!’
Die woorden bleven spelen in haren zin als de samenvatting van het geluk.
Maar nu zagen de ruiters tenden den weg, eene opening in den donkeren voorhang
waar het gouden licht als door eene gloriepoort naar binnen stroomde. De ruimte
tusschen de boomen verwijdde en bachten de loovers van struikhout en heesters,
barmden hooge rotsbonken met geweldige kloven. Naarmate de weg de helling
opklom, werd de groei al schaarscher en eindelijk lag heel de omgeving in een
onmetelijk vergezicht open. Over hillen en dalen speierde 't heerlijk licht der zon;
en tegen den afhang der heuvels of verscholen in de kom der valleien, lagen de dorpen
en afgezonderde zaalhoeven als in eene schelp, beveiligd door den hoogen bergrug
en het woud dat in donkere slierten, de neggen begroeide. Tusschen twee steile oevers
ingesloten, liep de weg nu met bochten en kronkels naar beneden, waar de reizigers
een vlonder zoeken moesten of eene voorde om door de ondiepe bedding eener rivier
te waden. Verder ging het over lage, moerassige landen, slikzompen en drasvelden
vol rietgorzen en biespollen, zonder gebaande wegen, waar de peerden tot aan de
knieën inzonken en de wagens als schuiten op onstuimig water, dreigden om te
kantelen of te blijven steken. Hier gerocht heel de stoet versmoord in eenen dikken
mist zoodat de wagenmenners op 't gehoor af, hunne voorgangers volgen moesten.
Wolf reed gedurig rond en, gedreven door zijne bijgeloovige vrees, joeg hij de
achterblijvers vooruit met den roep:
- Schadelijk is 't voor lijf en ziel door zulke nevelsluiers te rijden; we moeten hier
haastig wegkomen! De zweepen klakten om de trekossen aan te zetten; noodgillen
weerklonken onder de linnen wijten en met lachen en schreeuwen der drijvers,
vorderde de stoet zijnen slakkengang. Tot men eindelijk de hooge schorren bereikte
en de weg voortliep over de nollen die als droge aders boven het zompenvlak
uitstaken. Moegebeuld en ontwricht door het lastige klutsen, gerechten de reizigers,
tegen valavond ter plaats waar de seneschaal en de voorruiters, op eene vroonhoeve
het onderkomen voor den nacht hadden doen gereedmaken. De gastwaard ontving
den paltsgraaf met allen eerbied; hij toonde zich zeer vereerd zulke voorname gasten
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te mogen herbergen en stelde alles wat hij bezat ten dienste van het edele bruidspaar
en hun gevolg. De gastenhalle was ingericht voor
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het maal en de edeling noodde Siefgried en Genoveva op de eerezate en onder het
eten werd menigen heildronk uitgebracht op het welvaren van de jonggehuwden. In
de verdiepen van den langwand der halle spreidde men de legers en al wie vermoed
was, kon zich daar neervlijen op de berenvellen, lammervachten en eiderdonzen
peluw om er de welverdiende rust te genieten. Dien nacht zag menigeen in den droom,
de wonderheden van het woud als in een toovervisioen voorbij schuiven.
Met 't krieken van den dag waren de voorruiters alweer uitgezet om den weg te
verkennen en de rustplaats voor den volgenden nacht te doen gereedmaken. Boevers
en trosknechten gingen ook al vroeg aan 't werk om op te laden, de trekdieren te
voederen en de peerden te zadelen. Na een stevig ontbijt namen de graaf en zijn
gevolg afscheid en de edeling bood het bruidspaar zijne kostelijke gastgeschenken.
Toen zette de stoet aan. Immer voort in Oostelijke richting, tegen de rijzende zon
op, over de hobbelige wegen; van de eene hoogvlakte naar de andere, altijd klimmend
door de donkere Ardennenwouden of over barre heide. Vandaar door de geweldige
woeste landstreek der Hooge Vennen, waar de schroeiende adem van den wind en
de ruwheid der banen, de genoegens der reize bedierven, zoodat alle lustigheid gauw
ophield en ruiters en peerden, nog voor den noenetijd naar ruste verlangden. Aan
den oever eener beek zou men verpoozen om te eten en er de koelte verbeiden eer
de tweede helft der dagreis aan te gaan. Door diep uitgeholde wegen, altijd opwaarts,
ging de reis eentonig voort tot het uur waarop de deemstering van het dageinde zich
mengt met den blauwen schemer der opkomende maan. Siegfried en Genoveva waren
de eersten die op de hoogte kwamen vanwaar zij het eendlijk wijde landschap in één
blik te omvademen kregen. In geweldige lijnen liepen de heuvelneggen van ends ont
ends de onafzienbare verten, in kruisende richting naar den einder toe. In het
avonddeemster geleek het vulcanisch Eiffelland eene zwartgeschroeide, uitgestorvene
wereld, of de drooggeloopen bodem eener onmetelijke zee. Hier op de kruin van die
eenode werd Genoveva door angstgevoel bevangen; heel hun troepje stond er zoo
vereenzaamd en hopeloos, zonder uitkomst, als een vang gereed om in die eendlijkheid
opgeslokt te worden. Met vragenden blik bezag zij Siegfried om te weten: of zij zich
daarin wagen moesten of dit nu wel het Moezelland was dat de dichters bezongen
hadden als een wonder?
De paltsgraaf had reeds de ontroering gemerkt waardoor zijne bruid geslagen was
bij 't eerste zicht over dat woeste land.
- Naar mijnen burg voeren groene paden, zegde hij met geheimzinnigen glimlach.
Dit klonk haar echter als een versregel uit een heldendicht en daarom vreesde zij
dat het niet ernstig bedoeld was. Siegfried merkte haren twijfel en trachtte zijne
vrouw gerust te stellen.
- Ginder hebben onze mannen voor eene goede gasterij gezorgd, waar wij
vernachten kunnen; van daar zal ik u morgen, bij zonsopgang het ‘Beloofde Land’
laten zien dat door de dichters bezongen werd.
Een eind verder ontdekten zij inderdaad een rond dorp in eene versterkte heining
en eene groote zaalhoeve te midden, die geleek aan eenen gemetselden burg, zwart
en vereend tegen den maneklaren hemel. Daar wachtten hen de voorruiters en de
edele hoevenaar kwam de reizigers te gemoet; als hij op stemwijdte genaderd was,
riep hij hun zijnen welkom:
- Wees gegroet, edele graaf. Spoed u dat gij uit den zadel stijgt en uitrusten komt
in mijne koele halle.
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- God vergelde uwen groet, antwoordde Siegfried. Het zal ons deugd doen, wat
te rusten, want wij hebben het verdiend!
De edelen werden er vergast op een feestmaal waaraan zij alle eere deden en na
de genoegens van tafel en meebank, legden zij zich ter ruste. Na dien lastigen tocht
viel
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Genoveva in eenen zwaren slaap, maar angstige droomen kwamen haar kwellen. Het
zicht over die woeste streek had hare verbeelding geschokt en zij zag zich veranderd
in de betooverde prinses die uit eene bloeiende warande, in de verschrikking van een
onbewoond eiland verbannen was en er blijven moest tot iemand het ‘woord’ zou
vinden dat haar verlossen kon van den toover.
's Morgens trof Siegfried zijne bruid met 't angstzweet op 't gelaat en bevend van
schrik, vertelde zij hem haren droom.
- Ik ben uw redder! Ik kom u van dien kwaden wensch verlossen! riep hij en nam
haar zegevierend bij de hand om haar op het voorhof te brengen waar zij de vier
windstreken in één blik konden overoogen.
Het was eene verrukking. De eenode lag bachten hen, maar hier, te zonnewaart
uit, strekte eene wijde landstreek in ongeziene pracht. In de dalbekkens waren de
laatste mistsluiers als vlottend zilverwaas aan 't opdampen. Over de verte, op de
bergkimmen, spreidden de wouden hunne blauwe festoenen boven de helling waar
't groen der weiden in zonneschijn te glanzen lag. Overal verzaaid, stonden zaalhoeven
der vrijen, lagen dorpen in rondling toegebouwd, en over heel den doortocht der
waterbane, was 't eene bonte speiering van vruchtvelden en wijngaarden. Heel in de
verte, op de hoogten, rezen de sterke burgen, geweldig overschot der Romeinsche
vestiging: wachttorens, castellen en villa's in puin gevallen of door de huidige
bewoners naar Frankischen aard omgebouwd. Op de afhangen overal, was de wijnstok
aangeplant en stonden vreemde ooftboomen in weelderigen bloei.
Genoveva bleef sprakeloos in bewondering voor dat Aardsch Paradijs en Siegfried
was stil aan 't genieten van hare opgetogenheid. Toen zij den blik vragend naar hem
oprichtte, ried hij waarmede zij bekommerd was.
- Ginder achter ligt het Moezeldal, nog schooner dan 't geen gij hier bewondert.
En op denzelfden lichtspeelschen toon herhaalde hij:
- Naar mijnen burg voeren groene paden.
Nu verdween de twijfel van Genoveva's gelaat. De aanblik had den bangen indruk
van gisteravond verdreven en met een verhemd gemoed ging zij de laatste dagreis
aan, want als het weder avond werd, zou zij aankomen ter plaats waar zij haar leven
slijten zou en... 't geluk haar te wachten stond. Zij dacht er aan met een zekeren
schroom, maar 't geen zij verlaten had, lag al zoo ongenaakbaar ver in 't verleden,
het vreemde had haar reeds veroverd en de toekomst was nu het eenige waaraan zij
zich vastklampen kon: Siegfried en al 't geen van hem was.
Door zulke schoone streek te rijden, over de glooiïng eener prachtige heirbaan,
was voor de bruidsgasten een echt genoegen. Te meer dat zij wisten vandaag nog op
den burg aan te komen, waar de blijde intrede zou gevierd worden. De voorruiters
waren te vierklauwe uitgetogen om de aankomst van den stoet te melden en de bevelen
voor de plechtige ontvangst over te brengen.
Tegen den noen kwam de bruidsstoet aan eene rivier die Siegfried de ‘Nette’
noemde.
- Dit is voor u eene eerste kennismaking met onzen schoonen waterstroom,
Genoveva; diezelfde rivier zult gij bij den burg weervinden, ze leidt er ons langs veel
omwegen heen. Ik hoop dat zij u het geliefde Tyleke uit Brabant zal doen vergeten.
Hier in 't lommer zullen wij onze laatste rustpoos nemen en dan in ééne vaart op den
Hoogen Semmer toe!
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Nu was 't de tijd en moesten de bruidsgasten zich verkleeden om hune intrede te
doen op den burg. Knechten laadden de koffers af en pakten de kleederen uit.
Lijfknapen hielpen Siegfried en de edelen hun rundsvellen wambuis en kolders en
kniehozen uitdoen om ze te vervangen door feestgewaad en schoudermantels in
sabelof otterbont. De eeremaagden bemoeiden
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zich met Genoveva's tooisel; eene tunica van glanzend witte zijde met goudlederen
heupgordel; een licht vlottende mantel van sindaal met gouden snoeren; eene huif
met parelen bestikt en sloodsen van wit kalfsvel, met sierkerven onderlegd in purper.
Zoo gauw de optooi voltrokken was, steeg ieder weer in den zadel, want de
bruidsgasten waren gejaagd om aan te komen en het feesten te beginnen.
Met zang en blij getater zetten de ruiters weer aan en lieten wagens en vrachtdieren
achter om den gang te verhaasten. De heirbaan slingerde tusschen het dalbekken,
golvend langs en over de wabberende heuvelhoogten, in andere valleien die telkens
een nieuw uitzicht openden over eene andere streek. Eindelijk dompelde de stoet
weer in de duisternis van een dik looverwoud, waar de wegen, als diepe kloven,
tusschen twee hooge en steile wanden waren ingesloten. Na eene lange beklimming,
aan den korten omdraai, lag de vallei ineens weer open en in de verte, halverhoogte
een machtigen berg, rees de vervaarlijke burg. Siegfried sprong recht in de steegreepen
en zwaaide den arm vooruit:
- Daar hebt gij den Hoogen Semmer! riep hij en deed een wuivend gebaar als een
heilgroet naar de woning waar hij zijne bruid moest heenbrengen.
De eendlijkheid die haar zoo plotselings veropenbaard werd, - als een visioen
scheen het uit den grond opgeschoten - joeg Genoveva een daver op 't lijf en de rilling
doorliep haar van hoofde tot de voeten. Met den schok hield zij de teugels zoo dat
het peerd boutstil hield en zij den berg met den burg bleef aanstaren.
De kloof in de kromming aan den wegrand gaapte als een open muil waar achter
ineens de vereendheid van een vervaarlijk landschap blootlag. Door de opening van
zware wolken spietsten zonnestralen als radspaken die tot in den hoogen hemel
reikten. Een sombere gloed lichtte over de vallei, die als de reusachtige krater van
een vuuurberg openwijdde, en te midden, op den dichtbeboschten heuvel, troonde
een machtige rotsbonk, grauw en zwaar. Menschenwerk was er niet in te herkennen
en 't geen in gestapelde ruige steenen was opgetrokken, scheen zoo oud als het rotserts
en er mede vergroeid tot een klomp. Er boven uit stak een zware blok als een stompe
neushoorn dreigend in de hoogte. In de donkere eendlijkheid geleek de rotsburg de
ingedrongen romp van een reuzengedrocht met 't onkwetsbaar rugschild opgetrokken
om den aanval van een reuzenheir af te weren. Nimmer of nooit had Genoveva zulk
eene verschrikking kunnen uitdenken; het leek haar een stuk uit de voorwereld en
buiten alle menschelijke verhouding opgericht. Zij had de teugels weer gelost en
volgde met de anderen, maar van al 't geen Siegfried in zijne opgetogenheid uitbracht,
drong er geen woord tot haar besef. Zij bleef onder den indruk van 't geen haar te
machtig was en te gruwelijk.
De weg voerde de steile helling neer, tusschen hooge wanden waarop het dichte
naaldwoud de helderheid van den dag afsloot. Op dat schrikwekkend visioen van
den burg volgde nu de duisternis waarin de verbeelding zoo veel te heviger
voortwerkte. Beneden, in de diepte, straalde het daglicht door eene rode en daar
stroelde het lachend water der beek tusschen het dichte kreupelhout heen. Van hier
uit was er opnieuw eene helling te beklimmen en van op de hoogte hadden de reizigers
weer het open zicht over de vallei met den vervaarlijken rotsburg. Aan het ruige
uiterlijk van den klomp kon men al meer de aanbouwen en uitsprongen onderscheiden
die aan het geheel vergroeid schenen. Tegen den voet van de rots en over heel den
lageren afhang, waren enkele hutten en woningen uit bruinrooden schelfersteen,
aangebouwd en met schindels gedekt.
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wand vormden en een hoogen koepel welfden waar geen zonnestraal binnenviel.
In de bange verwachting bleef Genoveva en zij was niet in staat te luisteren naar
Siegfried die maar lustig doorpraatte, zonder te vermoeden dat het uitzicht van den
burg op zijne vrouw zulken indruk van verschrikking had gemaakt. Hij vertelde van
de ontvangst en verwelkoming, van de beambten, vroontenaren, van de edelvrouwen
die hunne meesteres opwachtten en haar den eeregroet zouden brengen. Hij sprak
van den Hoogen Semmer die nog altijd onvriendelijk den rug naar hen gekeerd hield
en zijn gelaat afwendde, dat hij naar den zonnekant richtte. Maar die woorden gingen
aan Genoveva voorbij als ijdele klanken. Hare gedachten spelden voortdurend de
spreuk die Wolf haar eens had aangehaald als eene waarschuwing: ‘Den wandelaar
wijst het Noodlot den weg.’ Zij beschouwde zich nu als die wandelaarster die gedwee
en gelaten den weg volgen moet die leidt naar 't geen haar met een bang voorgevoel,
toescheen als het oord der verschrikking, waar zij het gedroomde geluk niet vinden
zou. Nergens zag Genoveva eene toevlucht om hare vrees uit te spreken. Had zij nu
maar hare moeder om haren zielenood uit te klagen!
De weg liep als een torentrap langs den bergwand naar boven, altijd dieper
ingesloten tusschen steile oevers. De peerden hijgden er bij en Genoveva vroeg zich
af: hoe de pakossen en vrachtwagens hier zouden geraken? Nu en dan kregen zij
door eene opene kloof, het zicht over een wijd verschiet, van waar zij merken konden
op welke hoogte zij reeds geklommen waren. Maar nu strekte de weg ineens vlakuit
in rechte lijn, en zoo eng tusschen rotsmuren ingesloten, dat nauwelijks een koppel
ruiters teenegader nevenseen konden stappen. Toen kwamen twee ridders in mantels
van stierenhuid die wapperden over de schouders, uit tegenovergestelde richting
aangereden, hielden op een afstand eerbiedig stil om den edelen graaf en zijne gemalin
den hofgroet te brengen en hen welkom te heeten. Daarna mieken zij omkeer en
reden haastig naar den burg toe. Korts daarop galmde reeds de hoorn.
- Genoveva, wij zijn aangekomen, zegde Siegfried. Moge deze intrede de aanvang
zijn van een gelukkig leven voor ons beiden! Dat wensche ik u.
Genoveva bedwong hare huivering en met een glimlach waarin de dankbaarheid
straalde, antwoordde zij:
- Waar gij zijt, Siegfried, is mijn geluk!
Een hooge rotsmuur die als eene stormwolk de lucht verduisterde sloot de
wegopening af. Te midden, achter eene houtene brug, was de lage poort waar eene
groote menigte volks den stoet afwachtte.
De ingang was versierd met kleurig doek, met kransen groen en wimpels, maar
Genoveva's aandacht was heel getrokken naar de menschenschedels en halfvergane
berenkoppen die aan hooge palen boven den poortmuur opstaken. En terwijl zij over
de houtene brug reden, wees Siegfried haar den donkeren kuil waarin een aantal
beren rondliepen.
- Dat zijn de verdedigers van den burg en daar komen de lijken der opgehangen
misdadigers in terecht, zegde hij.
De menigte markgenooten stroomde met den bruidsstoet naar het binnenhof waar
de edelen en beambten gereed stonden om te groeten. Jongens en meisjes zwaaiden
groene twijgen-kransen bijvoet en takken blauw ijzerkruid; en van alle kanten steeg
de vreugderoep en de welkomstgroet. Siegfried reed met Genoveva tot bij de gaanderij
der halle en hielp zijne vrouw afstijgen. Toen trad een ridder op hen toe en wenschte
den edelen graaf en zijne jonge gade op hoffelijke wijze welkom in hunnen burg.
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Eene edelmaagd bracht de nieuwe burgvrouw een zijden kussen waarop een knoddig
spinrokken en een sleutelbos om te bedieden: dat haar van stonden aan het
meesterschap in kemenade en keuken werd toegekend. Hier spraken ridders en
edelvrouwen den
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ontvangstgroet, gaven den eerezoen en boden den heildronk aan.
De groote benieuwdheid bij elkeen was: te zien welk eene bruid de paltsgraaf uit
Brabant had medegebracht - zij hadden er wonderen van gehoord. Bij den eersten
aanblik der glanzend witte verschijning, stonden de markgenooten en bedienden
echter geslagen door hare wonderbare schoonheid, maar als zij bemerkten hoe
Genoveva al de omstanders groette, de ouderlingen aansprak met eerbied, de moeders
en kinders met eenvoudige vriendelijkheid en met goedhartige woorden bedankte
voor de kostelijke geschenken die haar werden aangeboden, was ieder terstond
ingenomen met de edele burgvrouw en er ging een algemeene roep: dat men nooit
zulke minzaamheid gezien had en de bevolking het beste verwachten mocht van zulk
eene gravin. In menigte verdrongen de bewoners zich op haren doortocht en zij
trachtten den zoom van haar kleed te kussen. Maar nu moest met de plechtigheid der
ontvangst voortgedaan worden. De burgvoogd leidde Siegfried in zijn vertrek en de
maarschalk, met de eeremaagden en edelvrouwen, bracht de nieuwe meesteres in
het gynaeceum waar een bad bereid stond en een prachtig feestgewaad voor haar
gereed lag. Hier kwamen Genoveva's eigene volgjuffers haar vervoegen om er zich
te verfrischen en zij ook werden rijke kleederen aangeboden. Als ze met hunnen
opschik gereed waren, kwam Siegfried zelf zijne gade afhalen met de boodschap:
dat de seneschaal en de tafelmeester hen wachtten in de halle. Het echtpaar nam de
eereplaats in op het verhoog en de gasten met de edelvrouwen, aten in dubbele rij,
aan kleine schraagtafeltjes die over heel de lengte der halle waren opgesteld. Onder
genoeglijk en opgetogen gesprek, met muziek en gezang, verliep het feestmaal,
waarna menige heildronk gedaan werd ter eere van bruid en bruidegom.
Daarna kwam het echtpaar met heel het gevolg op de gaanderij waar de dorpelingen,
vrijen en hoorigen die het binnenhof vervulden en te wachten stonden om den graaf
en zijne echtgenoote te groeten, luide vreugdekreten aanhieven. Genoveva wuifde
met de hand naar de opgetogen menigte en op dat vriendelijk gebaar, steeg de
ontroering en gaven de lieden hunne blijdschap te kennen. Toen stak een krijger den
hoorn om stilte te gebieden en Siegfried sprak met eene stem die galmde in het beluik
van het binnenhof:
- Heden breng ik de edele Genoveva, dochter van den hertog van Brabant, als
mijne gade op den Hoogen Semmer. Ik dank er God om en den edelen hertog, die
ze mij schonken voor ons beider geluk. Het is oorbaar en billijk dat ik bij deze groote
gunst die mij is overkomen, u, mijn volk, edelen en krijgers, vrije beambten en
bewoners van burg en marke, laten en hoorigen, vrouwen en kinderen, allen indachtig
ben en late deelnemen in mijn geluk. Negen nachten naareen zal er feest gevierd
worden met ate en drank, jacht en spel. Tweehonderd potten wijn en mee schenk ik
de bevolking en tweehonderd maten koorn. Al de bedienden van den burg krijgen
eene nieuwe kleeding. Voor het eerstvolgend halfjaar worden hoorigen en halfvrijen
ontslagen van de tienden, - geene opbrengst der markevelden zal door den burgvoogd
geïnd worden en geen dwangwerk opgelegd. Dit is mijne feestgave. Daarenboven
schenk ik voldoening voor alle straffen en de vrijheid aan al dezen die door misdrijf
of verzuim in hoorigheid gevallen waren, - dit is de feestgave mijner edele
echtgenoote, die bij hare intrede op den burg, haar meesterschap wil aanvangen met
eene weldaad. De slotvoogd wordt gelast op staanden voet al de gevangenen die in
den Toren der Booswichten opgesloten zijn, los te laten en al wie om voormelde
redenen zijne vrijheid heeft verbeurd, uit de hoorigheid te ontslaan.
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men, onder toezicht van den spender, de eetwaar en wijn aan het volk uitdeelde,
keerden de edelen weer in de halle om er de drinkpartij voort te zetten. Maar Genoveva
vroeg, met hare volgjuffers afscheid te mogen nemen om te rusten. In haar afzonderlijk
vertrek bleef zij met Frigitil, Iduna, Lore en de andere eeremaagden uit haar gevolg,
in vertrouwelijk gesprek; veel dingen hadden zij elkaar mede te deelen: gebeurtenissen
der reis, herinneringen uit Brabant en meest nog: de verwachtingen der toekomst.
Eindelijk gerocht Genoveva overweldigd door vermoeidheid, en in den slaap zocht
zij de hevige aandoeningen van den bruidloop te vergeten.

Zondaresje,
door Fenna de Meyier. (fragment)
V.
Het leven ging nu haast eentonig voorbij. Louis was veel uit; des morgens ging hij
naar de Bibliothèque nationale om uit mémoires en geschiedboeken gegevens te
zoeken voor zijn drama - want het zou een historisch drama worden! Des middags
bezocht hij ‘invloedrijke’ menschen. Pauline verdacht hem veel met opgewonden
vrienden in cafés te zitten; hij was verslaafd aan het caféleven en voelde zich miskend,
als hij een enkelen dag thuis moest blijven. Zij ging zelden mee. Haar innerlijk leven
scheen nu dof en beslagen; zij voelde zich beklemd en triest zonder tot hartstochtelijke
uitbarsting te komen. Dan waren er ook dagen van gejaagdheid, nerveuze angsten
en een bijna onhoudbaar verlangen naar moeder.
In de eerste weken van groot geluk had zij weinig aan haar moeder geschreven,
maar die brieven waren blij-verrukt geweest en bijna uitsluitend over Louis. Nu
schreef zij dikwijls in oogenblikken van al te groot verlangen om zich het hart te
verlichten, maar zoo min mogelijk over hem.
Ook naaide zij veel. Als jongmeisje al had zij gevoeld, dat het haar kalmeerde om
te naaien of te handwerken. Van Madame Hirsch leerde zij fijn borduren en allerlei
andere naaldkunst. De twee vrouwen zaten urenlang bij elkaar. Een zekere
vertrouwlijkheid ontstond tusschen haar, al spraken zij niet veel.
Maar toen het voorjaar kwam met zijn schellere zon, zijn tjilpende vogels en den
luwen wind in de straten, veranderde alles. Pauline kon niet meer stil blijven zitten.
Een dwingende drang naar beweging en afleiding dreef haar de straat op, òf met
Louis òf alleen. Zij voelde zich beurtelings opgewonden vroolijk - en kon dan niet
begrijpen waarom zij zoo triest weken lang had zitten kniezen - of radeloos wanhopig
om de schoonheid van de lente, om het afschuwelijk-mooie leven en om alles tusschen
Louis en haar. Soms vond hij haar zingend in de keuken, als een kind stoeiend en
blij; een anderen dag lag zij krampachtig huilend op bed en wou niet opstaan. Hij
werd driftig, verweet haar door die vervloekte kuren hun leven onmogelijk te maken.
Dan liep hij uit en kwam niet vóor 's avonds laat terug.
Eindelijk scheen zij weer haar evenwicht te hervinden. Louis bemerkte met
genoegen, dat zij weer vroolijker werd en hem niet meer plaagde met scènes. Maar
zij was veranderd. Het begon haar te vervelen veel in het huishouden te doen. Pleizier
in koken had zij niet meer; zij liet veel over aan de werkvrouw of verklaarde heel
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een goedkoop restaurant wat gebruiken. Pauline gaf niet zooveel om lekker eten als
hij; na een poos kreeg zijn lust in fijne schotels de overhand op zijn schrielheid en
bezochten zij de duurdere gelegenheden. Het drukke beweeg op straat - Parijs in de
lente met veel bloemen en veel vreemdelingen - leidde Pauline's gedachten af en
maakte dat zij leefde in een lichte roes. Louis zag haar graag zóó: een beetje
nonchalant-overmoedig en wat cynisch in haar spot. Zij had heel gauw den Parijschen
blaguetoon getroffen, die hem zoo amuseerde. Zij besteedde meer zorg dan ooit aan
haar toilet; zocht naar pikante combinaties en richtte alles in naar wufter smaak. Als
zij geld noodig had, meer dan vroeger voor haar kleeding, wist zij Louis wel te
dwingen het haar te geven: hij was juist deze weken dol verliefd op haar en elke
weigering tot innigheid van haar kant had een macht op hem, die zij nooit zoo goed
had weten te gebruiken.
Het kind in haar ging onder; hij voelde het wel. Hij voelde wel dat zij achteruitging,
dat haar onschuld werd aangetast, maar rekenschap gaf hij er zich niet van. Hij trachtte
blij te zijn met de gedachte, dat zij zich nu beter wist aan te passen. En alles liever
dan die wanhopige droefheden, dat sentimenteele geklaag en gehuil, waar hij niet
tegen op kon en dat zijn genot in het leven bedierf!
Pauline zag nu het leven aan met nieuwsgierigheid naar het kwade.
Zij sprak met een zeker genoegen over toestanden die haar vroeger deden blozen
en zij hoorde Louis uit over al zijn vrienden en hun intieme levens. Zij wilde alle
bizonderheden weten en lachte er om. Zij verbeeldde zich dat het haar amuseerde.
Diep in zich voelde zij iets schrijnen; maar zij wilde er niet op letten. Ook over hun
eigen verhouding ging zij nu cynischer spreken. ‘Ik ben immers maar je concubine’,
zei ze eens. Louis wist niet of ze bitter was of lachte.
Willy Maes kwam hen nu geregeld bezoeken; tenminste als zijn vriendin het
toestond. Zij - de caissière van het eerste restaurant waar zij met hun drieën gegeten
hadden in Montmartre - hield hem wèl kort. Hij beklaagde er zich vaak over; was
toch te slap en te veel aan haar verslaafd om zich los van haar te maken. - Pauline
beschouwde hem nu heel anders. Van bewondering was er niets meer over. Hij leek
te veel op Louis. Zij mocht hem wel, vond het ook amusant dat hij verliefd op haar
werd. Soms wist zij Louis jaloersch; dat prikkelde haar overmoed.
De belgisch-fransche dichter Eugène Dubois ontving zijn vrienden elken
Donderdagavond; Pauline en Louis ontbraken er zelden. Hij bewoonde met zijn
vriendinnetje - Francinette was niet wettig met hem getrouwd - een paar armoedige
kamers op de derde verdieping van een smerig, uitgewoond ‘hôtel’, in een van de
somberste wijken van Parijs. Dubois had dit appartement gekozen, omdat het
goedkoop en dicht bij zijn kantoor gelegen was.
Enkele geestige prenten, een brutale naaktstudie van Ravineau en een oude spiegel
bedekten gedeeltelijk het ignobelvieze behang. De meubels waren meer dan
eenvoudig; het eenige karpet op den vloer vuil en versleten. Francinette was slordig
en onverschillig, maar vriendelijk lachte haar geestige gezichtje en haar bevallige
maniertjes brachten een fijne gratie in de kamer. Zij wisten haar vreemd van zeden,
een beetje pervers, en zij kwamen allen onder haar bekoring. Pauline zag dat ook
Louis niet onverschillig voor haar bleef; haar dikwijls met sterke aandacht volgde
en altijd trachtte om in haar buurt te blijven. Zij voelde een wild opvlammende
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Op een avond in April, dat zij er weer
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heengingen, troffen Louis en Pauline er een Amerikaansche jonge dame aan, die
Dubois' gedichten gelezen had en er hem een verrukten brief over had geschreven.
Na een korte, maar drukke correspondentie had zij gevraagd hem te mogen opzoeken.
Haar ruischend zijden toilet naar de laatste mode en haar rijke juweelen maakten in
die omgeving een zonderlingen indruk, maar imponeerden niemand. Zij was gekomen
uit een felle nieuwsgierigheid naar het Parijsche bohême-leven, zooals zij dat uit
boeken alleen kende. Ook dweepte zij met poëzie. Haar grenzenlooze naïveteit deed
Pauline proesten, die haar den ganschen avond volgde met geamuseerde blikken.
Miss Canady drong zich op dat ze genoot, al voelde zij zich er weinig op haar gemak;
zij kon de radde fransche gesprekken nauwlijks volgen; de meeste fijn uitgesponnen
aardigheden van Dubois in den geest van Jules Laforgue ontglipten haar, maar zij
lachte mee met de anderen en trachtte met haar hakkelend, afschuwelijk nasaal fransch
telkens wat te beweren. ‘Dit is weer een aardig nummer van het programma. De
Dubois hebben toch altijd iets nieuws’, zei Ravineau tot Pauline, alsof ze in een
theater zaten.
‘Inderdaad,’ vond zij, ‘en de goede Eugène merkt niet eens dat haar bewondering
minder gaat naar zijn verzen dan naar zijn persoon.’
Hij lachte. ‘Natuurlijk heeft hij dat al lang gemerkt! Le coquet!’
‘Coquet? Wie is er coquet?’ mengde zich de gastheer in 't gesprek.
‘Jij!’
‘'t Zal wel zoo zijn; dat is de vrouw in mij. U weet, Madame Pauline, in elke artiest
zit een vrouw en dat is het minst sympathieke deel van zijn persoonlijkheid. Maar
komt u eens mee, ik wil u in kennis brengen met Vannier en zijn zuster, oude
vrienden.’
Hij leidde haar naar het andere deel van het vertrek, waar twee menschen zwijgend
naast elkaar zaten op een rustbank. ‘Georges Vannier, beeldhouwer, Louise Vannier,
schilderes’, stelde hij voor. Zij negen voor elkaar en wisten niets te zeggen. Toen
lachte Pauline helder op. De schilderes, een niet meer jong, ernstig meisje, lachte
mee. ‘Die Eugène, hij laat ons maar in den steek’, zei ze met een lieve, lage stem,
‘hoe kunnen we nu dadelijk met elkaar praten, als we niets van elkaar afweten?’
Ravineau, die Pauline gevolgd was, kwam haar te hulp. ‘U moet banaliteiten
zeggen,’ zei hij, ‘net als in het eerste beste burgersalon.’
‘O ja, daar is Monsieur Ravineau zoo verzot op.’
‘Ik?’ vroeg hij verontwaardigd; ‘wanneer heb ik dat gedaan?’
‘U doet nooit anders als u praat met mij!’
‘Wat zegt hij dan?’ vroeg Louise Vannier geamuseerd.
‘Hij herhaalt tot in 't oneindige dat, enfin, de bescheidenheid gebiedt me daarover
te zwijgen.’
‘Dat ligt aan de taal, niet aan mij,’ zei Ravineau, ‘wij hebben nu eenmaal geen
andere termen om onze bewondering uit te drukken. En ik ben geen dichter, anders
zou ik wel meer rythme in mijn woorden leggen, ja misschien wel praten op rijm.
Maar zegt u nu eens zelve, Mademoiselle Vannier, u is toch ook van mijn vak, kàn
een schilder Madame Pauline aanschouwen en zijn bewondering verzwijgen?’
‘Heel moeilijk, dat geef ik toe,’ zei het meisje, ‘maar ik begrijp even goed, dat die
herhalingen Madame Pauline (uw anderen naam kan ik helaas niet onthouden) moeten
hinderen en vervelen. Alle herhaling verveelt.’
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‘Dat is niet waar,’ mengde zich nu de beeldhouwer in het gesprek, ‘in de natuur
wordt alles tot in het eindelooze herhaald en nimmer zal 't ons vervelen. Daarenboven
is de ijdelheid van de vrouw zóó onverzadelijk, dat zij nooit genoeg krijgt van
complimentjes. Als zij het tegendeel beweert, heeft zij geleerd de rol te spelen van
den eenvoud - de gevaarlijkste strik waarin
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zij een man kan vangen!’ En zijn lustige faunenblik drong in Paulines oogen. Zij
lachten allen. Hun gesprek werd onderbroken door den gastheer, die stilte verzocht.
Een bleeke ‘esthète’ waarvan niemand den naam kon onthouden, een vreemdeling,
de een beweerde uit Servië, de ander uit Polen afkomstig, zou eenige verzen
voordragen van zichzelf. Hij murmelde ze in extase voor zich heen. Pauline begreep
er niets van. Zij keek naar Louise Vannier, die haar oogen gesloten had, als om
aandachtiger te luisteren. Toen haar blikken elkaar toevallig ontmoetten, lachten zij
beiden zoo ingehouden mogelijk.
De verzen rijden zich aan elkaar. Het was als een ruischende regen zonder eind.
De stilte in de kamer werd telkens verbroken door een kuch, een luid gefluister.
Eindelijk hield de klankenregen op.
Een enthousiast applaudissement gaf uiting aan de algemeene verluchting.
‘'t Is mooi, de poëzie,’ zei Ravineau hard op, ‘men kan er zoo heerlijk bij droomen
en.... slapen.’
‘Ach, alle poëzie is eigenlijk onzin,’ zei Eugène Dubois, die naar hem toekwam,
‘wie neemt er nog ooit een dichter au sérieux. Daar moet je voor uit Amerika komen.’
‘Blaakt het dichtervuur niet meer bij u?’ vroeg Pauline. Hij keek in haar
ondeugende, behaagzieke oogen. ‘De schoone werkelijkheid is schooner dan de
droom, wat de dichters ook mogen zeggen. Als ze den droom verheerlijken, is 't
omdat het leven hun de werkelijkheid onthoudt. Als men zich verzadigen kan aan
geluk, wie zal dan zijn toevlucht nemen tot droomen? Hoe ongelukkiger, hoe meer
drang naar “le rêve”. En zoo is 't ook met 't dichtervuur, mevrouw. Als ik geniet,
dicht ik niet; alleen als ik ontbeer. Daarom is 't voor de menschheid die zich verbeeldt
dichters en kunstenaars noodig te hebben, gelukkig dat de meeste artiesten arm en
miserabel zijn in dit leven. Laten ze honger lijden, honger naar brood, naar liefde en
naar roem, dan zingen ze 't mooist. Hebt u ooit een académicien die rijk is geworden
nog een mooi boek zien schrijven? Welke schilder die “er gekomen is” maakt nog
iets moois? Zij dalen allemaal. - En nu willen zij den staat nog dwingen subsidies
en pensions te geven aan arme kunstenaars! Domheid. Laten ze armoe lijden; desnoods
krepeeren. In hun doodsangst schrijven ze misschien een paar onsterfelijke regels,
die over honderd jaar nog prijken in een anthologie voor jonge meisjes met
gewatteerden band.’
‘Wat ben je weer bitter, Eugène,’ zei Louis, die ook naderbij was gekomen. Den
heelen avond was hij vastgehouden door een paar tweede-rangs-acteurs, vluchtige
kennissen van Ravineau, die met hem meegekomen waren en die in Louis een
gemakkelijke prooi meenden te vinden - een man met geld - voor hun opgewonden
plannen om een nieuw theater op te richten. Louis hield zich voorzichtig op zijn
hoede.
‘Bitter? Wat een litteraire term, mijn waarde,’ antwoordde Eugène, ‘wie is er nu
nog bitter? Daar moet men toch een flinke dosis gevoel voor hebben en dat artikel
is uitverkocht, althans in ons oude Europa. Wij zijn niet meer gevoelig, of liever ons
gevoel is vervalscht, net als de koffie en de wijn. Toch leven wij er heel amusant
mee voort. Het echte kan hier niet aarden; het is ook veel te grof en veel te dik voor
ons. We zouden er een indigestie van krijgen!’
‘Ja, 't is hier in onze lieve beschaafde wereld een rotte bende!’ riep Ravineau met
zijn luidruchtige jongensstem. ‘En 't vermakelijkste is, dat we nog willen probeeren
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om 't volk, 't volk dat waarachtig nog 't minste voos en bedorven is, onze cultuur en
onze decadentie deelachtig te doen worden,’ vervolgde Dubois, ‘is 't niet komiek?’
Pauline zag 't gevoelige gezichtje van Louise Vannier vertrekken als in pijn. ‘'t Is
vreeslijk, vreeslijk,’ zuchtte zij, ‘wat moeten wij toch doen om beter te leven?’ -
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Maar in 't rumoer der anderen ging haar stem verloren. Pauline hoorde een poos later
ook Louis hard en spottend beweren: ‘Wat doet 't er toe, of we met ons allen zóo
naar den bliksem gaan? Als we deze laatste jaren maar kunnen genieten. Er is iets
moois in dezen tijd: het is de schoonheid van den herfst, zooals sommige vruchten
lekkerder smaken als ze een beetje verrot zijn! Maar denk dan eens aan den tijd van
den Romeinschen vervaltijd, hoe hevig boeiend en interessant was daar het leven!
Met emoties die een mensch nooit zou beleven in gezonde, normale staten. Ik voor
mij, ik wensch dien heilstaat niet van een nieuwe wereld...’
Zij voelde een verachting in zich opborrelen als een gevoel van moreele
onpasselijkheid. Toch lachte zij... Een hoonende roekeloosheid verving de walg van
zooeven Nu ja, ze waren allen geconfiskeerd. Waarom dan niet van de laatste
oogenblikken genoten?...
Even vóor zij weggingen, had Dubois Louis terzijde genomen. ‘Wat heb je met je
vrouwtje gedaan?’ vroeg hij als terloops, maar met een dringende vraag in zijn
branderige oogen, ‘zij is niet meer zoo mooi als vroeger.’
‘Niet zoo mooi?’ herhaalde Louis onthutst.
‘Neen, er is iets in haar bedorven.’
‘Onzin.’ Louis was nijdig. Waar bemoeide die kerel zich mee? - Maar toen hij
omkeek, zag hij den brutaal-coquetten blik waarmee Pauline den beeldhouwer Vannier
aanzag en hoe zij lachte met een gemaakten lach.
Hij dwong haar afscheid te nemen en duwde haar haastig de trappen af, op straat.
Eerst zwegen zij. Louis voelde zich driftig worden, maar wilde wachten met zijn
verwijten, tot ze thuis waren.
Daar barstte hij los. Zij had zich mal en coquet aangesteld, zij had hem een gek
figuur laten slaan, hij duldde het niet meer, enz.
Zij liet hem uitpraten. Langzaam maakte zij haar dun zijden japonnetje los en
schopte haar hooggehakte schoentjes uit. ‘Wil je dit haakje even voor me open
maken?’ vroeg zij, met een zachte stem en neergeslagen oogen.
‘Je zult me antwoorden!’ Hij stampvoette.
‘Waarop?’
‘Dat je 't voortaan laten zult.’
Zij sloeg haar armen om zijn hals en keek hem aan met een ondeugend-coquetten
blik. ‘Dat je jaloersch bent, Louis. God, wat vind ik dat amusant.’ Zij lachte en kuste
hem met telkens hartstochtelijker kussen. Hij nam haar onstuimig in zijn armen.
Even was Louis angstig geworden om haar en had zich beloofd beter op haar te letten.
Maar lang kon hij het niet volhouden, daar hij zelf werd meegesleurd door den
maalstroom van het leven. Zijn weerstandsvermogen verzwakte met elken diepen
teug uit den beker van genot dien hij zich had gekozen. Hij werkte al lang niet. meer;
zijn drama bleef onvoltooid. Hij kon niet tegelijk een levensgenieter zijn en den
ascetischen arbeid verrichten, waardoor het hem misschien mogelijk was geweest
iets te scheppen. Willoos liet hij zich gaan; hij lanterfantte en slenterde zijn dagen
door en kreeg de gewoonte zich elken avond een lichten roes te drinken aan woorden
en absinth; zijn zinnen prikkelend in zijn ‘verhoogde levensvreugde’ door den omgang
met vrouwen en meisjes, meest alle aan den zelfkant van de samenleving verwijlend.
Meestal waren het kleine, onbeteekenende avontuurtjes.
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Hij leefde nu in een kring van arme jonge mannen, die ‘er komen wilden’, hoe
kwam er minder op aan, en door op handige wijze zijn ijdelheid te bewerken, wisten
zij zijn schrielheid te overwinnen. Hij nam aandeelen in een jonge uitgeverszaak en
voelde zich gevleid en gelukkig als de nobele Maecenas. Toen Pauline hem had
verweten, dat hij zijn gezelschap zocht bij tafelschuimers
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en parasieten, die van veel minder gehalte waren dan de vrienden die zij ontmoetten
bij Eugène Dubois, was hij driftig opgestoven. Hij kon geen kritiek van haar
verdragen. Er kwamen nu telkens min of meer heftige scènes tusschen hen voor,
terwijl Pauline in stille oogenblikken met een stekende pijn bedacht dat er na die
driftbuien nooit meer een innige verzoening volgde en de onverschilligheid zich
tusschen hen nederzette. Het was vooral Louis die zich losmaakte van haar; z i j had
nog dagen van warm, bijna schreiend verlangen. Doch daar de bevrediging zoo laag
beneden haar verwachtingen bleef, trachtte zij haar eenzaamheid te vullen met andere
emoties. Een paar middagen was zij er met Ravineau alleen op uitgegaan, zij hadden
museums bezocht en hij had haar getracteerd op een rijtoer door het Bois. Hij was
wel wat familiaar geweest, maar zij had hem nog weten te bedwingen. Als Louis
haar woedend verbood het ooit weer te doen, begon zij plaagachtig te lachen en
dreigde hem, er met Ravineau van door te gaan. Hij vertrouwde op haar kinderlijkheid;
zijn gemakzucht vond dat vertrouwen een uitkomst, en hij liet haar begaan. Ook de
beeldhouwer Vannier was haar een paar maal komen opzoeken toen Louis uit was.
Zij vond een prikkelend genot in den omgang met die mannen, wier verliefdheid
haar omvademde als een broeierige atmosfeer, waarin zij zich vlugger voelde leven.
Vannier had een prachtig atelier, in een van de buitenwijken. Daar bracht hij haar
een middag heen. Louise zou er ook zijn, beloofde hij. Maar Louise kwam niet en
toen hij, vrijpostig en onbeheerscht verliefd, haar in zijn armen nemen wilde, had zij
angstig zich verweerd en wanhopig op de electrische bel gedrukt.
De bediende - een oud man - was binnengekomen en Vannier had zich geschaamd.
Hij was geen ploert, dat voelde Pauline wel. Haar eigen lichtzinnig gedrag had hem
geprikkeld en in de verleiding gebracht, zoodat hij zich een oogenblik kon vergeten.
Zij kleurde dieprood van schaamte; maar tegelijk rees een blinde drift in haar op
tegen Louis, die haar alleen liet en haar niet kon beschermen. Zij stond, toen Vannier,
verlegen en hulpeloos, haar met zachte stem een kop thee aanbood, met
ineengewrongen vingers vóór het groote atelierraam, dat uitzag op een smallen,
antiek aangelegden tuin.
‘U zult me nooit vergeven, mevrouw,’ begon hij, ‘het is ook onvergeeflijk.’
‘Laten we er niet verder over praten. Waar is uw zuster?’
‘Ik zal haar telefoneeren.’ Hij ging haastig naar een ander vertrek en Pauline hoorde
hem aan de telefoon Louise dringend vragen zoo spoedig mogelijk te komen.
In den stillen tuin lag de glorieuze schijn van de lente. Vogeltjes wipten op den
stijfgeknipten maagdepalm en zwierden lustig verder. Op den achtergrond zag zij
het hooge geboomte, waar een waas van groen op trilde.
Opeens kreeg zij een onhoudbaar verlangen naar buiten.... Waarom ook altijd
tusschen muren te leven! Het was verderfelijk. Onder de boomen, op 't gras, onder
den wijden hemel.... Nu dacht zij aan Holland en aan het Geldersche dorpje waar zij
den zomer doorbracht, aan dien dag van verrukking met Louis; zij met haar bloote
voeten op de heide. Zij knielde neer voor het raamkozijn. Haar oogen brandden. Dat
was zoo lang voorbij....
Zij liep een uur later met Louise in den tuin. Het ernstige bleeke meisje had haar
vragend aangezien, maar niets gezegd, toen zij hartstochtelijk had geroepen: ‘O,
komt u toch mee naar buiten! Hier binnen houd ik 't niet uit.’
‘Vindt u 't ook zoo moeilijk?’ vroeg Pauline haar, na een poos zwijgen.
‘U bedoelt het leven. Neen, zoo moeilijk is 't niet, als men maar werken kan.’
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Getroffen keek Pauline haar aan.
‘Zou 't dat zijn?’ vroeg zij vaag.
Maar toen leek het haar zoo doodsch, enkel maar te leven voor den arbeid - arbeid,
het klonk haar zoo onwezenlijk - welke
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arbeid? - en opziende naar het bleeke, smartelijke gezicht van 't schilderesje, scheen
het leven haar in dien vorm zóó triest en armzalig, dat zij huiverde, ‘Zonder liefde!
fluisterde zij, ‘onmogelijk.’
‘O neen, mèt liefde, maar een andere dan u bedoelt.’ - Pauline vroeg niet verder.
Zij gingen naar binnen en Louise bracht haar thuis.
Het was omstreeks dien tijd dat zij kennis maakten met Philippe Brémond, een
schatrijk dilettant, die op een onverklaarbare wijze aan zijn fortuin was gekomen,
doch die nu niet veel meer deed dan over schilderijen praten en zelf met verf knoeien.
Zijn uiterlijk had niets schilderachtigs, hij was breed en lomp gebouwd, burgerlijk
in manieren en spraak, met slaperige en toch sluwe oogen, met groote zorg gekleed.
Zijn gang was sleepend, zijn stem lijmerig, maar hij kon brutaal zijn in zijn
onverschilligheid. Ravineau kende hem ook wel; onder zijn kameraden was Brémond
het voorwerp van onvermoeiden spot. Met een heel troepje trokken zij vaak er op
uit om Brémond in zijn weidsch atelier te bezoeken. Dan plaatste ieder zich om de
beurt voor zijn doeken en prees hem met uitbundigsten lof. Hij slikte alles. Geen
vergelijking was hem te kras. Was hij goed in zijn humeur, dan inviteerde hij de
heele kliek op een diner of een champagne-fuif. Een enkelen keer ook kocht hij een
schilderij van die ‘jongens’, om ze van hongerdood te redden.
Madame Brémond was een vermaarde schoonheid. Pauline had wel scherp gespot
dat er letterlijk niets meer echt aan haar was, maar zij kon niet ontkennen, dat de met
kohl omrande oogen groot en glanzend stonden, het als perzikdons beschilderde
gezicht van een onberispelijk ovaal was en dat de fel roodgeverfde lippen sierlijk
bogen in een glimlach vol bekoring. Wat een Parijsche vrouw weet te bereiken met
haar toilet, Mme. Brémond verstond het.
Louis verheugde zich in haar gunst. Onder de talrijke mannen die zich om haar
verdrongen, scheen hij een van de weinigen uitverkorenen. Hij voelde er zich uitzinnig
trotsch op; nooit had hij durven droomen dat een Parijsche vrouw van de wereld, die
in de mode was, op hem verliefd zou kunnen worden. Pauline zag zijn
jongensachtigdomme bewondering, zijn grove ijdelheid, de naïveteit waarmee hij
zich beet liet nemen; zij zag het onmeedoogend duidelijk en walgde er van. Zij kon
zich niet verklaren waarom zij dan toch jaloersch was; jaloersch zoo bitter en verbeten,
als zij het nooit geweest was.
....De Brémonds gaven een groot diner in hun landhuis te St. Cloud. Pauline en Louis
behoorden tot de gasten.
In de auto die hen er heen voerde, pruttelde Louis: ‘Wat zullen we vanavond zijn
croûtes weer moeten bewonderen - en zijn heele meubilair. Zoo'n ijdele idioot.’
‘Waarom ga je dan, als je hem zoo vreeslijk vindt? Neem dan geen gunsten van
hem aan’, zei Pauline scherp.
Hij antwoordde niet. Zij hield een bittere beschuldiging terug. Wat gaf 't, die
verwijten? Het dreef hem telkens verder van haar af. ....en 't was al erg genoeg.
Zij keek naar de boomen en heesters, die in het schuinvallende licht van de dalende
zon rood gekleurd voorbijstoven. Geen tijd had ze om hun vormen te onderkennen.
Het leven leek zoo zinneloos. Zij raasden voorbij naar een doel dat even weinig
waard was als de tocht zelf. In December was zij in Parijs gekomen. Nu was 't al
Mei. De tijd schoot voort. Waarheen?
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‘Wat zit je te soezen,’ riep Louis haar wakker, ‘ben je een beetje verlegen om in
zoo'n groot gezelschap te komen?’
‘Verlegen? 't Kan me niets schelen.’
‘'t Is toch leuk, zoo'n groot diner en al die interessante menschen.’
‘Heel leuk,’ antwoordde zij ironisch.
Hij lette er niet op en begon een lang verhaal over de echtscheiding van een der
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gasten, die ze zouden ontmoeten. Pauline bedacht hoe onverschillig ze geworden
was de laatste weken. Vroeger zou ze dol nieuwsgierig en vol belangstelling zijn
geweest. Het was nu zoo zwaar in haar. Was 't sedert haar bezoek aan Vannier, dat
oogenblik van heimwee in zijn tuin? Of sedert gisteren pas, toen zij loom en triest
was opgestaan en het leven zoo ontzettend op haar gedrukt had? Zij wist het niet.
De auto draaide het monumentale, vergulde hek binnen en reed den oprit door
naar het landhuis, een sierlijk achttiend'eeuwsch gebouw, eens 't lustverblijf van een
oudadellijke familie.
De ingetogen voornaamheid van vroeger was bedorven door moderne overdreven
luxe en een arroganten smaak, die zich tot in de kleinste details opdringerig toonde.
Een opzichtige livreiknecht schoot toe om het portier te openen. Ofschoon de
avondzon den westerhemel nog dieprood brandde, waren de electrische lampen op
het bordes al ontstoken. In de vestibule en in de kleedkamers kwam een verstikkende
lucht van bloemen en kolendamp hen tegen. ‘Er is geen centrale verwarming,’ zei
Louis misprijzend. Hij had zich voorgenomen alles te critiseeren. Het stond zoo bête
en zoo burgerlijk om je door al die weelde te laten overdonderen. Critisch bekeek
hij ook Paulines toilet. Heel goed; origineel en toch eenvoudig. Juweelen had hij
haar nooit gegeven. Een vrouw lijkt dan zoo gauw op een cocotte, had hij beweerd,
zijn aangeboren gierigheid had zich daarachter verschanst. Pauline zelve had er
dikwijls, begeerig, naar verlangd; en eens, toen haar macht over Louis het sterkst
was geweest, had zij hem gedwongen een ring voor haar te koopen met een
flonkerenden smaragd.
‘Dat doffe rood staat je goed,’ zei hij en tikte haar op de wang, ‘maar je moet een
beetje vroolijker kijken.’
Pauline rukte haar schouders boos achteruit. ‘Ik wou dat ik niet was gegaan,’ zei
ze driftig, ‘bah, al die menschen, ze interesseeren me heelemaal niet.’
Aan tafel zat zij zwijgend, verveeld, en voelde haar afkeer stijgen.
In een somptueuze zaal, overdadig versierd, zaten zij als poppen van een onzinnig
marionnettenspel.
Er was er geen een, vond zij, die levend en natuurlijk keek. Elk had een masker
of droeg zijn doodsche onverschilligheid, de levenloosheid van zijn bestaan cynisch
te koop.
Dit was een andere wereld dan zij tot nu toe had leeren kennen. Députés, groote
industrieelen, een enkele aristocraat, twee leden van de académie.
De Brémonds ontvingen ‘de upper ten’, beweerde Louis. Maar misschien hielden
zij hem wel voor den gek. Misschien was dit ook maar een half ‘interlope’ gezelschap
een verzameling rijkgeworden intriganten, snobs, arrivés, zonder eenige voornaamheid
Wat wist ze er van en wat kon 't haar schelen.
Lusteloos at zij de tot een culinair meesterstuk geworden patrijs. Die heele wereld
gaf haar een gevoel van walging.
‘U schijnt zich niet te amuseeren?’ Zij keek in 't glimlachende gezicht van haar
buurman, een blonden jongen, die er uitzag als een diplomaat
Zij voelde plotseling lust om brutaalweg te antwoorden:
‘Neen,’ zei ze kort, ‘ik verveel me en er is hier niemand die me interesseert. Zelfs
het eten smaakt me niet.’
‘Dat is wat men oprecht noemt.’ Hij keek haar dieper aan. ‘U is een vreemdelinge,
nietwaar?’
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‘Ja, ik ben een Hollandsche. Zegt u mij eens eerlijk: in wat voor soort gezelschap
zijn we eigenlijk?’
Hij lachte. ‘Vrij gemengd,’ zei hij eindelijk, voorzichtig.
‘Hoe komt u hier? Want u hoort hier ook niet thuis, is 't wel?’ Zij keek hem
oplettend aan. ‘Neen, hoe meer ik u bekijk, hoe meer ik zie dat u hier niet bij behoort.’
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Hij amuseerde zich met haar besliste stem. Toen werd hij ernstig. Er kwam een
pijnlijke trek om zijn mond. ‘Dat zal ik u later wel eens vertellen. Het heeft ook niet
de minste beteekenis. Maar u?’
‘Ik moest mee met mijn man.’
‘Is dat..?’
‘Juist, die met den puntbaard hier tegenover.’
‘Ah juist. Is uw man ook schilder?’
‘Neen. Hij doet niets.’
Zij zwegen. Pauline dronk champagne. Zij voelde dat het haar wakker maakte uit
haar dofheid. Zij vond den jongen diplomaat sympathiek en wilde nog meer van hem
weten. Hij vertelde haar nu veel over de gasten. En 't was zooals zij gedacht had neen, nog veel erger.
De eetzaal zag uit op het bordes en de groote, glazen deuren stonden open nu, om
de frissche lucht binnen te laten. Pauline zag de boomen in het violet aanduisterende
park zachtjes wuiven.
‘Waarom zitten we hier?’ zei ze opeens, met een stem van hevig verlangen,
‘waarom gaan we niet naar buiten, in den nacht?’
‘De nacht is te groot voor deze kleine menschen. Ze zijn te voos en te bedorven
om anders te kunnen leven dan bij kunstlicht.’
‘Is 't overal zoo?’ vroeg zij triest.
‘Overal in de groote steden van Europa. Maar het zijn de laatste jaren, mevrouw.’
‘Wat bedoelt u?’
‘Hoort u dan de revolutie en den oorlog niet grommen in de verte? Het einde komt
- men kan zijn ooren wel dicht stoppen - maar het komt toch.’
Er werd een toast gehouden; Pauline kon niets meer zeggen. Zij dacht aan Ravineau,
die zoo dikwijls over de revolutie sprak en over een nieuwe wereld; maar pas dezen
avond drong de beteekenis tot haar door. Het spel van die hol lachende, onwijs
pronkende menschen werd een lugubere klucht. Zij huiverde.
Na het diner verspreidden de gasten zich op het wijde terras. De avond was zoel
en geurig. Pauline voelde daar voor 't eerst genot. Haar buurman had haar verlaten.
Zij stond alleen bij een groote vaas, waar roode bloemen uit neerhingen en zacht
haar vingers raakten. Zij keek op; de nacht was vol van tintelend leven. Grootsch en
eenzaam lag het park voor haar uit, in oud-Franschen stijl, met rechte alleeën, wijde
grasvlakten en waterpartijen in de verte. Hier had eens een markiezinnetje gestaan,
luchtig en sierlijk, een paar dagen misschien vóor de wildgeworden volksmassa haar
had verscheurd. Grootsche, geweldige tijden... Zij zag weer die vizioenen, de
verbeeldingen uit haar jeugd van de Fransche revolutie. Afschuwelijk, maar grootsch.
Beter dan een klein leven van z.g. genot onder vooze, bedorven menschjes.
O, het leven, het groote leven! Eens had zij gedacht dat Louis er haar zou brengen.
Maar waarop was het uitgeloopen: een poover bestaan van laag-bij-de-grondsche
genietinkjes. En hun liefde, éens zoo groot, zoo stralend van extase, wat was er van
geworden? Had zij hem eigenlijk nog lief? en wat zij voor elkander voelden, was 't
iets meer dan een zwakke, soms éven opflikkerende begeerte naar het meest
alledaagsche minnespel? Alle geheime bekoring, alle gloed, alle droom was er uit
verdwenen, neergeploft en sissend verglommen in den poel van hun leven.
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Opeens schrikte zij op. Er werd achter haar gefluisterd. Onbeweeglijk bleef zij
staan. Het paar kwam nader. Het was Louis met de gastvrouw. In zijn oogen, verlicht
door een electrische booglamp, zag Pauline het gloeien van de begeerte.
Het schokte door haar heen. Zij voelde haar handen ijskoud trillen. Toen sneed de
pijn door haar hart. Zij keerde zich loom om.
In het reusachtige, rijkgemeubelde atelier, waar het electrische licht overdadig brandde
en de avonddranken werden rondgediend,
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vond zij Louis terug, met eenige heeren in extatische bewondering voor het laatste
meesterstuk van den gastheer. Brémond stond schijnbaar onverschillig te luisteren
naar den lof die hem werd toegezwaaid. Met een lijmerige stem vertelde hij, dat hij
de kleurmenging van de Japansche grootmeesters had gevonden en Titiaan in zijn
gloed had benaderd. Zijn leermeester, lid van de Académie, schrijver en schilder,
gelauwerd en bekroond op ettelijke wereldtentoonstellingen, had het hem zelf gezegd.
‘Waarom stelt u zelf niet ten toon? Waarom uw meesterstukken aan het publiek
onttrokken?’ vroeg een jongmensch met slaafschen glimlach. - Zeker een jongen die
geld noodig heeft, dacht Pauline met afkeer. Met verachting keerde zij zich af. Tot
zoo iets laags zou Ravineau zich niet vernederen, bedacht zij; nòch Eugène Dubois.
Wat een wereld. En Louis die hier genoot!... natuurlijk om háár... Brandend van haat
zochten haar oogen de gastvrouw. Deze stond geanimeerd, in een kring van dames
te praten. ‘Een prachtig plan, een heerlijk plan!’ hoorde zij haar zeggen. Toen wenkten
de dames ook haar om naderbij te komen; verward en rumoerig klonken de stemmen
door elkaar.
Mme Brémond stelde voor aan de dames om zich te verkleeden en gecostumeerd
weer bij de heeren terug te komen. Dan zou er gedanst worden in de spiegelzaal. Het
plan vond een geaffecteerden bijval. Misschien had niemand lust in de grap; maar
de beleefdheid eischte enthousiasme.
In de kleedkamer van de gastvrouw, waar een klein leger van kamermeisjes en
kapsters de gasten zouden helpen, werden de schilderachtigste costumes aangedragen.
Pauline koos zich een markiezinne-costuum van goudgele zijde met paniers van
gebloemd paars satijn; de hals was brutaal laag uitgesneden, waardoor de zachte
welving van haar borstjes te zien kwam. Zij had een zwart fluweelen lintje om den
hals, een paar moesjes op de wangen, éen geestig dicht bij de fijne lippen; de voetjes
in hooggehakte satijnen schoentjes en het haar gepoe derd en torenhoog opgemaakt.
Wonderlijk hoe alles haar paste. De anderen waren niet zoo spoedig gereed. IJdelheid
en jaloezie hielden hun vinnigen strijd onder de liefste woordjes.
Eindelijk daalden zij de breede marmeren trap af naar de spiegelzaal, waar een
klein orkest begon te spelen.
Pauline was in een vreemde stemming geraakt. Het was alsof zij haar zelf met
haar eigen toilet op de kleedkamer had gelaten. Die hier rondtripte over den
glanzenden parketvloer, onder de luchtige melodie van een wals, was een grillig,
vreemd persoontje, neergefladderd uit het vreemde, verre verleden.
Glimlachend hoorde zij toe naar de vleierijen van de heeren die haar omringden.
Al waren de andere costumes nog rijker en origineeler, van niemand ging zulk een
bekoring uit; zij voelde het en het bracht haar in een ijle atmosfeer van duizelend
geluk. Haar voeten raakten nauwlijks den vloer; in haar oogen, groot en donkerpaars,
lag een lokkende gloed. De bewondering die naar haar schoonheid uitging, deed die
nog inniger bloeien. En het scheen of een overmoedige lichtzinnigheid al haar jaloezie
had weggevaagd. Nu zag zij Louis en Mme Brémond die flirtend met elkaar dansten,
met een ironischen glimlach na. Wat ging het haar aan! Zij had nu haar eigen spel
te spelen. Streelende woorden en champagne scherpten haar geest, deden haar driester
vroolijk worden.
En zij danste van den eenen arm in den anderen en in stille, groen omhuifde hoekjes
lachte zij en liet het steekspel van geestigheid niet rusten. Het was vooral met haar
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tafelbuurman en met een jongen Pool, dat zij telkens weer danste. Met haar rythmisch
bewegend lichaam, zoo jong en zoo lenig, danste zij de mannen dronken. Pétillant,
ondeugend lachte zij hen tegemoet. Zij
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danste - en voelde in een lichte koorts van genot, dat alles haar zou gelukken op
dezen avond, dat alle mannen in haar vingers als was zoo kneedbaar zouden zijn.
In de pauze zag Louis - die haar al verscheidene malen met booze en jaloersche
oogen gevolgd had - haar niet meer in de zaal.
Met den jongen Pool, fijner en met een intenser bewondering voor haar dan de
anderen, meest allen grof en cynisch, was zij den wintertuin ingegaan. Onder de
bloeiende heesters liep zij gearmd met hem voort. Hier klonk nog gedempt de muziek
van de zaal. Zij gingen zitten, dicht naast elkaar. Hij drong zijn verliefde blikken in
haar oogen. Zij zag dat hij nog jong was, een lief en onbedorven kind.
Even flitste het door haar heen dat zij dat moest eerbiedigen, maar de sensueele
bekoring was te sterk, haar wil lag verlamd in den roes van haar zinnen, den
dronkenschap van haar geest. Hij fluisterde zoete woordjes en vroeg om een kus.
Toen kwam opeens de herinnering aan Louis met Mme Brémond op het terras bij
haar boven. Haastig trok zij zijn jongensgezicht naar zich toe en kuste hem op den
mond.
Met een kreet van verrukking nam hij haar geheel in zijn armen en wild zochten
zijn lippen haar hals, haar schouders, hij kuste gretig en hartstochtelijk. Zij liet hem
begaan. Toen stond zij op.
‘Genoeg,’ zei ze dof.
Alle vreugde was dood. Zij voelde een zware vermoeidheid, die haar beenen lam
sloeg. Walging steeg in haar op met een fyzieken afkeer voor hem. Zij trok haar arm
zelfs terug van den zijnen. Geen blik gaf zij hem terug. Verlegen liet hij haar gaan.
.... Bij het naar huis gaan zwegen Louis en zij beiden, verbeten. Pauline deed of ze
sliep. Een hevige irritatie doorsidderde haar. Zij haatte Louis, zij haatte hen allen.
Haar drift werd haast ondraaglijk, vulde tot barstens toe haar gansche wezen, beefde
in iedere vezel van haar lichaam. O, dat ze sterk was, sterk om hem te slaan, te
striemen, te vermorzelen!..
Ook Louis was vol woede. Met Mme Brémond was het heel anders gegaan dan
hij zich voorgesteld had. Zij was een voorzichtige, koude coquette, daarenboven dom
en onbeduidend. Zijn bevlieging was sterk gedaald. Maar al zijn verliefdheid was
teruggekomen op Paulientje, toen zij zoo dartel in haar onweerstaanbare bekoring
als markiezinnetje de zaal was binnengedanst. Hij zag wel hoe de anderen in
bewondering haar hadden omringd en meegevoerd en een razende jaloezie had hem
gegrepen. Zij was van hem! Zijn kostbaar bezit werd hem ontstolen! Hij hield niet
van scènes in 't openbaar, maar thuis zou hij 't haar zeggen, dat ze van hèm was en
dat hij niet verkoos haar zoo coquet te zien.
In de slaapkamer barstte zijn woede los. Zij antwoordde eerst niet.
Kokende drift verlamde haar. Maar toen hij uitgeraasd was, vloog zij op en met
haar wit gezicht vlak onder zijn oogen hakkelde haar stem ziedende woorden hem
tegen: ‘Het is jouw schuld! zóo heb je me gemaakt! Jouw schuld is 't, dat ik me
verneder en bezoedel en naar beneden zak, ja, dat ik me bezoedel, dat ik eens een
vuile slet zal worden! Ja, luister goed - zóo is 't, ik zeg je de waarheid! Ik heb je nooit
iets voorgelogen, nooit iets geheim gehouden en dit zul je ook weten, dat ik een
vreemde heb aangehaald en op zijn mond gezoend heb. Dat heb ik gedaan, gedaan
om me te wreken, omdat jij me ontrouw bent - niet nu pas, vanavond, maar al lang,
al lang! Ontrouw ben je en onbetrouwbaar - jij hebt mijn leven verknoeid, jij hebt
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geen eerbied gehad voor onze liefde, jij hebt je laks en lafgedragenl en dit is je loon!
dit is je loon! je verdient niks meer, je verdient niks meer dan een slet, een slet...’
‘Hou je mond!’ - Hij sloeg haar lippen dicht. ‘Je zult je mond houden. Kleed je
uit - je zult van mij zijn, al ben je ook een
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coquette meid, je zult, ik wil je hebben!’
‘Ik wil niet!’ Zij worstelde zich los met al de kracht van haar nerveuze drift. Maar
hij was de sterkste. Hij sloeg haar als een kind dat onwillig is en den tuchtigenden
meester tot razernij brengt. Toen gaf zij den weerstand op. Dof en gebroken lag zij
naast hem; stil en roerloos, uren, uren lang. Hij sliep. Toen, eindelijk, stond zij
langzaam op.
Het kille morgenlicht van een bedekten hemel viel door de reten der gordijnen.
Zij sloeg een peignoir om en wankelde de kamer uit. Waar ging ze heen? Ze wist
het zelve niet. In het keukentje zakte zij neer op een stoel en keek wezenloos voor
zich uit. Een knagende pijn kwam uit het diepste van haar wezen en steeg en zwol
tot een ondraaglijk lijden. ‘O God.. o God...’ steunde zij zacht voor zich heen.
Pijn... pijn... en leegte, oneindige leegte. Hoe brandde het van binnen; alles
verteerde, alles vrat weg.
Niets zou er meer overblijven, niets dan die pijn.
Star keek zij voor zich uit. In het kilgrijze licht leek de keuken van een sombere
verlatenheid. Een paar vuile pannen stonden achteloos neergesmeten op tafel.
Appelschillen en slablâren slierden op de vuile mat onder haar voeten.
Even vuil en slordig en verlaten zou voortaan haar leven zijn. Bij die gedachte
overviel haar een duizeling. Het werd zwart om haar heen, een ijle wind woei om
haar hoofd, wreede ijskoude greep haar aan. Zij liet haar hoofd voorover vallen.
Diep zonk zij weg...

VI.
De ramen van de eetkamer stonden open. Uitbundige middagzon stortte naar binnen,
tegelijk met het rumoer van de straat, waar alle geluiden brutaler klonken in dezen
warmen zomerdag.
‘Het is flink heet vandaag,’ merkte Louis op. Hij stond klaar om uit te gaan.
Pauline antwoordde niet. Het trof hem even met schrik, hoe slecht zij er uit zag.
Zij was mager geworden en in het onnatuurlijk bleeke gezichtje stonden de donkere
oogen strak, met diepe kringen.
‘Je moet meer eten,’ zei hij bruusk, ‘wat heb je er aan om ziek te worden?’
Zij haalde haar schouders op. ‘Ik eet genoeg.’ Onverschillig begon zij het servies
in elkaar te zetten.
‘Ga je mee, een eindje wandelen?’ vroeg hij aarzelend.
‘Dank je. Ik ben te moe.’
Toen hij gegaan was en zij de tafel had afgeruimd, nam zij haar naaiwerk op en
zette zich in een fauteuil bij het raam. Haar handen bleven lusteloos hangen. Waarom
zou ze eigenlijk naaien? Waar diende het voor? Ze was ook te moe. Het liefst zat ze
maar stil te kijken. Het leven was misschien nog het beste zóó: alleen voor het raam
te zitten, doodmoe. Te moe om te denken. Want van denken werd je ongelukkig.
Aan den overkant waren hooge huizen met reclameborden. Machinaal las zij ze over.
En daarboven de blauwe lucht. Die deed pijn. Zij sloot de oogen. Kon ze maar slapen.
Gisteravond was 't zoo laat geworden, in 't cabaret. Het was wel drie uur geweest,
vóor ze in bed lag. Een roezige avond. Zij had zich verbeeld, dat het wel amusant
was. Het gaf afleiding ten minste.. afleiding van die ellendige dwanggedachten die

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

haar zoo folteren konden. O God, daar kwamen zij weer! Waarom was ze ook thuis
gebleven? Waarom niet meegegaan met Louis? Neen, altijd met hem zijn was ook
ondraaglijk. Zij had te grooten afkeer van hem; hij maakte haar ziek met zijn woorden,
zijn lach. Als hij onverschillig-lichtzinnig was, haatte zij hem met een diepe
verachting, maar 't ergste was hij nog als hij haar kussen wilde of lief met haar zijn.
Dat was het ergste... en 's nachts... zij knarste op haar tanden. Soms zou ze hem
kunnen vermoorden. Neen, neen, niet daaraan denken... Zij weerde ze met haar
handen af,
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haar gedachten, als waren het levende wezens, die te dicht op haar aan kwamen
stuiven.
Moeder... haar lippen vormden sidderend van verlangen het oude, vertrouwde
woord.
O, moeder, moeder...
Zij stond op. Haar verlangen werd te hevig.
Zij keek om zich heen. De meubels stonden vreemd en onbeweeglijk. Niet hier
blijven, in deze eenzaamheid. Ze zou krankzinnig worden.
Haastig liep zij naar de slaapkamer, kleedde zich aan en ging naar buiten. In de
volle straten verloor zij haar dwanggedachten. Het loopen deed haar goed. Zij liet
zich branden in de zon en glimlachte tegen een kleinen jongen, in een bont schort
achter zijn moeder aan, die een handwagen vol bloemen duwde.
Pauline kocht wat tulpen. Ze waren niet versch meer, maar het moedertje had zoo'n
lief, tevreden gezicht. Toen keerde ze om naar huis. Op het palier ontmoette zij Mme
Hirsch. Wat zag die er slecht uit, dacht Pauline. Zou ze ziek zijn of ongelukkig, net
als ik? Zij draalde even, en zocht een vriendelijk woord.
‘Hoe is 't met Annette?’ vroeg ze eindelijk.
‘Ah, merci, heel goed!’ Het gezicht van de moeder straalde. ‘Ze is zoo flink op school,
de eerste van de klas; en groot dat ze wordt en wijs! Die kinderen groeien je boven
't hoofd, vóor je 't weet, Madame Pauline. Ze heeft vanmorgen een paar keer naar u
gevraagd - en verbeeldt u, het lieve hartje - ze vroeg: Madame Pauline is toch niet
boos op mij?’
‘Arme lieveling... waarom zou ik boos zijn?’ antwoordde Pauline zacht, ‘maar ik
heb me de laatste weken weinig met haar bemoeid en 't kind is fijngevoelig, dacht
zeker dat ik haar niet graag meer zag. Stuurt u mij haar vanavond eens bij me, madame
Hirsch, als u uitgaat?’
‘Heel graag. Want och...’ Mme Hirsch geraakte in zichtbare verlegenheid, ‘ik moet
des avonds dikwijls uit - vroeger, toen ze klein was, ging ze dadelijk naar bed, maar
nu blijft ze graag nog een uurtje op en dan zit ze zoo alleen.’
‘Komt u niet binnen?’ vroeg Pauline, en hield de deur voor haar open.
Mme Hirsch verontschuldigde zich.
‘Een volgenden keer heel graag.’ Toen, zachter: ‘U is toch niet ziek? U ziet er wat
bleekjes uit.’
‘O neen. Ik ben heel wel. En u?’
‘Triest... ik ben soms erg triest. Het leven is niet gemakkelijk. Maar ik heb mijn
kleine Annette. Hadt u ook maar een bébé, Mme Pauline!’
Pauline schrikte even. Toen lachte zij.
.... Een kind, bedacht zij, een kind als de kleine Annette.
Zij zat weer voor het venster. De zon had zich verplaatst en brandde niet meer in
de kamer. Een kindje als Annette.
Het zou zoo lief en warm tegen haar borst aanliggen en haar aankijken met
onschuldige grijze oogen. Het zou lachen en de lipjes tuiten om door haar gezoend
te worden.
De handjes zouden grijpen naar haar handen. Het zou lachen en vroolijk zijn.
Maar het zou ook schreien als het pijn had. En hoe zou zij 't dan troosten?... het
zou groeien en een meisje worden, een meisje zooals zij geweest was, in den Haag.
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Hoe zou zij 't leiden?.. zij kon het niet. Zij wist zelf niet hoe te leven. Hoe kon ze
't leeren aan een ander? En als het meisje ongelukkig werd en schreiend vroeg: o,
help me, moeder! Hoe zou ze 't kunnen helpen?
Want gelukkig zou een kind van haar nooit worden!
Met een vader als Louis.
Neen, het kindje moest niet komen. Zij was er te ongelukkig voor.
Een paar dagen later kwam Mme Hirsch,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

341
heel schuchter, met een voorstel: de dokter vond het voor Annette, die bloedarmoedig
was, noodig, dat ze een paar weken naar buiten ging. Of Madame Pauline ook van
de partij wilde zijn? Zij, Mme Hirsch, had een nicht wonen in Normandië; daar
konden zij allen logeeren - het was eenvoudig, maar goed - een flinke boerderij - en
Madame Pauline zag zoo bleek..? Dadelijk was Louis op het voorstel ingegaan. Hij
vond het werkelijk noodzakelijk voor Paulines gezondheid dat zij er eens uitging.
Het zou hem tevens wat rust geven, bedacht hij met een zucht, want haar wisselende
stemmingen, haar stugheid en haar wilde scènes, ze begonnen hem te vervelen.
Pauline stemde lusteloos toe. Louis kon niet mee. Hij was de laatste maanden
directeur geworden van de kleine uitgeverszaak, waarin hij geld had gestoken en
voelde zich heel gewichtig in zijn nieuwe betrekking; ontving schrijvers en dichters
en had tallooze vergaderingen. Zij gingen op een bewolkten Juli-morgen, Mme
Hirsch, Pauline en 't kind, dat opgewonden vroolijk praatte! Pauline stelde zich niets
van haar uitstapje voor en toen zij na een lange, omslachtige reis eindelijk in het dorp
waren aangekomen, was zij te moe om een ander verlangen te kennen dan dat naar
rust in bed.
Pauline had een kamer voor zich alleen. In het groote bed met de gebloemde sitsen
gordijnen lag zij, als een wrak op het strand ligt geworpen. Zij had geen besef meer
van de werkelijkheid.
Maar den volgenden morgen ontwaakte zij tot het leven. Er was vogelgezang en
koeiengeloei en gerinkel met emmers. Er klonk gelach; en frisch en geurig woei de
morgenlucht naar binnen.
Even steeg de jonge, stralende levenslust in haar op. Maar dadelijk sloeg de asch
van haar bitterheid er op neer. Het leven was een spel van schijn en logen. Zij kon
er niet meer in gelooven.
Toch, langzamerhand, werd alles beter in haar. De natuur, de algoede, rijke, warme,
omving haar. En Annette was er om mee te wandelen, Annette die den balsem van
haar argelooze blijheid legde op haar gekneusde hart. Het leven was hier zoo heel
anders dan daarginds, in die hel van Parijs. Het was of zij langzamerhand een ander
werd, met andere gedachten.
De folterende wanhoop was niet meer.
Zij gleed met een zucht van verlichting weg in een nieuw leven.
Gezonder werd ze weer en sterker. Soms dacht ze met een glimlach aan wat zij
geleden had. Onwezenlijk leek het.. en toch, angstig voelde zij het te leven, héel ver
van haar af, maar loerend en verraderlijk. Op een avond zaten Mme Hirsch en zij
heel stil vóor het huis, op een rustieke bank. De hemel zag paarsrood. Er was een
heilige stilte in den avond. Annette sliep.
Toen vertelde de moeder haar wreed verhaal. Hoe zij een dochter was van
boerenouders, verleid door den baron van het kasteel, gevlucht naar Parijs om daar
een leven van prostituée te leiden. Hoe Abel Hirsch gekomen was, de eenvoudige,
trouwe Elzasser, die haar liefkreeg en haar redde. Hoe zij getrouwd was en gelukkig
werd met de kleine Annette. Maar hoe zij, na zijn dood, vervallen was in de oude
zonde. Omdat zij nu eenmaal niet anders kon. Omdat zij een vrouw was van de zonde,
een vrouw die zulke emoties noodig had om van te leven; maar dat zij haar kind rein
en onschuldig bewaren wou en dat Annette nooit mocht weten 't geheime leven van
haar moeder. ‘Ik geef me nooit voor geld,’ eindigde haar trieste, gelaten stem, ‘geld
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heb ik niet noodig, mijn arme Abel liet mij genoeg om van te leven en ik hecht niet
aan het geld.’
‘U zult me niet begrijpen,’ zei ze na een poos, omdat de andere zweeg.
Maar Pauline begreep haar wel.
Pas eind September kwamen zij in Parijs
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terug. Louis stond haar op te wachten aan het station. De laatste dagen had zij veel
aan hem gedacht en zelfs gemeend naar hem te verlangen.
Maar toen zij zijn opzettelijk joviaal-vroolijk gezicht terugzag, een beetje vlekkerig
rood, als van iemand die copieus heeft gegeten, kwam alle weerzin terug.
Neen, niets was er veranderd. Alles stond haar te wachten in de rommelige
lawaaiïge drukte, in het stofgruis langs de razende auto's, in het schorre geschreeuw
van de venters op straat. Het stond haar te wachten in huis, in de ongezellige kamers,
in de gore, grijze keuken.
Zij was niet weg geweest.
....De dagen druilden voort. Zij voelde haar wanhoop slijten; de uiterste scherpte
stompte af, de pijn verloor aan hevigheid. Het werd als na een onweer een grijze,
eentonige regen; de druppels vallen aanhoudend, en somber gesloten is de hemel,
maar de eerste onstuimigheid van het onweer is voorbij.
Pauline voelde haar telkens dichter om haar heen vallende onverschilligheid als
een gemakkelijk kleed. Soms kon ze nog wel hartstochtelijk schreien of razend
uitvallen tegen Louis, maar later, als ze doodmoe en met ondraaglijke zenuwpijnen
in bed lag, had ze er spijt van, nam zich voor liever alles langs zich heen te laten
gaan. Zij stompte af. Fijn gevoel en tact in den omgang verloor ze; het kon haar niets
meer schelen hoe de menschen over haar dachten. S ug stiet zij ze af of trok hun
aandacht in brutale, dadelijk in afkeer omslaande coquetterie. Alleen met Annette
en haar moeder bleef zij dezelfde. Toch ging ze er zelden heen.
Louis bemoeide zich zoo weinig mogelijk met haar. Hij voelde zich, na een paar
keer vergeefs getracht te hebben ‘het goed te maken’ miskend in zijn beste
bedoelingen en schoof op deze wijze alle verantwoording van zich af.
De winter ging voorbij. Eind februari werd zij een en twintig jaar.
Louis had haar verjaardag vergeten; eerst laat op den middag; toen hij naar huis
ging, dacht hij eraan. Hij nam nog de moeite weer de trappen af te loopen en bij een
bloemist, een paar straten verder, een bos roode rozen te koopen, haar
lievelingsbloemen.
Toen hij weer boven kwam, vond hij haar nergens. In de keuken stond het eten te
verdampen en aan te branden. Hij vloekte. Die slordigheid, dat ongeregelde geduvel,
bromde hij.
Pauline was bij Madame Hirsch en Annette blijven praten. Haar oogen brandden
en zij lachte scherp, toen zij de rozen zag. ‘Dank je wel,’ zei ze, ‘voor je lieve attentie.’
Hij gaf haar een kus, dien ze niet teruggaf. Zwijgend gingen zij eten.
‘Ik heb van huis ook niets gehoord,’ zei ze stug. Den heelen morgen had zij er om
gehuild en nu voelde zij een onweerhoudbare behoefte er met iemand over te spreken,
al was 't dan ook met hem.
‘Nu ja, zoo'n verjaardag..’ Hij wuifde nonchalant met zijn hand, ‘wie hecht daar
eigenlijk nog aan. Zoo kinderachtig.’
Zij zweeg. Het eten kon ze niet slikken. Haar oogen vulden zich heet. ‘Moeder
zal het niet vergeten,’ zei ze eindelijk en stond op om andere borden te halen.
Er werd gebeld. Zij liep haastig naar de deur. Het was een telegram voor haar. Zij
kreeg een kleur van blijdschap.
Toen zij in de eetkamer terug was, scheurde zij 't pas open.
‘Wat is 't?’ vroeg Louis onverschillig. Zij was wit en haar vingers beefden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

‘Vader is doodziek. Ik moet gaan, Louis. Ik moet naar hem toe.’
‘Je bent gek,’ viel hij uit. Zelf wist hij niet, waarom zij hem zoo heftig irriteerde.
‘Wat zou je thuis doen? je loopt ze maar in den weg. Je moeder zal 't al druk genoeg
hebben. En je vader zelf? die wil je niet eens meer zien! Staat 't erbij, dat hij je
terugroept?’
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‘Neen.’
‘Welnu - wat een onzin dan. Hij zal 't niet eens willen. Ik zou, als ik jou was, te
trotsch zijn om ongevraagd te komen. En je zusjes - die schamen zich misschien nog
voor je. Wat doe je daar in den Haag? je hebt er je onmogelijk gemaakt.’
Zij zweeg. Het telegram vouwde zij werktuigelijk dicht en legde het op tafel. Toen
begon zij jachtig op te ruimen.
‘Kom eens hier,’ vroeg hij, en in zijn stem lag de sedert lang verloren innigheid.
Zij kwam. Hij trok haar op schoot. Toen begon zij heftig te snikken. Hij suste haar.
‘Wat zou je er aan hebben om te gaan, Pautje, blijf maar bij mij.’
Zij keek hem opeens aan met booze oogen.
‘Egoïst,’ riep zij en duwde hem van zich af.
Hij lachte bitter. ‘Natuurlijk’, bromde hij in gelaten martelaarschap, ‘natuurlijk is
't alleen maar egoïsme van me.’Zij wist niet of zij hem miskende. Zij duwde die gedachte op zij.
‘Dus je wilt me niet laten gaan?!’
‘Neen. Je blijft hier. Geen centime reisgeld krijg je van me. Het is de grootste
gekheid. Ik zal je bewaren voor teleurstellingen en booze scènes thuis; je zult je niet
als een kind laten gaan op al je impulsen. Morgen is er weer wat anders. Ik wil ook
niet dat ze je thuis beklagen en mij voor een monster aanzien. Dat je bleek bent en
mager en een gezicht zet zoo zuur als azijn, dat is natuurlijk allemaal mijn schuld!
ik bedank er voor om zoo onrechtvaardig behandeld te worden. Ik heb genoeg mijn
best gedaan. Ik kan 't niet helpen dat jij zoo lastig bent en humeurig. Dat noemen ze
dan “ongelukkig” en ik ben de kwaje pier.’
Zij lachte kort en hoonend.
‘Nu begrijp ik je beter’, zei ze en sloeg de deur achter zich dicht. Zij zeide niets
meer tegen hem dien avond. Hij verveelde zich en haar wit gezichtje met de strakke
donkere oogen maakte hem zenuwachtig. Hij kon het toch waarachtig niet helpen
dat haar vader op sterven lag! Trouwens die droefheid van haar kant was niets dan
aanstellerij; zij had nooit van haar vader gehouden.
‘Zeg, ben je van plan den heelen avond als een oorwurm rond te loopen? Dan ga
ik er van door!’
‘Heel goed.’
Hij keek haar eens aan of zij 't meende. Toen, schouderophalend, ging hij de deur
uit.
Zij bleef alleen in de schemerige kamer, waar het licht van de straat met vage glanzen
naar binnen viel. Zij legde de armen op tafel en steunde daarop haar hoofd.
Het was zoo stil om haar heen.
Zij moest aldoor aan vader denken. Zoo duidelijk zag ze nu zijn bleek, verwrongen
gezicht met de zenuwtrekkingen en de lichte, trieste oogen. En zij dacht aan hem
toen Gerard gestorven was, hoe hulpeloosbedroefd hij was geweest. Zou hij ook om
haar verdriet gehad hebben zonder het te willen zeggen? En als zij nu zachtjes bij
hem kwam, met haar hoofd dicht bij zijn oor en hem toefluisterde: ‘Vader, het doet
me zoo'n verdriet...’ Ja, God, dat m o e s t ze toch zeggen! Hij kon toch niet sterven,
zonder dat hij wist dat zij er verdriet om had hem pijn gedaan te hebben... Zij schopte
de stoel achter haar weg. Zij ging!
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Als in een droom kleedde zij zich verder aan, tot zij haar taschje vond, waarin ze
haar zakdoek borg en den steutel van hun appartement. Geld... ze had geen geld.
Aan Louise Vannier kon zij het vragen, of aan Mme Hirsch. Zij keek op de klok.
Het was al laat; Mme Hirsch zou zeker uit zijn en Annette sliep - dus naar Louise?
Die woonde een heel eind weg, bij het Luxembourg; ze zou maar dadelijk gaan.
Eerst liep zij vlug, bijna driftig, toen werd haar pas wat langzamer en eindelijk
sleepte zij zich moeilijk voort. Het was zoo ver en zij was moe.
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In de helverlichte winkelstraten, tusschen de haastig reppende of lusteloos drentelende
menschen, voelde zij zich hoe langer hoe zwaarder worden. Het gedruisch verdofte
haar hersens. Een gevoel van onwezenlijkheid kwam over haar. Zij verloor er zelfs
haar doel door uit het oog. Zij liep alleen tusschen die drukke menschen. Zij hoorde
nergens bij. Het leven had haar uitgestooten. Louis ging zonder haar; zijn leven was
het hare niet. En thuis... nu leek haar thuis zoo ver en zoo vreemd. Zij hadden haar
thuis niet noodig.
Zij ging zitten op een bank in een Square, naast een donker paar menschen, dat
niet op haar lette. Zij was zoo moe. Haar beenen hingen als vreemde, zware dingen.
Haar armen voelde zij niet meer. Zij had heel ver geloopen en wist niet meer
waarheen.
Zij sloot de oogen en daar kwam een beeld, dat haar de laatste dagen zoo dikwijls
was komen plagen: De zee van Scheveningen, dicht bij de visschershaven, onder
een loodblauwen onweershemel. De zee scheen opaal, met gele plekken en 't woeste
brandingschuim lag op de heftig aanrollende golven. En zij in een zandkuil
daartegenover. Vrij en sterk woei de wind om haar hoofd; zij proefde de zee op haar
vochtige lippen en de dreuning van de golven was in haar ooren, machtig en wild. Eens had zij daar gezeten, een droomend, onschuldig kind.
Zij kreunde even en sloeg de oogen op. Zij was in Parijs en kon niet meer terug.
Zij was dezelfde Paulientje immers niet meer! Hoe kon ze dan terug? - O, wanneer
was het toch begonnen, wanneer was zij de helling afgegleden...? Zij dacht aan de
eerste dagen met Louis - hoe dikwijls had hij haar geroemd om haar durf, haar moed..
er was geen durf, er was geen moed - want zij wist immers niets van het leven! Zij
was met hem mee gegaan als een kind, onwetend en argeloos. In Brussel, haar eerste
liefdenacht... zij wist nog haar schuwe angst, de plotselinge schrik, het instinctieve
gebaar, waarmee ze weg had willen vluchten, toen de realiteit haar maagdelijkheid
verschrikte. Het was overgegaan en zij had daarna het geluk gekend van het
vrouw-zijn, de extase en de innigheid van de liefde. Maar het was niet gebleven...
Misschien was 't ook haar schuld. Zij was zoo klein en zwak en had het groote
geluk uit haar handen laten vallen. Hoe laf was ze geweest voor pijn. Hoe klein was
haar leven geworden, zoo vuil en zoo klein, een vod waarmee de winden spelen en
dat wel neer zal dwarrelen diep in de goot. Zij kon dat vod niet brengen bij haar
moeder...
Zij moest maar verder gaan en verder zakken, telkens dieper in de modder van
Parijs. Zich nog meer prostitueeren. Want deed ze dat niet door zich aan Louis te
geven, nu ze hem niet meer liefhad? Waarom dan niet aan een ander, aan Ravineau
of Vannier of den eersten besten man hier op straat? Het zou haar misschien
verwarmen. Want zij bevroor van binnen. De ijzige kou drong stekend in haar hart.
Het gaf een pijn, onduldbaar, niet te dragen! Zóo kon ze toch niet verder leven... het
was een foltering, zij werd gefolterd!
En driftig stond zij op en begon weer te loopen.
De straten werden stil en donker. Enkele gestalten liepen langs de met luiken
gesloten huizen. Soms sprak er iemand haar aan of gaf haar een duw. Zij lette er niet
op. Als een krankzinnige liep zij verder.
Daar lag de Seine. Een breede brug, waarop een eindelooze reeks van voertuigen
en menschen. Dof gedreun van zware karren en het gebel en getoeter van autobussen.
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Zij ging de brug niet over, maar daalde een helling af naar de rivier. Donker en
glimmend lag het water aan haar voeten. Zij kon alleen dat water zien.
Er kwam een dof gesuis in haar ooren en een stem scheen achter haar te spreken.
Zij wist niet... ging 't over God? God... moeder wist wat God wilde. Zij wist het niet
Zij was een laf, dom kind dat niet meer wist te leven.
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Het water kabbelde zachtjes en drong vooruit, over haar voeten.
Zij knielde neer...
... Toen zij twee dagen later uit den nacht van onbewustheid ontwaakte, lag zij weer
in haar bed met Louis naast haar, die angstig haar hand vasthield.
Hoe zij weer thuis was gekomen wist ze niet meer. Er waren donkere mannen
geweest die hard hadden geschreeuwd en aan haar getrokken hadden. Even had zij
haar adres genoemd, maar wat er verder was gebeurd, was zij vergeten.
‘Pautje... herken je me? ik ben Louis.’
‘Ja.’
‘Heb je nog pijn?’
Zij schudde het hoofd en voelde naar het verband om haar slapen.
‘Gevallen,’ zei ze zacht, ‘ik ben gevallen.’
‘Ja,’ zei hij sussend, ‘ja hoor. Nu moet je maar weer slapen.’
Zij sloot de oogen gewillig.
Met een zucht stond hij op. Twee dagen had hij in doodelijken angst geleefd en
was alle innerlijke gehechtheid aan zijn Paulientje met kracht naar buiten gestuwd.
Maar nu zij weer praten kon en het gevaar voorbij was, begon een lichte irritatie
boven te komen. Er was ook altijd wat met haar! Dat zij expres in het water zou zijn
geloopen om er een eind aan te maken, die gedachte had wel eens zijn brein
doorkruist, maar had hij als te belachelijk verworpen.
Zij lag weer alleen.
Het schemerde in de kamer. Het water... vreemd, dat haar voeten in het water
stonden en haar hoofd zoo hoog, dicht bij de wolken nu. Zij dommelde in en had een
droom.
Aan de eene zijde van een langen, onafzienbaar langen weg was de rivier, een
donkere, golvende massa. Aan de andere zijde was een berg gemaakt van hout en
kolen; en mannen met woeste gebaren droegen vuur aan om den berg in brand te
steken. Toen zag zij moeder vóor zich; zij was groot en lang geworden en in haar
streng, verheven gezicht gloeiden de oogen verwijtend. ‘Waarom heb je het water
gekozen?’ vroeg zij met hooge stem, ‘het vuur had je moeten kiezen. Kom mee! Je
moet verbranden!’
Met een gil werd ze wakker. De dokter stond vóor haar. Het was een oude, grijze
man, Louis had hem gekozen, omdat hij in hetzelfde huis woonde en dadelijk bij de
hand was.
Hij nam haar pols en keek haar aan. Toen hij binnenkwam, had hij de gaslamp
aangestoken en de gordijnen toegehaald. Zwijgend keek hij haar aan.
‘Mooi zoo,’ zei hij eindelijk, ‘u is gered, mevrouw.’
‘Gered... moet ik u daarvoor danken, dokter?’
‘Het is niet noodig,’ zei hij glimlachend.
Zij keek met genoegen naar hem. Zijn waswit gezicht was heel fijn en de correct
geknipte witte haren van zijn hoofd waren als een kapje boven zijn oogen. Het waren
diepe blauwe oogen.
‘Hebt u een dochter?’ vroeg zij.
‘Mijn dochter is gestorven.’
‘En mijn vader is dood.’
‘Is u daarom te dicht langs de Seine geloopen?’
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Zij wachtte even en dacht na.
‘Neen, niet daarom alleen. Ik had te veel pijn. Daarom kan ik u niet bedanken,
dokter.’
‘Verwijt u 't mij misschien?’
‘Neen.. ik verwijt 't u niet, want ik weet nu dat ik 't niet waard was om te sterven.’
Zij praatte zacht en onduidelijk. Hij boog zich dieper over haar heen.
‘U moet leven,’ zei hij, ‘u is nog jong; u kunt nog alles van uw leven maken.’
Zij sloot de oogen en zachtjes stond hij op om naar Louis te gaan.
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Hond-geblaf,
door Marie de Rovanno.
Wat blaft daar eenzaam in den nacht een hond:
Niet één gerucht dan 't eenzaam luide blaffen,
't Is als van ver het dreigen van gevaar,
't Is als de nadering van onvermijdbre straffen.
't Waarschuwt luid-op, is dan weer stil,
Maar na wat angst'ge rust begint het weder,
En luid en vol en onverwacht
Stoot fel 't weer in de stilte neder.
Ik luister angstig naar ik weet niet wat,
Naar 't naderen van ongekende vreezen,
Naar verr' en ongekende smart,
Ver-weg in 't duister opgerezen.
Ik luister ang tig, of niet eindlijk stilt
Dat luide eenzame blaffen. Moede
Leun ik mijn hoofd het venster uit,
Het duurt en duurt.... Met felle woede
Klinkt telkens door den stillen nacht
Dat eenzaam blaffen. En in gruwb're vreezen
Leun ik het venster uit,
En wacht en wacht....
Of aarde en hemel mij ter helle wezen....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Is. Querido, De Oude Waereld, Het Land van Zarathustra, romantisch
epos uit Oud-Perzië, I, Koningen, met lichtdrukken naar teekeningen van
Marius Bauer; benevens Het Boek der Toelichtingen, Amsterdam,
Scheltens & Giltay, 1918.
Louis Couperus, Xerxes of De Hoogmoed, Rotterdam, Nijgh & van
Ditmar's Uitgevers-Maatschappij, 1919.
Omstandigheden hebben mij gedwongen, na veel te lang uitstel - het was geen
tegenzin, veeleer ontzag; ik wilde, een paar rustige, vrije dagen door, mij er heelemaal
aan kunnen geven; die vrije dagen echter, ik vond ze niet - Querido's K o n i n g e n
te lezen bij stukjes en beetjes, vandaag tien, morgen twintig bladzijden. En zie, nu
ik op deze wijze de lectuur voleindigd heb, nu spijt het mij, dat ik het maar niet
eerder, veel eerder deed op deze wijze. Want dan zou ik nu niet zoo achteraan komen
met mijn aankondiging van dit hoogst merkwaardige, rijke en prachtige boek. En
het spijt mij te meer, omdat Querido's proza er bij wint, op deze wijze gelezen te
worden: in vele dagen, nu eens tien, dan weer twintig pagina's. Het komt er beter
door tot zijn recht. Men merkt dan niet zoozeer het - juist door zijn geweldigen adem
en toomelooze vaart - eentonige, vermoeiende, dat Querido's proza nog altijd heeft
en ook wel nooit verliezen zal; er telkens frisch voorkomende wordt men telkens
opnieuw getroffen door den stouten drang, de extatische verheffing, de tot het uiterste
gespannen zielskracht, de indrukken waarvan men, bij lang achtereen doorlezen, niet
zoo zuiver en sterk meer opnemen, doorvoelen en verwerken kan. Querido's proza
heeft mij - ik geloof wel altijd, ofschoon, natuurlijk, de ééne maal sterker dan de
andere - doen denken aan een zeer bezield redenaar, die, heftig van natuur, en in zijn
heilige opgewondenheid, zijn rede al dadelijk te hoog heeft ingezet; zijn hoorders
leven, ondanks hun belangstelling, hun geboeidheid, hun genot, voortdurend
eenigszins in angst en onrust: zal hij het kunnen volhouden, zal hem niet plotseling...
iets overkomen?... Maar neen, even voor het einde, daar bereikt hij zelfs nog een, o
geheel onverwachten en ongelooflijk schijnenden climax! Zijn stem, schoon telkens
dreigende over te slaan, houdt het uit! Het lijkt een wonder... een wónder!
Ditmaal echter, terugmijmerend aan Querido's ‘romantisch epos’, is het niét in de
eerste plaats die stem, die telkens, angstig, even te hoog en te schel wordende stem,
die ik verneem in mijn herinnering. Ik hoor niet, ik zie. Hoe komt dat? Zijn mijn
indrukken voortdurend meer visueel dan auditief geweest, of heeft het visueele het
auditieve ten slotte overtroffen? Ligt het daaraan alleen, dat ik ditmaal las bij kleine
stukjes, bij tien of twintig bladzijden? Ik zie: ontzaglijke tafereelen, niet heel duidelijk,
maar grootsch, plechtig en mysterieus, ik zie: een wandtapijt van enorme afmetingen,
zich voor mij ontrollend, langzaam, maar eindeloos. Een wandtapijt is het, hier en
daar buitengewoon sterk van kleur, maar toch met iets mysterieus-vaags, onduidelijks,
als oude wandtapijten eigen is, hier en daar ook plotseling valer, nòg onduidelijker,
reeds half-vergaan en weggewischt, als verdoft in mijmering. En vreemd: op die
plaatsen juist bekoort het mij het sterkst. Welk een schoone harmonie van heerlijk
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wegkwijnende kleuren vertoont het daar, welk een wonderlijke doorwerking met
zonnige goud- en manige zilverdraden, die opkomen en ver-
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gaan... ik weet niet recht.... Ik weet niet: hoe heeft Querido het mij aangedaan, ditmaal,
dat ik, zijn boek gelezen hebbende, niet meer leef onder de obsessie van zijn... o,
altijd bezielde, altijd dwingende, maar ook altijd even te hooge, vermoeiende stem,
maar voor mij zie, en overdroom, denkend overdroom (wanneer het geoorloofd is
zich zoo uit te drukken) zekere tafereelen, prachtig kleurige tafereelen, maar als van
mijmering overtogen, als in mijmering verbleekt, en daardoor juist - waarom? - voor
mijn terug-denkenden geest zoo wonderlijk bekorend?
Ik begrijp het niet recht. Het kan niet alleen liggen aan mijn lezen bij stukjes en
beetjes.... Er is dit: altijd was Querido's proza - ik bedoel natuurlijk dat zijner romans
- méér lyrisch beschrijvend dan episch verhalend van aard, maar d i t proza heeft
nog iets anders, door het ver-verwijderde in tijd en in plaats, het onwezenlijke,
fabelachtige, van deze historische stof, maar iets anders vooral doordat de lyriek, de
beschrijving, hier zoo dikwijls niet het uiterlijke gold, niet de materie - hetzij dan
z.g. ‘werkelijke’, hetzij verbeelde materie; tusschen z.g. werkelijkheid en z.g.
verbeelding is in dezen zin geen verschil - maar gold iets volstrekt immaterieels,
immers niet de daden, maar de gedachten, de voorstellingen, de beeldende
mijmeringen eens konings of eens profeten! En misschien was het toch ook niet dit
in de eerste plaats - dat waardoor ik ditmaal zoo zeer anders en zooveel méér van
Querido genoot dan óóit te voren - misschien kwam het wel vooral door een
verandering in Querido zelf, een groei in zijn kunstenaarschap, misschien kwam het
wel vooral doordat hij, méér dan ooit te voren, bij het scheppen van dit werk, zijn
woord beheerschte, zijn woord, d.i. het uiterlijk teeken, klank en begrip, zijner
vermogens. Ja, dit weet ik zeker het meest bizondere te zijn aan het boek K o n i n g e n ,
veel meer bizonder dan het plotseling van alle vroegere werk van Querido afwijkende
genre, dit: dat het dezen groot-begaafden schrijver in dit werk is gelukt zijn woord,
bijna volkomen, te beheerschen. Zijn geweldige adem, zijn ontzaglijke vaart, hij zal
ze nooit kunnen verliezen, ja nauwelijks kunnen intoomen - en waarom ook? Juist
dat hij, gedreven door dien adem, meegenomen door die vaart - als een klassiek
wagenmenner, zelfs de houding zijner eigen gestalte, ja de rustige mijmering van
zijn aldoor scheppenden geest leerde beheerschen, dat, boven alles, vervult mij met
bewondering voor Querido. Een bewondering die nog stijgt, wanneer ik bedenk met
hoeveel extatische lofzangen, hoeveel verheerlijking-boven-allen-mate-uit sommige
hollandsche recensenten hem, Querido, overstelpt hebben ook voor al zijn vroegere
werk. Wel menige kleinere dan hij zou duizelig, zou voor zichzelf verblind geworden
zijn, en zou gemeend hebben dat aan zijn werk niets meer te verbeteren viel. Querido's
diep-echte kunstenaarsnatuur, zijn eerbied voor het ideaal en zijn vrome ernst, ze
hebben hem totnogtoe bewaard voor deze noodlottigste aller vergissingen. En ik
twijfel thans in 't geheel niet meer, of zij zullen hem blijven bewaren.
Mijn achteraankomen met een stukje over K o n i n g e n - thans meer huldebetoon
dan aankondiging - heeft één voordeel, voor mijzelf althans. Querido's boek is
intusschen zoo bekend geworden, het is zoo druk gelezen en er is zooveel over
geschreven, dat den ‘inhoud’ hier te vermelden wel zeer overbodige moeite blijken
moet. Een voordeel voor mij? Een spotzieke lezer zal misschien geneigd zijn op te
merken, dat ik over 't algemeen niet overdadig veel aan het vermelden van inhouden
pleeg te doen. Volkomen juist, vriendelijke spotter; de inhoud van een kunstwerk is
volgens mij dan ook eenmaal iets, dat zich maar niet in eenige regels laat overzeggen
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- als dat mogelijk was zou immers ook de maker van het kunstwerk-in-kwestie met
die eenige

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

349
regels hebben kunnen volstaan. De inhoud van het boek K o n i n g e n b.v. is eigenlijk
volstrekt niet de regeering van den Perzen-Koning Darius - of zooiets - het zijn
Querido's dichterlijke mijmeringen over de Oudheid. ‘Ik geloof mijn eigen wezen
oneindig dieper te kunnen uitleven in de Oudheid dan in den modernen tijd’ schrijft
Querido in zijn ‘b o e k d e r t o e l i c h t i n g e n ’. Met dien zin gaf hij niet alleen de
oorzaak zijner verandering van ‘genre’, hij gaf er ook iets diepers, n.l. oorzaak en
bestaansreden van ieder kunstwerk mee aan. Om het uitleven van het eigen wezen
is het te doen, in alle kunstwerken. Querido meent thans - en ik ben er evenzeer van
overtuigd - dat hij zijn persoonlijkheid beter, vollediger, dieper zal kunnen uiten in
een dichterlijk werk over de oudheid dan in een roman van modern gebeuren. Een
andere kunstenaars-persoonlijkheid zal, misschien eveneens na verschillende
praestaties, tot een precies tegenovergestelde slotsom komen. Zoo zou het mij niet
verwonderen, als Couperus op een goeden dag begreep, dat, hoeveel verdienstelijks
hij ook heeft geproduceerd op het gebied van den historischen of den
fantasmagorischen roman, zijn eigenlijk genre de roman der moderne tijden is. Dat
h i j d a a r i n zijn eigen wezen het diepst kan uitleven. Op een goeden dag, schreef
ik, maar voor Couperus' gevoel zelf zal deze dag misschien, althans aanvankelijk,
heelemaal geen goede zijn. Hij hecht nu eenmaal juist zoozeer aan wat hij zijn
historische romans noemt, en ook aan de pathetische-fantastische verhalen over
Heracles, Dionysos enz. die zich daarbij aansluiten. Wij lezers, ook wij recensenten,
hebben met deze zelfbeschouwingen van schrijvers eigenlijk niets te maken. Wij
hebben eenvoudig te aanvaarden, in dankbaarheid, wat ons gegeven wordt en, voor
zoover dat tot onze taak en competentie behoort, dat gegevene te beschrijven, te
karakteriseeren, te.. beoordeelen, als men zoo wil (ik glimlach altijd innerlijk om dat
woord! Hoe weinig beteekent ieder litterair ‘oordeel’ a l s z o o d a n i g !) Ik zeg dan
ook alleen maar, dat het mij niet verbazen zou, als Couperus zelf op een dag (die
voor mij een goede dag zou zijn) ontdekken zou, dat zijn veelkantig en
gecompliceerd-moderne wezen zich het diepst kan uitleven in romans over veelkantige
en gecompliceerd-moderne menschen. Met zekere drift - als zag hij dit spook al
naderen - heeft Couperus onlangs verklaard, dat de tijden van den z.g. modernen
roman (d.i. van den roman die een modern gebeuren beschrijft) voorbij waren, dat
hij er niets meer van weten wou. Maar ja, met woorden verjaagt men niet wat het
leven nu eenmaal als noodzakelijk voortbrengt. Noodzakelijk om redenen, die wij
niet begrijpen kunnen. Ik voor mij twijfel geen oogenblik of er zullen altijd en altijd
weer kunstenaars opstaan, wier eigen wezen zich het diepst kan uitleven in verhalen
van eigen tijd, in misschien wel ten deele autobiografische romans, in verhalen van
dingen gezien en dingen gehoord, dingen verbeeld en dingen overdroomd in de eigen
omgeving. En ik geloof, o ik geloof vast en zeker, dat Couperus zelf tot deze
kunstenaars behoort. Querido, als hij toevallig een paar duizend jaar eerder geboren
was, had even goed profeet in Palestina, dichterlijk legeraanvoerder in Perzië of
Egypte kunnen zijn, Couperus geeft mij altijd den indruk zich te forceeren, of een
al te gewild spel te spelen, als hij over de oudheid schrijft, zooals nu weer over
Xerxes, den Perzenkoning, denzelfden Perzenkoning die nog even voorkomt in het
boek K o n i n g e n , en aan wiens verschijning Querido van plan blijkt later een geheel
nieuw deel van dezen nieuwen cyclus te wijden. Een uitzondering, zou ik wel willen
toegeven, moet gemaakt worden voor sommige van Couperus' korte verhaaltjes in
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het oude Rome spelend, maar nu ja, het leven in dat oude Rome, zooals hij het in die
verhaaltjes gaf, staat dan ook oneindig dichter bij het leven in het
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moderne Rome, of in den Haag, dan Couperus' Xerxes bij Querido's Xerxes, d.i. bij
den Xerxes zooals wij beseffen, dat er een geleefd kán hebben. De Xerxes van
Couperus is een grappige pop, meer niet. En Couperus is een door-en-door modern
menschenkenner en menschbespotter, een vat vol moderne verlustigingen en moderne
verfijningen. Louis Couperus iemand die zich met volle geestdrift, met diepsten ernst,
met innigste toewijding aan zulk een figuur der oude tijden kan overgeven? Er is
immers geen kwestie van! En zóó moet het toch zijn, zóó is Querido. Voor Couperus
kan een figuur - ik had bijna geschreven: een figuurtje! - als Xerxes nooit iets anders
worden dan een pop, een aardige pop, kleurig en mooi aangekleed, en die hij, vol
spot en ironie, allerlei bewegingen kan laten maken, allerlei dingen zeggen en doen.
Windt hij zich bij het beschrijven dier dingen wat op, denkt hij erbij aan oude,
jongensachtige enthousiasmes, dan komt er wel wat meer warmte, vuur zelfs, ook
in Couperus, dan wordt hij - die dan toch altijd een voortreffelijk schrijver blijft! welsprekend en geeft hij betrekkelijk zeer mooie bladzijden proza. Ik zal dan ook
heelemaal niet zeggen dat een boek als ‘Xerxes’ van Couperus niet boeiend of niet
lezenswaardig zou zijn. Ik zeg alleen maar dat het jammer is, dat Couperus, die,
wanneer hij een onderwerp te pakken heeft 't welk hem na-staat, zoo verbazend fijn
en indringend zijn kan, zoo innig zelfs, en daardoor ontroerend, daardoor m o o i ,
dat diezelfde Couperus zich telkens weer taken stelt, als: een roman over Xerxes te
schrijven, taken die hij vervolgens ook met veel geestkracht en virtuositeit afwerkt,
alleen omdat hij zich nu eenmaal in het hoofd gezet heeft dat het iets grooters is te...
hoe heet het ook? o ja! te e v o q u e e r e n : een koning der koningen zetelend op zijn
troon, zijn throon, en mijmerend over zijn opvolger of over... god-weet-wat! Het is
iets grooters, misschien, Querido te zijn dan Couperus, iets grooters zeker, Couperus
te zijn dan Robbers... ah ja! Maar aan het ‘onderwerp’ der boeken van Querido,
Couperus of Robbers ligt dit niet.
Iets zonderlings is de spelling van het Nederlandsch door Querido toegepast in zijn
boek Koningen. Waarom ‘blixem’, ‘zwaevelgloed’, ‘meisjens’, ‘orangen’, ‘gevleyd’
en ‘Miltyades’? Ik denk haast, dat Querido door deze, of ongeveer zulke, archaïstische
spellingswijzen is getroffen en bekoord in oude nederlandsche folianten. Hij zal
gevonden hebben, dat ze het daarin zoo goed ‘deden’, hij zal gevonden hebben dat
de plechtige imposantheid van het voornaamgroote boekwerk, 't welk den titel
K o n i n g e n draagt, dat misschien ook deszelfs Kronijk-achtig - om niet te zeggen:
Bijbelachtig - wezen er door won. Ieder dier afwijkende spellingen is een gebaar dat
hij, eenigszins naïevelijk, suggestief waande te zijn. Eenigszins naïef deze meening,
lijkt me, en een klein beetje jammer. Want wie in eenvoudigheid groot kan zijn, die
moest de oneenvoudigheid ten eenenmale verachten, zou ik denken altijd....
Intusschen, véél doet het er natuurlijk niet toe, of Querido plonderen spelt of
plunderen, middenste of middelste enz., het eenige wat ik betreuren kan, is dat de
algemeene spelverwarring tegenwoordig nog verergerd wordt door deze en dergelijke
persoonlijke eigenaardigheden onzer schrijvende tijdgenooten. Waarom dan ook in
zulke onder geschikte, ja onbeduidende zaken ‘persoonlijk’ te willen zijn?
Hoe oneindig belangrijker is de persoonlijkheid, het ‘eigen wezen’ dat Querido
kwam uit te leven vooral in die hoofdstukken van zijn K o n i n g e n , die aan Judaea
en aan ‘De Ziel van Zerubbabel’, aan Palaestina en Jeruschalaïm zijn gewijd. Hoe
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hangt zijn dichterhart aan het oude Jodendom, hoe visionnair en hoe teeder, hoe
prachtig van kinderlijke verheerlijking zijn de gezichten die hij er ons op geeft in
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dit meest eigene boek van hem. Naast echt oostersche hang naar pracht en praal, echt
oostersche bewondering, ja bijna aanbidding van de hooge koninklijkheid, ook al
steunt die op louter brute kracht, op niets dan geweld, is hier verteedering en zachte
liefheid, is hier warm-hartelijk begrip vooral van menschelijke stumperigheid, angst
en wanhoop in die zelfde hooge koningen.
‘Maar waarom kwelde hem dan’, zoo lezen wij, bl. 312, ‘een onbegrijpelijke
onrust, een bijtende pijn, die hij vroeger nooit zoo had doorleefd, al offerde zijn
zaotar daags drie heilige keeren, het mystieke waereldoffer, met de gewijde
baresma-twijg de vingeren ingekneld? En al ging hij uit op verwoesting van Aêshma
met het moordwapen en al vloekte hij alle verdoemden van Varena? Darius Hystaspes,
de Achaemenied, was altijd voor zijn volk geweest, onstuimig als een stormvogel
en toch bezonnen als een slang. Cyrus had de goden van Babylon aangerand en
bevleyd, maar eerst híj had ze vernietigd. Jehovah had Cyrus opgeroepen, het
uiteengejaagde Israël bijeen te scharen, eerst híj bracht de vreugdebedwelming der
terugkeering. Vóór hem was het Achaemenidenrijk geweest een wild bijeenmengsel
van volkeren zonder gemeenschaplijke belangen, zonder organisatie van finantiën
en militair beheer. En tegelijk bleven het zinnebeeld van vermetelheid van gansch
Iran de krijgs- en staatsdaden van Darius Hystaspes, omdat hij de vrees voor het
vleesch niet kende, noch de beenderen-verbrijzelenden geesel van het lot. In zijnen
Raad luisterde de Magi naar ieder zijner woorden, omdat hij heette de wijze, de
rechtvaardige, de dappere en de machtige; omdat hij heette de drager der heilige
geheimen van Zarathustra, die wegzonk met den geest in het peilloos-eeuwige. En
zoo Ahura was de beschermer der koningen, de schepper van alle goeds, op aarde
werd hij, Darius, de oorzaak van alle macht. Uit het zuivere licht geboren door Ahura's
erbarmen, begrensde hij met zijn bestaan, iederen dag meer en meer, het rijk der
duisternis. En al eerden de Perzen hun God met geen tempel of altaren, zijne
vertegenwoordigers op aarde mochten zichtbaar worden aangebeden. Want hij droeg
de goede gedachte naar Mazda, en naar de vrouwen van Zarathustra. Hij drong met
zijn heerschers-begeerten tot de trilkern van Ashem Vohu, de Heiligheid van het
Geluk. Hij kreeg overal gezag van Armaïti, van Asha en Khshathra. Een ontzachlijke
beeltenis voor het paleis te Susa gaf hem als den Koning der Koningen, in de gedaante
van een jager met het wapen in de hand, en een stout-uitdagend woord stond er onder
gegriffeld: ‘Ik, Darius, ben als schutter en ruiter in mijn rijk onovertrefbaar,... ik
vermag wat ik wil’. Boven al zijne ridders en edelen uit, kon Darius nóg den zwaarsten
boog spannen. Waarom mijmerde en kniesde hij dan in eenzaamheid en jagende
angsten, alsof alle duivelen van Angromainjus hem tegelijk aan hun heetgepunte
horens wilden ophaken? Zijn zwoele en liturgische boetetochten naar Pasargadae,
het koningsgoed, als een soort van heilige bedevaart, had hij ál zijn regeeringsjaren
lang volbracht en zijn Fravashi zweefde boven hem uit in klare schittering. Aan de
traditie der heilige dansen, de Mithracana, hield hij onder het storten van plengoffers
vast, bij protocol van zijn éérsten geheimschrijver. Hij vereerde den alles-ontstralenden
Gebieder, hijzelf zoon van Asha en Atar. Toch miste Darius het onbevreesde, het
alles tartende van zijn jeugd, toen hij waagde het óp te nemen tegen de acht griffioenen
der legende, die ópkronkelden uit een zwart-blauwen nacht van haat en afgunst; toen
hij alle gewroet tegen zijn gezag, al was het ook onder de nabestaanden van zijn
vleesch, met wortel en tak uitroeyde; toen hij ieder uur van zijn leven zonder aarzelen
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handelde en Spenta-Armaïti zong, uur op uur, in zijn ziel, zijn ziel, een brandend
geschenk van Ahura.
‘Nu, in zijn droomen, hoorde hij niets
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dan spookkatten miauwen, onder de plotsgestilte fluistering van zijn lommertuinen;
voelde hij zich phantastisch-schrikachtig als een jonge hond.
‘O, nog ééns gelijk in zijn jeugd, de zoete luwte van den jongen zomeravond in
zijn paradijzen! Nog wéér eens jeugdlippen om te kussen, en alle wiegelingen en
schommelingen van de liefde-ontroeringen en toch.... Hâvani en Visya, stil achter
hem, als de schuwe heiligheidsmeesters die den gang der menschengedachten hun
weg dwongen te gaan. Maar telkens keerden de spookkatten weer in de duisternis
met hun snijdend gehuil. Marathon, ... Miltyades, ... hij kon van die gevloekte namen
niet af. Zij schonden altijd weer en weer den roem en de eenheid van zijn waereldrijk.’
Het is volstrekt niet mijn bedoeling Querido te prijzen ten koste van Couperus. Ten
eerste is het altijd onnoodig, wanneer men iemand huldigend naar voren brengen
wil, daarbij een ander als repoussoir te gebruiken, ten tweede zou het in dit geval al
zeer onbillijk zijn, daar géén onzer vroeger erbij geweest is dan Couperus om Querido
voor zijn K o n i n g e n te prijzen en te eeren. De zeer origineele geest Louis Couperus
heeft zijn eigen en overgroote verdiensten voor onze litteratuur. Wat ik maar zeggen
wil is, dat Querido misschien pas in dit zijn laatste werk zijn diepste
hartesbekommering, en daarmee zijn persoonlijkste uitingswijze heeft gevonden,
terwijl Couperus, met zijn X e r x e s , meermalen de gedachte bij mij wekte: waarom
schrijft hij toch over deze dingen, die hem maar zoo matig, zoo zéér matig
interesseeren? O hij is grappig dikwijls, grappig-satyrisch, grappig-ironisch, geestig
en amusant! Hij had er een operette van kunnen maken Inderdaad, men leze het
volgende, en zegge mij of deze Xerxes geen operette-koning is:
(bl. 20) Xerxes werd met een schrik en onwillig wakker. Oorlog? Neen, hij wilde
geen oorlog. En hij vervloekte den onwijzen Droom en draaide weêr zijn rug naar
zijn kamer toe. En sliep in. En den volgenden dag riep hij weêr zijne satrapen te
samen. Sommigen waren reeds op weg naar hunne satrapieën, om de lichtingen, en
keerden, gewaarschuwd en achterhaald door ijlebeenende boodschappers, met wagens
en paarden en gevolg weêr om... En traden juist de troonzaal binnen toen Xerxes
vertelde, dat hij van idee was veranderd. Xerxes, in een zeer akademische rede, sprak
over de Voorzichtigheid, die hij wenschte voortaan te betrachten. Hij sprak goèd en
hoorde zich met welbehagen uitpakken over de Voorzichtigheid. De nog juist bijtijds
terug gekeerde satrapen begrepen niet dadelijk en verstonden ook niet, zoo ver: zij
schulpten de handen om de ooren rond en poogden zoo de zeer sierlijke zinnen van
Xerxes over de Voorzichtigheid op te vangen... Toen hoorden zij wel Xerxes excuzes
maken. Voor het oratoriesch effect deed hij dit met een even larmoyeerende stem.
Hij maakte excuzes aan oom Artabanos. Omdat hij hem gisteren een oud wijf had
genoemd. Hij had dat niet zoo bedoeld, zeide Xerxes. En weidde uit over de
verschillende taalschakeeringen van die uitdrukking ‘oudwijd’ in het Perzisch. Oom
Artabanos werd er om geroerd. Zijne oogen werden vochtig. Hij deed van af zijn
schabel een smeekend gebaar naar zijn koninklijken neef niet zóo door te gaan, niet
zóo... Xerxes, met een oratorischen zwaai, die heel mooi deed, besloot: - Ik wensch
dus geen oorlog met de Grieken: keert allen terug naar uwe haardsteden en blijft
kalm, mijne heeren.
‘X e r x e s ’, van Louis Couperus, is een aardig, amusant, een beetje jongensachtig
amusant boek, werk van een vijftiger die zich blijkbaar nog jong en jolig voelt,
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bewonderenswaardig jong en levenslustig. Maar als bewijs, dat een roman door zijn
‘onderwerp’ kan worden opgeheven en vermooid, kan het heusch niet dienen.
H.R.
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Erich Wichmann tot 1920, met een inleiding van Prof. Dr. W. Vogelzang.
Amsterdam, P.M. Broekmans, 1920.
Wat zegt ons de titel van dit fraai-uitgegeven boekwerk al veel! Ten eerste, dat er
een Erich Wichmann bestaat. Ten tweede dat hij het hoogelijk te waardeeren
voornemen koestert, na 1920 te blijven voortbestaan. Ten derde (doch dit wordt meer
aangeduid dan werkelijk gezegd) dat gemelde Erich Wichmann na 1920 (misschien
te beschouwen als het tijdstip van kentering in zijn loopbaan) zich op de hoogte van
belangrijkheid, thans bereikt, minstens zal handhaven, zoodat, zegge over twintig
jaar, het boekdeel: ‘Erich Wichmann na 1920’ te verwachten is.
Een bespreking van dit boek (volksuitgave f 9.50, weelde-uitgave f 120. -,
verzamelaarsuitgave f 450. -) zou mij volkomen nutteloos voorkomen, omdat het
volkomen nutteloos, behalve ondoenlijk is, den heer Wichmann te schokken in de
overtuiging, dat hij het grootste genie van dezen tijd is. Over dit werk anders dan
bewonderend te spreken, heeft bovendien gevolgen, waartegen men in ons rustige
land nog niet volkomen immuun heeft kunnen worden, want de maker heeft de
gewoonte, op critieken die hem niet behagen, te antwoorden met beschuldigingen
van omkoopbaarheid, plagiaat en dergelijke. Ik heb nooit kunnen inzien, waarom de
bekende domheid en botheid van den criticus niet volstaat, om zijn niet begrijpen
van eenig werk ruimschoots te verklaren.
De bespreking van dit boek (volksuitgave f 9.50, enz.) met de 62 autotypieën en
twee lithografieën naar het werk van gemelden meester tot 1920, en eenige zijner
geschriften, zou, zeide ik, nutteloos zijn.
Waarom ons te verdiepen in het toevallige? Wordt het er ook maar een greintje
minder toevallig om, wordt het er minder inhoudsloos op, wanneer het in zilver wordt
uitgevoerd, en dan nog eens duur gereproduceerd? Wordt iemand op slag kunstenaar
door het krassen van eenige krullen, haken en andere diepzinnigheden op een etsplaat
of het naast elkaar plaatsen van eenige vormlooze kleurvlakjes in de een of andere
nieuwe techniek?
Kunst is geen alchimisterij.
Waarom het dan eenigszins de moeite waard is, dit boek aan te kondigen, terwijl
toch ook de wilde fragmentarische stukken vers en proza nauwelijks schijnen te
getuigen van een bewijsje van een (onbeheerscht) talentje? (Het is opmerkelijk dat,
als bij vele zwakke scribenten, om den anderen regel een citaat is).
Het is de inleiding van Prof. Dr. W. Vogelzang die niet geheel onvermeld mag
blijven. Ze is een merkwaardig teeken van de verwarring en ontreddering van onzen
tijd. Ondanks vele slagen om den arm schijnt mij deze kunsthistoricus, door het
schrijven van deze inleiding alleen al, een zekere verantwoordelijkheid voor deze
zonderlinge uitgaaf op zich te nemen. Zonder te doen voelen dat deze
‘zielehieroglyphen’ (maar hieroglyphen waren voor den tijdgenoot verstaanbaar!)
hem iets zeggen, meent deze kunstgeleerde de sanctie van zijn naam en titel te moeten
verleenen aan dit profaan gedoe, dit monument gewijd aan de loopbaan tot 1920 van
een zichzelf tot meester uitroepend dilettant. Je kunt nooit weten.... ook niet wat het
nageslacht zal denken van het stukje kunsthistorie, in dit boek verteld.
C.V.
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Anton van der Valk bij d'Audretsch.
Deze kunstenaar staat geheel apart met zijn zeer zorgvuldig uitgevoerde, kleurrijke,
verbeeldingen. Er is in hem niets expressionistisch of futuristisch, al behoort hij
evenmin tot de categorie der uitbeelders der werkelijkheid, zooals de alledaagsche
mensch die ziet of meent te zien. Men zou hem een decoratief phantast kunnen
noemen.
Met elementen uit het dieren-, planten- en
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delfstoffenrijk, die hij naar welgevallen samenstelt, ofschoon hij toch steeds met de
wetten der natuur rekening houdt, bouwt hij zijn fantastisch-decoratieve composities
op, die ik niet in de eerste plaats als droomlandschappen zou willen betitelen,
aangezien vormen en kleuren te concreet zijn voor dergelijke ijle verbeeldingen. Het
is het scheppen van een nieuwe wereld, rijker, kleuriger en geheimzinniger, met meer
grilligheid dan in de koude werkelijkheid, uit een behoefte om zich in te leven in een
weelde van kleuren en expressieve vormen.
Reeds jaren is deze kunstenaar, die als illustrator met allergeestigste fantasiën
naam gemaakt heeft, op deze wijze bezig. De verluchting - op de wijze van een
middeleeuwsch handschrift - van een Engelsch sprookje, waarvan de bladen een
tijdlang op deze tentoonstelling aanwezig waren, toont hem èn als decoratief, èn als
verhalend teekenaar. Met grenzenloos geduld en steeds weer wisselende invallen en
geestige vondsten zijn de bladranden versierd, is het einde der regels opgevuld. Op
de meest onverwachte plaatsen vindt men ornamenten van ontstellende uitvoerigheid.
En dan de eigenlijke prentjes, waar menschenkind en sprookjesfiguur elkaar
ontmoeten en met kostelijken humor en rijke verbeelding samengebracht zijn! Daar
is onder anderen een groot insect dat alle griezeligheid van zijn soort behoudt naast
de menschelijke waardigheid van den rol, dien het speelt. Er is in deze miniaturen
heel een heirleger van verschillende figuurtjes en steeds zijn zij vol humor en leven.
- Dit werk werd voor een particulier in handschrift uitgevoerd. Het is te hopen dat
een onzer uitgevers zijn blikken eens op dezen illustrator laat vallen, die de humor
van oudere Engelsche teekenaars verbindt met de weelde van kleuren en vormen van
Rackham en Dulac.*)
Deze weelde van kleuren en vormen zijn de elementen zijner zelfstandige
composities. Daar de indruk van dit werk bijna geheel op de kleur berust, geven wij
er geen reproductie van. Oorspronkelijk waren de composities heel eenvoudig. Tegen
een effen pauwblauw vlak een groote boom, die men het beste zou kunnen vergelijken
met de bekende appelboom van Hercules Seghers (zonder dat hier natuurlijk van
eenige samenhang sprake kan zijn!). De takken van dien boom zijn voortdurend
rechthoekig gebroken of gesplitst, de stam schijnt van boomschors te zijn en meer
met kruissteek geborduurd dan in gouache geschilderd. Er is bruin in, groen en geel.
Roode, blauwe en groene planten staan om den voet die op een heuveltje schijnt te
rusten. Daaronder veel digitalis. Hagedissen en vlinders, schitterend en bont. Een
horizonlijn schijnt verre bergen aan te duiden.
Maar nu is hij, in dezelfde richting doorgaande, tot een verrassende verrijking
gekomen. Daarbij toont zich al dadelijk een zeer gelukkig inzicht van den kunstenaar.
Hij heeft zijn wereldje onder water geplaatst. Nu is hij vrijer, en valt voor ons de
grens tusschen fantasie en werkelijkheidsweergave moeilijker te trekken, waardoor
de suggestieve kracht vermeerderd wordt. Nu kan hij zijn uitdrukkingsmiddelen nog
oneindig uitbreiden en alles hullen in die onbestemde of tooverachtig vreemde kleuren
van het aquarium. Lichtstralen dringen door het water, phantastische visschen komen
aanschieten, koraalboomen heffen hun grillige kale takken op, heel een heirleger van
wieren en schelpen, krabben, vischjes, anemonen krioelt door elkaar, zonderlinge
planten rekken zich naar den waterspiegel. Meestal zien wij een slanke, donkere
kegel met den top naar boven als basis van de compositie en als de bodem waarop
*) De kenners onzer uitgaven weten, dat wij reeds meermalen ‘onze blikken op dezen illustrator
lieten vallen.’ (Noot van de Uitgevers).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

alles voortwoekert. Daarachter is dan het diepe blauw of het olijfgroen. En tegen
deze sonore kleur en zware toonen, speelt hij dan met zijn lichten, rose en bleek
Veronese-groen vooral.
Het is wonderlijk dat dit werk zoo weinig liefhebbers schijnt te trekken. Het is
waar, niet in ieder millieu kan men het plaatsen.
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Maar als gangversiering of in een serre kan het een uitstekend effect maken, en ten
slotte hangt de ware liefhebber niet alles op!
G. KN.

Ten Klooster, bij ‘De winter’ te Utrecht.
Het is verwonderlijk, hoe zeldzaam door beeldende kunstenaars onzen Indischen
Archipel en zijn bewoners in beeld zijn gebracht. Als ik ze in mijn herinnering oproep,
zie ik alleen: de D a n s e r s en G a m e l a n s p e l e r s van Isaac Israëls, waarin deze,
zooveel als het een Nederlander in Nederlandsche omgeving mogelijk is, de Inlanders
schilderend, zocht door te dringen tot de Indische psyche.. Verder een bronzen
D a n s e r e s j e van Sara de Swart, die de haar bij een bezoek in Indië getroffen
gratievolle voorstelling door de verbeelding herschiep, en de H o u t s n e d e n v a n
N i e u w e n k a m p , waarin hij de weelde van den Indischen plantengroei en de
schoonheid van bouwkunst en kunstnijverheid van 't merkwaardige volk van Bali
en Lombok in zwart en wit trachtte te vertolken.

TEN KLOOSTER. PORTRETSTUDIE. (HOUTSNEDE).

Nu komen hierbij een reeks h o u t s n e d e n van den in Indië zelf, te Koedoes in
Japara, in 1873 geboren kunstenaar Te n K l o o s t e r , die hier voor 't eerst zijn, in
veel opzichten, belangrijk werk laat zien. Geheel anders dan een Nieuwenkamp, die,
vreemdeling uit andere luchtstreek, vol bewonderende verbazing het bijzondere van
land en bewoners beschouwde, z.a. den Waringin in zijn merkwaardigen groei,
kunstvolle gebouwen, een deel van dorp of landschap om zich zelf, - heeft Ten
Klooster Indië gezien. Anders dan wie Indië voor een korten tijd bezochten of haar
bewoners in ons land waarnamen, doorvoelt hij de natuur en vooral de Indische
psyche.
Hij geeft ons het landschap als wie er midden-in heeft geleefd. Of in zijn
dagelijksche gedaante, als omgeving van 't gewone leven: Op den landweg tegen
den bosch-achtergrond: ‘d e B u f f e l k a r ’ door de buffels getrokken, door Inlanders
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begeleid; - soms slechts even aangeduid door enkele boomen en huizen en bergen silhouet, ter aanvulling van de reëele of meer fantastische persoonsverbeeldingen.
Of de Natuur alleen in haar grootschheid, zooals in 't ‘C y c l o o p g e b e r g t e o p
N i e u w -G u i n e a ’, als houtsnede één der beste: In drie achter elkaar zich verheffende
stijle rotsgevaarten rijst het gebergte uit de golven, die het omwoelen en bespatten:
als aanduiding van 't overige gebergte breken links daarachter een paar witte, kantige
toppen door 't zwart, terwijl rechts achter in 't lichtvlak der lucht, de door golvend
lijncontour aangegeven wolken en de door een uitwaaierend zwart vlak aangeduide
golf een tegenstellende eenheid als afsluiting vormen.
De menschen ziet Ten Klooster één met de natuur, ze zijn er deel van. Ik meen
niet, een deel, zooals bij den impressionistischen luminist, die den mensch geeft als
een kleurvlek in de kleur-harmonie. Neen, ze zijn afzonderlijk, zeer persoonlijk
gebeeld, als bizondere wezens, maar als natuurwezens. Zie zijn danseres: ‘S a r i m p i ’,
met 't kopje, droomend, de armen met de fijn vingerige handen die den rythmischen
dansgang begeleiden; het kleed dat 't slanke, lenige lichaam omsluit, is als 't lichaam
van een
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insect, de zijpanden, die opwaaien als vleugels: een schoon gëornamenteerde vreemde
libel gelijkt ze; zóó zweeft ze naar de bloemen op den voorgrond, de waterlelie's en
andere moerasbloemen. Of de ‘H i n d o e d a n s e r e s ’ begeleid door den
doedelzakspeler, 't geheimzinnig wezen op welks pijpen dit droomkind met de
gehypnotiseerde oogen danst in 't wijduitwaaiend rokje, de haar omwuivende
sluier-slippen, die de dansbeweging begeleiden. Op den achtergrond is aanduiding
van 't dorp tusschen palmen, de bergen, de rivier, en voor haar voeten als (een ietwat
te drukken) afsluitrand, slangen, en andere dreigende dieren, geheimzinnig en
betooverend als zij. Naast dit geheimzinnige van 't Indische leven, laat hij ons den
Natuurmensch zien in de krachtig geteekende ‘P a p o e a ’, een naaktfiguur in zittende
houding met als achtergrond aanduiding van een rivier met dorp en bergen. En de
‘K o p v a n e e n P a p o e a ’ waarbij, als ter symboliseering van 't leven van den
Papoea, golven, schip, rotskust en huizen in zwart en witte lijnenteekenen, met den
kop tot een samenvattend decoratief geheel zijn gemaakt.

TEN KLOOSTER. SARIMPI. (HOUTSNEDE).

Op andere wijze weer is 't beeld van pagaaiende Inlanders in de storm-bewogen
zee geworden tot het verbeeldings-beeld: ‘D e O v e r w i n n a a r ’. Te midden van
wilde stortzeeën in een boot met gekromden voorsteven, die de golven ploegt, zit
een ‘pagaaiende figuur, en in 't midden staat, den linker arm zegevierend geheven,
den rechter den schelphoorn aan den mond een ander en blaast den zegen. Op den
achtergrond ziet men den bliksem en de golf-besprongen woeste rotskust, ter
aanduiding van overwonnen gevaar. (Dit laatste te veel gedetailleerd, waardoor de
onrust-indruk den overwinningsindruk, door de schoone staande naakt figuur
uitgedrukt, vermindert). Behalve deze en andere naar Indisch leven gebeelde
houtsneden, als een paar vrouwenkoppen, waar de natuurvorm tot decoratief beeld
werd herschapen, is onder 't beste van ten Klooster's werk nog een ‘Portret van een
Ingenieur’ te noemen. In dit portret, uit de herinnering verbeeld, is met sobere
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middelen 't karakteristieke van dien kop, den kop van een peinzenden wijze, gegeven.
Hoe Ten Klooster typisch in de verschillende uitdrukkingswijzen der lijnentaal het
eigenlijke onderscheidenlijk te geven weet, blijkt, als men dit fijn intellectueele
portret met dat van den wind en weer doorgroefden natuurmensch: ‘de Papoea’
vergelijkt.
Uitdrukkingsmacht ter beelding van natuurlijke vormen en psychische waarden,
die hij fijn aanvoelt, vermogen in eigen decoratieve lijnornamenten natuurlijke vormen
om te beelden, bezit Ten Klooster, en al mag men bij een enkele houtsnee
samenvattender wit-en-zwart verdeeling verlangen, we zien ons in hem verrijkt met
een belangrijk grafisch kunstenaar, die met nieuwe beelden van 't Indische leven en
de Indische ziel ons verblijdt.
C.v.H.
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Jonkvrouw M. de Jonge bij Kleykamp, Den Haag.
De forsche, frissche schilderijen, die deze kunstenares naar het Witte Huis zond,
munten niet zoo zeer uit door originaliteit als door breede, gemakkelijke schilderwijze,
door zekerheid, raakheid, ja hier en daar brutaliteit. In een zeer groot doek,
‘Uitdragerij’, waarop een verwarrende veelsoortigheid van in een conventioneel
atelier zooal voorkomende voorwerpen bijeen geplaatst is, laat zij ons duidelijk de
grenzen harer krachten zien. Zij heeft zoo min de moeilijkheid van de perspectivische
weergave van dichtbij geziene, groote voorwerpen, als de onrust der verscheidenheid
overwonnen. Er is in dit doek noch het beheerschend milieu, dat de aandacht bindt
en daardoor de rest op den achtergrond schuift, noch de zekere en verzorgde teekening
en schildering, die ieder afzonderlijk ding belangrijk of intiem maakt. Deze slapheid
of onverzorgdheid, in de teekening vooral, is het die de schilderes nogal eens parten
speelt, waarschijnlijk, daar het haar wat heel gemakkelijk schijnt te zijn, zekere
bedoelingen uit te drukken. En het zelfde laat ook haar kleurcombinatie zien. Deze
is vaak pittig, onverwacht, rijk, boeiend, maar dikwijls ook van een brutale,
zelfvoldane zorgeloosheid. Zoo overheerscht telkens een stomp grauwblauw, de
kleur harer zware volle druiven. Deze steeds weerkeerende, overdadig volle vruchten,
in loomzware trossen, zijn haast typeerend voor deze uitbundige kunst: Het werk is
impressionistisch van schilderwijze, groepeering, onderwerp (het laatste wel geheel
gekozen om de kleur), modern, maar gaat, in moderniteit toch niet boven Coba
Ritsema of Lizzy Ansingh uit. Men voelt Breitner ten slotte als de groote stimulans
van deze richting, die vooral onder de dames haar aanhangsters heeft. In vergelijking
met de genoemde dames is Jonkvr. de Jonge echter forscher en vooral minder
gebonden van kleur en licht. In dit laatste toont zij wel tot een jongere generatie te
behooren.

JONKVR. M. DE JONGE. STILLEVEN.

De reproductie, die bij deze beschouwing gaat, geeft geen juisten indruk van het
schilderij ‘Stilleven met poppen’. Wel laat die de breede, gemakkelijke,
illusionistische schilderwijze zien. Maar de groote schoonheden van kleur, die, meer
nog in enkele fragmenten dan in zijn geheel, dit schilderij biedt, zijn natuurlijk
verloren gegaan, en ook is het doek in werkelijkheid blanker, blijder van toon. Heerlijk
is er de rose roos tegen wit; zoo vol en weelderig, en tegelijk rein en majestueus werd
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een bloem niet vaak geschilderd. Prachtig als contrast is daar vlak bij de hard-groene
papegaai en daarachter de bonte poppen, die in hun karakteristieke houdingen met
hun geestige koppen aan dergelijke creaties van Lizzy Ansingh doen denken en ze
wel evenaren. Er is nog veel meer te genieten in dit goed doorwerkte doek - ik noem
b.v. nog het Perzische kleed, maar een werk van deze qualiteit
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schijnt mij tot nog toe een hoogtepunt en uitzondering in het oeuvre van deze
schilderes. Het heel lichte stilleven met ontbijt is b.v. wel is waar bijzonder te loven
om de knappe schildering van wit tegen wit, maar er is iets gewilds in de argeloosheid
der compositie. Het stilleven met den pleisterkop is rauw van kleur hier en daar, en
de schaduwzijde van den kop is dood; in het stilleven met boeken overheerscht een
onschoon rood. Maar de kleine stillevens met vruchten, en vooral de bloemstukjes
behooren mede tot het heel goede wat hier geëxposeerd werd.

CHR. LE ROY. ST. AN HONIUSMOLEN BIJ NIJMEGEN.

G. KN.

Chr. le Roy in De Protector te Rotterdam.
Le Roy is een van die jongeren in de kunst, die, in de weinige jaren dat hij teekent
en schildert, met groote sprongen is vooruitgegaan; een die langs eigen weg met
nauwgezetheid zich heeft bekwaamd in het ambachtelijke van het vak, om daarna
in het publiek te verschijnen met sterk persoonlijke uitingen, welke in geenen deele
zulk een korten studietijd zouden doen vermoeden.
Wat me vooral in zijn werk aantrekt is dat ware, maar ook dat spontane en
krachtige, hetwelk soms tot hartstochtelijkheid kan uitgroeien. Een harde werker, in
wien de woelingen van dezen tijd fel weerklank vinden. Recht op zijn doel afgaand
zal hij liever een nieuwen opzet beginnen dan doorgaan op een zijns inziens minder
geslaagd experiment. Mede daardoor zeker kwam in zijn schilderijen en teekeningen,
en vooral in de laatste, dat vlotte en zuivere.
Hij vindt zich terug in de dingen der natuur, in hun houdingen en gebaren, in hun
kleuren, maar bovenal in hun karaktervolle lijnwerking. Er is bij hem dan ook een
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uitgesproken voorkeur voor het teekenachtige brok natuur, zóó zelfs dat in zijn
schilderijen de teekenaar is te proeven. Het zwart-wit werk is hem als uit het hart
gegrepen. Zijn kantige geest schijnt zich daarin het best uit te spreken. Onder het
werk worden de voorwerpen als het ware geheel van zijn geest vervuld en komen ze
vóór ons te staan als bezielde wezens met zijn spraak.
Er is van zijn geest in die forsche molens; die opgeheven kop, die wieken welke
dwars door de teekening slaan, dat is Le Roy in zijn krachtig aanvoelen, in zijn
onverzettelijken wil tot scheppen, naar eenheid zoekend door contrasten.
Het werk is in hooge mate expressief. De dingen rond hem heen zijn voor hem als
natuurmonumenten; ze trekken hem aan omdat hij er zich zelf mee verwant weet,
omdat hij er zich aan kan geven en uitspreken, er ook zich zelf aan kan hervinden.
Niet de menschen beeldt hij bij voorkeur in zijn landschappen, en bij zijn objecten
zouden ze niet passen. Wel toont zijn werk hun arbeid, hun wroeten, wel het brute
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geweld, dat schennend rondgaat, hun hardnekkig strijden en hun haat. Langs de
menschen heen gaat hij tot de natuur, niet om de ontroering van den door schoonheid
bevangene, niet om den weemoed van den door het leven geslagene; hij gaat tot de
natuur als een voortgedrevene, die zich moet uiten, die zich zelf wil zijn.... als een
geteisterde. Zoo is zijn werk een belijdenis van zijn zwakheïd èn van zijn kracht, hij
hervindt zich aan de dingen der natuur als aan hem zeer verwante wezens. In waarheid
giet hij over hen uit zijn eigen onrust, eigen jacht en moeheid, eigen trots, maar ook
zijn schamperheid om het kleingeestig menschbestaan. Zijn werk is dat van den
voortgedrevene en bovenal van den krachtige.
Wat een innigheid gaat er uit van die eenzame woning, waar bloeien te midden
van al die zwartigheden de witte bloemen. In dat verlatene is hij, maar hij is er sterk
en met veel dingen gemeenzaam. Er is niets sentimenteels.
De natuur is een liefdevolle moeder. Wie met haar omgaat, gaat zich rustig voelen
en sterk. Er gaat een verreinenden invloed van haar uit. In het werk van Le Roy is
een kentering waar te nemen; het stroeve, soms wel eens wat brute, heeft zich in zijn
laatste werken verdiept tot een nieuwe levenswerkelijkheid. Niet dat het er al
volkomen is, maar het komt in verschillende teekeningen reeds duidelijk naar voren.
Zoo bijv. in zijn laatste dennen in de duinpan. Bij al dat gebrokene hout, dat door
den stormwind geteisterde, is er voor den nauwkeurigen opmerker een nieuw element;
dat is het meer atmosferische, hetwelk voornamelijk door tegenstelling spreekt uit
het rustige verre verschiet, uit het liefdevol teekenen van een einder vol stilheid. Het
heftige en zware is er niet meer alleen om zichzelf, een oplossing staat er te komen,
het lichtprobleem houdt hem bezig. Deze ontwikkeling baart den teekenaar natuurlijk
nieuwe moeilijkheden.
De dennen aan den Haagschen duinrand zijn voorloopig een belangrijk resultaat.
Van het goede schilderwerk op deze tentoonstelling aanwezig noem ik u vooral
het groote poppenstilleven, uitstekend geschilderd en frisch en vlot. Een blijde geestige
rangschikking van allerlei leuk-dwaze poppen, gezellige beertjes en puckjes. En er
is méér in dit schilderij dan dat alleen.
B. MEREMA.

Leo Gestel bij Walrecht, Den Haag.
Leo Gestel liet hier zoo min zijn laatste, als zijn meest complete werk zien. Men
kreeg den indruk dat deze gelegenheid gebruikt werd, om een verzameling nog op
het atelier aanwezige doeken uit een periode, die in de ontwikkeling van den schilder
reeds lang achter hem ligt, aan den man te brengen. Dat neemt niet weg, dat het
ontwikkelingsstadium, waarvan al deze werken uit, of herinnerend aan, Mallorca,
van het jaar 1914, getuigen, belangrijk is, temeer daar wij ze nu in verband met de
verdere gang van 's kunstenaars opvattingen kunnen beoordeelen.
Op de bloem-stilleven-tentoonstelling te Utrecht waren drie stukken door dezen
schilder gezonden. Het oudste daarvan, van 1913, werd ‘Bloemencompositie’
genoemd en kwam overeen met de in Den Haag tentoongestelde werken. Het karakter,
ja zelfs de soort der bloemen, was geheel veronachtzaamd, men zag slechts een groot
vlak, bedekt of gevuld met teer-kleurige segmenten en andere scherp en eenvoudig
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omlijnde kleurvlakken. De bekoring, die zeker van dit werk uitging, was dan ook
uitsluitend te danken aan het aangename kleurgeheel (wat inderdaad ook wel een
van de belangrijkste bekoorlijkheden van een bos bloemen zijn kan!). De beide andere
werken, de ‘Anemonen’ van 1917 en de ‘Tulpen’ van 1918 (het is van beteekenis,
dat hier de naam der bloemen opgegeven wordt) vertoonden echter een geheel
verschillend ka-
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rakter: de aard der bloemen, vooral die der tulpen is hier juist zeer nadrukkelijk
weergegeven en scherp waargenomen. Zij zijn in hunne ware kleuren (maar deze
verdiept of geïntensifeerd) geschilderd. Toch zijn het geen getrouwe
natuur-uitbeeldingen. Ten eerste werden de bloemen aanzienlijk vergroot, waarin ik
een uiting van uitbundigheid meen te zien. Dan werden zij niet stuk voor stuk
‘individueel’ (indien ik dat van bloemen zeggen mag) maar algemeen typeerend
weergegeven, en is de omgeving niet realistisch, maar als een schoone folie
aangebracht.
Gestel is dus tot een ander inzicht in de opgave van den schilder gekomen - het
onderwerp blijft niet meer geheel zonder beteekenis en de voorstelling moet niet in
lijnenbouw en kleurenspel slechts een komisch-rythmische openbaring zijn van het
zieleleven der kunstenaars, doch de voorwerpen, het geziene, dat den schilder
opvoerde tot zekere stemmingen of in hem de macht tot schepping van schoonheid
wakker maakte, dus, wat hem ontroerde, mag en moet voor den beschouwer duidelijk
zijn, opdat deze door de herkenning van het uitgangspunt van den kunstenaar, kome
tot het inzicht en navoelen der nieuw-geschapen schoonheid.
De werken uit Mallorca zijn uit de periode die aan dit latere besef vooraf in gegaan.
Ik vermoed, dat de schilder opzettelijk vermeden heeft eenig voorbeeld zijner latere
kunst te vertoonen. Het Haagsche publiek kent hem niet of zeer weinig en ziet
waarschijnlijk in deze tentoonstelling de meest moderne uiting van dezen kunstenaar.
Het kost aan hen, die niet op zijn bedoelingen georienteerd zijn, en die het werk van
buitenlandsche meesters als b.v. de Vlaminck, niet kennen, moeite voldoening te
vinden in deze kunst. In een chaos van vormen en vlakken, waarin men hier en daar
huizen ziet die schots en scheef door elkaar geworpen schijnen, of een stuk van een
weg, een tak van een boom, een romp van een schip kan herkennen, heerscht
desniettegenstaande een schoone harmonie van kleuren, en, tusschenbeide, een
weldadig rythme van lijnen en vlakken. Er is een doek met heel diep paarse, blauwe
en bruine kleuren, en een ander van een zachte voorjaarsglans van licht rose,
hemelsblauw en olijfgroen. Het is wel heel knap, dit werk, en van groote
bekoorlijkheid. Toch zouden wij geen antwoord kunnen geven op de vraag: waarom
de dingen zoo voorgesteld moeten worden, als zij hier werden; terwijl juist een
kenmerk van ieder waarachtig kunstwerk is, te dwingen tot de overtuiging dat het
zoo moest en niet anders! En het is toch wel merkwaardig dat ik in de werkelijk
omvangrijke litteratuur over de zeer moderne kunst, n o o i t , zoover ik mij herinner,
een serieuze analyse van een bepaald voorbeeld van die richting gevonden heb. Het
is bijna een karakteristiek van die litteratuur, dat de tekst nooit of zelden op de
afbeeldingen ingaat, en dat deze meer in het algemeen de daar verkondigde theorieën,
van hoe het niet en hoe het wel zijn moet, illustreeren. De aanhangers zijn misschien
zoodanige geloovigen in de nieuwe kunst, dat zij een explicatie een profanatie achten,
en dengeen, die vraagt, als een bruut beschouwen, die nu eenmaal geen ingewijde
is. Welnu, dan zien wij in Gestel een afvallige, die zich tot een meer algemeen
verstaanbare uitingswijze bekeerd heeft. Wij zijn echter toch wel blij met dit werk
uit Mallorca, dat niet slechts van veel talent getuigt, maar waaronder eenige waarlijk
zeer schoone stukken aan te wijzen zijn.
G. KN.
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PIERO DI COSIMO.

- TONDO.

MUSEO NAZIONALE, NAPELS.
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PIERO DI COSIMO. ‘DE DOOD VAN PROCRIS’. NATIONAL GALLERY TE LONDEN.

De kunst van een zonderling (Piero di Cosimo)
door dr. G.J. Hoogewerff.
De Italiaansche Renaissance met haar rijkdom van gedachten, haar verscheidenheid
van uitingsvormen, haar verbijsterende tegenstrijdigheden is stellig een der meest
gecompliceerde verschijnselen der beschavings-geschiedenis. Niet één massief
beginsel doet zich gelden, maar twintig beginsels zijn er in 't spel, deels parallel,
deels in contrast. En de kunst der Renaissance kent niet één stabiel samenstel van
normen, waardoor zij bepaald wordt, maar heeft op haar beurt twintig onderscheiden
aspecten.
Wij bespraken in dit tijdschrift eenigen tijd geleden Piero dei Franceschi als den
bij uitstek constructieven meester van het Italiaansche ‘Quattrocento’; wij willen
thans trachten de karakteristiek te geven van een even merkwaardig kunstenaar, in
wiens werken de tijdgeest zich plotseling van een bij uitstek romantische en zelfs
bizarre zijde doet kennen. Deze kunstenaar is Piero, zoon van zekeren Florentijnschen
goudsmid Lorenzo, of zooals hij als leerling van Cosimo Rosselli reeds bij zijn leven
genoemd werd: Piero di Cosimo.
Piero di Lorenzo gezegd Piero di Cosimo was een zonderling. Vasari, een dertig
jaar na zijn dood en uit de eerste hand zeer goed over hem ingelicht, weet van zijn
grillen en grollen te vertellen: hoe hij ‘van nature een verheven geest bezat’, maar
reeds in zijn jeugd uittermate verstrooid was, gaarne de eenzaamheid zocht en opging
in zijn hersenschimmen. Piero, zooals hij zich ook uit zijn werken doet kennen, was
een f a n t a s t , maar een fantast, die de dingen goed aankeek en zich daarin ernstig
verdiepte. Evenals Piero dei Franceschi was hij een ‘experimentist’, doch op een
geheel andere wijze.
Onder de leerlingen van den zelf niet heel ‘sterken’ Rosselli muntte Piero uit,
zoodat de meester hem belangrijke gedeelten in zijn eigen werken zelfstandig liet
afwerken. Dit geschiedde b.v. toen Piero in 1481 zijn leermeester naar Rome volgde,
waar paus Sixtus IV aan de beste schilders van Toscane en Umbrië had opgedragen
de sedert naar hem genoemde ‘Cappella Sistina’ met een reeks fresco's te versieren.
Aan Cosimo Rosselli werden vier velden toegewezen: den Ondergang van Pharao,
de Aanbidding
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van het Gouden Kalf, de Prediking op den Berg en het Laatste Avondmaal. - Welk
aandeel de toenmaals ruim dertigjarige Piero in dit uitvoerig werk heeft gehad, is
voor twee der fresco's met stelligheid na te gaan*). Vasari roemt als van zijn hand
den bijzonder fraaien landschap-achtergrond van de Bergrede en blijkt zich daarin
niet te vergissen. Verder kan met volkomen zekerheid worden vastgesteld, dat van
het fresco, dat Pharao's Ondergang voorstelt, het l i n k e r gedeelte met de
merkwaardige groep van bijna levensgroote figuren door Piero werd geschilderd. In
deze zelfstandige compositie, waarachter eveneens de levendige landschap-scenerie
de aandacht trekt, komt de markante persoonlijkheid van den meester zeer duidelijk
aan den dag, terwijl ook de ‘opvatting’ van elk der figuren, op zich zelf beschouwd,
voor hem typisch is. Vlak achter de gestalte van Mozes is het norsche zelfportret van
den schilder te herkennen.
Niet opgehelderd is het, hoe Piero, die als kunstenaar van Cosimo Rosselli verreweg
de meerdere was, zoo lang onder diens leiding is blijven werken. Wellicht bracht het
moeilijk karakter van Piero mede, dat hij zich aanvankelijk geen zelfstandig atelier
met de noodige helpers kon stichten. Hij kon met niemand immers overweg, en met
Rosselli, bij wijze van uitzondering en uit aanhankelijkheid, misschien juist wel.
Bovendien blijkt uit het feit, dat Rosselli in de ‘Cappella Sistina’ voor v i e r
fresco-velden opdracht kreeg, dat de meester in zijn tijd met Botticelli, Ghirlandaio,
of wien dan ook, op één lijn werd gesteld. Zelfs is overgeleverd, dat paus Sixtus met
Rosselli het meest wegliep en dat hij, toen in 1484 alle de fresco's voltooid waren,
aan h e m de uitgeloofde extra-premie toekende, geïmponeerd als hij was, ‘door het
goud en al het dure ultramarijn’, dat de meester had aangewend. Waar deze zúlk een
opgang maakte, werd in zijn werkplaats stellig flink verdiend en was daar voor een
‘adjudant’ wel plaats. Rosselli stierf rijk.
Piero gold te Rome reeds voor meer dan enkel maar een ondergeschikt
schildersgezel. Dit blijkt reeds daaruit, dat verscheidene aanzienlijke personen, die
Vasari met name noemt, zich in 't fresco of op paneel door hem lieten portretteeren.
Ook in later jaren te Florence, trad Piero als portretschilder op en verscheidene
beeltenissen van zijn hand zijn nog aan te wijzen. Daaronder is in de eerste plaats
dat van Simonetta Vespucci, ‘la Bella Simonetta,’ de vroeg gestorven geliefde van
Guiliano dei Medici. 't Bekende schilderij, afkomstig uit de verzameling van den
hertog d'Aumale te Chantilly, bevindt zich thans in het ‘Museum Condé’ van die
stad. De jonge vrouw, wier naam in het elegisch onderschrift wordt vermeld, is
afgebeeld in vast omlijnd halffiguur, naakt tot het middel, in profiel naar links. Op
den ontijdigen dood wijzen het om den hals zich kronkelend slang-ornament, de
ontbladerde boom in het landschap en de dreigende stormhemel, waartegen de ranke
figuur uitkomt als een wondere, blanke camée. Een ander even ‘lyrisch’ opgevat
vrouwenportret is ‘de vrouw met het konijn’ in de collectie James te New Haven
(U.S.A.)
Van meer devoot voorkomen is het hier afgebeelde portret van een dame met de
attributen van de H. Maria Magdalena in de ‘Galleria Nazionale d'Arte Antica’ te
Rome, vroeger in de verzameling Baracco. Evenals Simonetta is deze vrouw jong
en liefelijk, met paarlentooi in het blonde haar gevlochten, maar de stemming van
het schilderij is geheel anders: getemperd. De achtergrond is egaal donker, het gewaad
*) Piero di Cosimo is stellig niet in 1462 geboren, maar m i n s t e n s twaalf jaar vroeger. Toen
hij in 1521 overleed, had hij een hoogen leeftijd bereikt. Vasari spreekt van tachtig jaar.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

van een dof scharlaken rood, de mantel daarover mosgroen. Beide figuren nochtans,
hoezeer op verschillende wijze, zijn los van de werkelijkheid; in beide is een element
van meditatie, maar dat niet ascetisch is, noch filosofisch, maar dichterlijk: ‘verheven.’
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Van de mansportretten, welke van Piero uit zijn periode van vòòr 1500 bekend zijn,
zij het genoeg te vermelden het zeer fraaie in de ‘National Gallery’ te Londen,
voorstellende den Florentijnschen condottiere Francesco Ferrucci, in 't harnas, met
als achtergrond de historische ‘Piazza della Signoria’ en het ‘Palazzo Vecchio.’
Voorts bevinden zich interessante portretten, o.a. in bezit van den Earl of Plymouth
te Londen en in de collectie Johnson te Philadelphia.

PIERO DI COSIMO. ‘DE ONDERGANG VAN PHARAO (LINKER GEDEELTE). FRESCO IN DE SIXTIJNSCHE
KAPEL.

De idyllische stemming van blanke onwezenlijkheid, zooals die in het beeltenis
van Simonetta wordt aangetroffen, is kenmerkend vooral in de groep mythologische
schilderijen, waaraan men 't eerst van alles denkt, als de naam van Piero di Cosimo
genoemd wordt. Ook daarin is weer de mijmering, de bezonnenheid: de door
‘stemming’ niet gedempte, maar wel verijlde levens-lust.
De antieke episoden zijn met sentiment, schier met teergevoeligheid voorgedragen;
niet straf en naar studie, zooals een Mantegna te werk gaat, maar volgens een geheel
eigene, bloesemende verbeelding: Piero vertelt ons de mythen als ‘sprookjes’, die
hij eens hoorde en die hij nu opnieuw uitspint, zooals een kind dat doen kan;
onbevangen. Dit zeer onwetenschappelijk navertellen gaat gepaard met diepe
natuurliefde, die tot in de details van het landschap toe tot uiting komt. - Daar is de
treffende ‘Dood van Procris’ in de ‘National Gallery’: Door den niet voor haar
bestemden schicht van den geliefde getroffen, ligt zij met halfgeopende lippen in de
bloemenweide. Een ruige, jonge sater, meewarig en verwonderd, knielt bij haar, en
daartegenover zit als roerlooze waker de zwarte hond. Het landschap is blank en
ruim, met wat beweeg van dieren in de verte, dieren zooals men die in een droom
ziet....
Of daar is het merkwaardige paneel met ‘Mars en Venus’ in het Museum te Berlijn,
eenmaal in 't bezit van Vasari en door hem in eere gehouden: Twee liggende ontkleede
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figuren, een naar links, een naar rechts. Mars sluimert. Venus speelt rustig met den
blonden Amor, die vlinders nakijkt. En zoowaar zit er een op Venus' been! Daar is
weer het wit konijn en het trekkebekkende duivenpaar. In den achtergrond ziet men
ditmaal geen vogels of zoo maar amorini, die tusschen de myrthenboschjes spelen;
maar wederom is er het meer en zijn er de glooiende, stille droom-oevers....
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Stééds is er het ‘sprookje’ van Mei, van voorjaar en van bloemen. Mars is niet geducht
of vreeselijk, maar een flinke, wat weeke jonge vent. Er is geen zweem van klassieke
Oudheid; maar toch zijn Piero's mythologische fantasieën puur ‘heidensch’ wegens
hun aard en opvatting. Zijn verhouding tot de natuur nadert tot ‘cultus’, - ‘Rein
poetisch was Piero vom Alterthum inspirirt.’ (Woltmann.) - Onwillekeurig doen deze
schilderijen aan Herman Gorter's ‘Mei’ denken.
Eenige verwantschap valt er op te merken tusschen de beide genoemde stukken
en werken van Botticelli als de ‘Primavera’, de ‘Geboorte van Venus’ en vooral een
overeenkomst van thema met diens ‘Mars en Venus’ in de National Gallery, waar
eveneens de rustingstukken van Mars door dartele amorini als speelgoed worden
gebruikt. Doch de concepties van den meer ‘ontwikkelden’ en meer zinnebeeldigen
Botticelli zijn van een geheel andere aspiratie.
Tot de groep van Piero's mythologische werken behoort ook het bijna vermakelijke
stukje met ‘Hylas en de Nymphen’ in de verzameling Benson te Londen. Deze
onbezorgde episode is wat grof van uitvoering, doch dit wordt verklaard, doordat
het paneel niet als schilderij-op-zich-zelf bedoeld was, doch in vroeger dagen is
uitgezaagd uit de voorzijde van een ‘cassone da nozze’ of z.g. huwlijkskist, waarin,
naar gewoonte van dien tijd, het uitzet van de bruid geborgen werd. De volledige
voorzijde van zulk een beschilderde ‘cassone’, van Ferrareesche herkomst, werd
onlangs door de ‘Galleria Nazionale’ te Rome aangekocht. De door ornament
omrankte voorstelling is daar: Pan en Syrinx’.*) - Voor zulk werk, waarbij fantazie
en speelsche vormen te pas kwamen, was Piero di Cosimo meer dan eenig ander
meester van zijn tijd gezocht. Op dergelijke wijze bracht hij voor twee aanzienlijke
Florentijnen paneelen aan in de betimmering van vertrekken.
De schilderijen van Piero in mythologisch genre zijn onlangs wederom
‘vermeerderd’ (als men zoo zeggen mag) met een zéér belangrijk staal van den
meester, dat in het staatseigendom geworden ‘Cá d'Oro’ te Venetië werd aangetroffen
onder andere kunstschatten, die tot dusverre evenmin de aandacht hadden getrokken.
't Geldt het paneel met ‘Venus en Amor’, dat de lezer hier vindt afgebeeld.
Het stuk, dat helaas tamelijk gerestaureerd moest worden, heeft weinig commentaar
noodig. Opmerkelijk is wel, dat het v r o e g e r ontstaan is dan de beroemde ‘Venus’
van Giorgione te Dresden. Aan dezen meester immers werd tot dusver de ‘primeur’
der sluimerende Aphrodites gegeven, die nu aan Piero blijkt toe te komen. - Wanneer
men het echter nagaat, zijn er verschillende momenten van samenhang tusschen den
romantischen Florentijn en den mysterieuzen Venetiaan aan te wijzen. Giorgione
heeft dergelijke ‘droomdieren’ in zijn landschap als Piero (b.v. in de ‘Allegorie’ der
National Gallery), dergelijke idyllische fantasieën (als in zijn ‘Apollo en Daphne’
in 't Seminarie te Venetië), dergelijke ietwat bizarre figuuropvatting (als in de ‘Judith’
te Petrogad). En de navolger van Giorgione, Cariani, werkt dit alles nog nader uit....
Echter is er aan den anderen kant tusschen de in zijn naakt nog ‘stramme’ Piero en
de soepele Giorgione aanmerkelijke afstand.
Zoowel Piero echter als Giorgione vertellen graag sprookjes, in één of in meer
tafreelen, want blijkbaar was er vraag naar zulke voorstellingen zoowel te Florence
als te Venetië. Van Giorgione vermeldt de oudere litteratuur een drietal paneelen
*) Over de ‘Cassoni’ bestaat een afzonderlijk werk van Paul Schubring, C a s s o n i : T r u h e n
u n d T r u h e n b i l d e r d e r i t a l i e n i s c h e n F r ü h r e n a i s s a n c e . Uitvoerige
tekst en plaatwerk. (Leipzig 1915).
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met de geschiedenis van Adonis, en zelfs de lotgevallen van Psyche in twaalf
afzonderlijke episoden.*). Op dergelijke wijze behandelde

*) Ridolfi, L e m e r a v i g l i e d e l l ' A r t e . Venetië, 1648.
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Piero de ‘Mythe van Prometheus’ (een paneel in 't museum te Straatsburg; tegenhanger
in de verzameling Kaufmann te Berlijn) en de ‘Strijd tusschen de Lapithen en de
Centauren’ (Londen, collectie Ricketts; New York, Metropolitan Museum).
't Meest bekend op dit gebied is wel de geschiedenis van ‘Perseus en Andromeda’,
die Piero tot tweemaal toe behandelde; eens in het schilderij, dat wij hier afbeelden
en door Vasari reeds beschreven wordt, en nog eenmaal in drie tafreelen, waarover
aanstonds nader.

PIERO DI COSIMO. ‘MARIA MAGDALENA’. GALLERIA NAZIONALE TE ROME.

Wat Vasari van het afgebeelde schilderij vier eeuwen geleden te vertellen wist,
moge hier in vertaling een plaats vinden: ‘Voor Filippo Strozzi den Ouden schilderde
Piero een stuk met kleine figuren, waar men ziet hoe Perseus Andromeda bevrijdt
van het monster, en daarin zijn zekere zéér schoone zaken. Tegenwoordig is dit
schilderij ten huize van den heer Sforza Almeni, eersten kamerheer van hertog
Cosimo, hem geschonken door heer Giovanni Battista Strozzi, zoon van Lorenzo,
die wel wist hoeveel liefhebberij de kamerheer heeft voor schilderkunst en
beeldhouwwerk, en deze stelt er ook hoogen prijs op, want nooit maakte Piero een
fraaier schilderstuk en beter geacheveerd dan dit, waarbij komt dat het niet mogelijk
is zich een meer bizar en meer capricieus zeemonster voor te stellen dan dat wat
Piero uit zijn verbeelding afschilderde met de meest moedige houding van Perseus,
die in de lucht het met zijn zwaard treft. Daar ziet men Andromeda, tusschen vrees
en hoop, geboeid, uiterst schoon van aangezicht, en op den voorgrond zijn veel
personen met verschillende vreemde gewaden, muziek makende en zingende,
waaronder er sommigen zijn die lachen en zich verheugen Andromeda bevrijd te
zien, en deze zijn voortreffelijk. Het landschap is bijzonder fraai en van een zacht
en bevallig coloriet, en alle kennis van het mengelen en doen versmelten der kleuren
is in dit werk met uiterste toewijding te pas gebracht.’
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De drie andere paneelen met Andromeda's geschiedenis, die - evenals het hier
beschrevene - thans in de ‘Galleria degli Uffizi’ bewaard worden, zijn niet zoo rijk
van fantasie en dragen een meer decoratief karakter. De situaties zijn hier niet losweg
en prettig ‘beschreven’, maar kennelijk bedacht. Van de flankeerende paneelen
(voorstellende het ‘Offer om de bevrijding af te smeeken’ en de ‘Bruiloft door Phineus
verstoord’) is de opstelling, met het architectonisch centrum bepaald tooneelachtig.
Het middelste paneel is een schrielere
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herhaling van de ‘Bevrijding’, die hierboven beschreven werd. In de heele reeks is
een zekere gedragenheid, een koele afgemetenheid waarnaar Cosimo anders niet
streeft.

PIERO DI COSIMO. ‘VENUS EN AMOR’. Cá D'ORO TE VENETIË.

In het algemeen trok het bizarre en capricieuze, zooals Vasari het noemt, hem
meer aan en strookte meer met zijn zonderling karakter. De biograaf spaart ons
daarover de anecdotes niet en werkelijk leeren die de persoonlijkheid van dezen
neurasthenicus der Renaissance beter verstaan:
‘Voortdurend hield hij zich opgesloten en liet niet toe, dat iemand hem zag werken,
leidende een leven dat meer dat van een beest was dan dat van een mensch. Hij wilde
niet dat de kamers werden aangeveegd; wenschte alleen te eten als hij honger kreeg
en wilde niet dat men in zijn hof spitte of snoeide. Hij liet de wingerd maar groeien
en de ranken over den grond kruipen, en de vijgen werden nooit gesnoeid, noch de
andere boomen. In plaats van zich daarom te bekommeren was hij content alles zoo
wild te zien, volgens zijn natuur, bewerende dat men de dingen der natuur door háár
alleen moet laten verzorgen, zonder er verder naar om te zien.... Soms bleef hij
stilstaan en verdiepte zich in de beschouwing van een muur, waartegen personen
sinds langen tijd hadden gespuwd; en daarop zag hij ruitergevechten, de meest
fantastische steden en heele landschappen. En zoo deed hij ook met de wolken in de
lucht.... En waarlijk erkent men in hetgeen men van hem ziet een zeer bijzonderen
en oorspronkelijken geest, die zich ook openbaarde in de fijngevoelige wijze waarop
hij zekere fijnheden der natuur onderzocht, waarin hij zich verdiepte zonder te geven
om tijd en moeite, alleen voor zijn genoegen en uit vreugde over de kunst. En hij
kon ook niet anders; want de natuur liefhebbende, ontzeide hij zich al het overige en
beperkte zich er toe enkel maar harde eieren te eten, die hij, om vuur te besparen,
kookte wanneer hij lijm aanmaakte, en dat niet zes of acht op een keer, maar vijftig;
en die in een kast geborgen houdende nuttigde hij ze geleidelijk, in welk leven hij
zulk een behagen schiep, dat hij dat van anderen, bij het zijne vergeleken, een
dienstbaarheid achtte.
Hij had het land aan 't gehuil van kinderen,
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't hoesten van menschen, 't gelui van klokken, 't zingen van monniken; en wanneer
het stortregende, had hij er plezier in te zien, hoe het hemelwater afgutste van de
daken en neerplaste op den grond. Hij was erg bang voor den bliksem en, wanneer
het hevig donderde, hulde hij zich in zijn mantel en, na van zijn kamer deur en
vensters stijf te hebben toegesloten, zette hij zich in een hoek tot het onweer over
was. In zijn manier van spreken waren zooveel onverwachte wendingen en variaties,
en somtijds zeide hij zoo kostelijke dingen, dat hij andere menschen deed schudden
van 't lachen.’-

PIERO DI COSIMO. ‘PERSEUS BEVRIJDT ANDROMEDA’. GALLERIA DEGLI UFFIZI TE FLORENCE.

Van een zoo bizarren geest begrijpt men dat hij zijn fantazie gaarne vrij spel liet,
niet alleen in 't klein, als bij het versieren van ‘cassoni’, maar ook (al sedert zijn
jeugd) in 't groot bij het samenstellen van de luisterrijke togen, die in carnevalstijd
met zingen en dansen der gemaskerde deelnemers zich langs de straten bewogen;
liefst 's nachts en bij toortslicht. Lorenzo de' Medici zelf dichtte wel dansliederen,
zooals die bij dergelijk ‘uitkomen’ (zouden onze rederijkers gezegd hebben) werden
aangeheven, en onder zijn regeering schijnen de ommegangen voor het eerst het
meer pompeus karakter van ‘trionfi’, te hebben aangenomen.
Volgens Vasari was het Piero di Cosimi, die met zijn vindingrijke
verbeeldingskracht aan deze carnevals-triomphen zooal niet het aanzijn dan toch
meerdere ontwikkeling gaf. Nog in zijn ouderdom verzon hij de beroemd gebleven
‘Wagen van den Dood’, die met zijn macaber gevolg tijdens het Florentijnsche
carneval van 1511 de gemoederen ontstelde. Vasari beschrijft het schrikwekkend,
maar kunstvol schouwspel uitvoerig, dat door Piero in diep geheim was voorbereid
en dat, wegens zijn ongewoonheid en door de krasse wijze waarop het op de
verbeelding werkte,.... buitengewoon behaagde: ‘zooals dat ook bij de opvoering
van een treurspel het geval is.’Met een enkel woord hebben we nog over de religieuze werken van Piero te
spreken. Daar is het sinistere verre en blijven wij steeds min of meer in de sereene
stemming van zijn mythologische voorstellingen. Zeer bekend en in verscheidene
handboeken afgebeeld is het altaarstuk met ‘de Onbe-
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vlekte Ontvangenis’, dat voor de Tedaldikapel der ‘Santissima Annunziata’ te Florence
geschilderd werd, doch sedert menschenheugenis in de Uffizi een plaats heeft
gekregen. Het stuk is beroemd wegens het blanke licht, dat als een genade neerdaalt
(met de mystieke Duif, waartoe de Madonna opziet) en wegens zeker stemmig
rhythme in de groep der omstaande heiligen, waardoor Piero ook gekenmerkt wordt
in het reeds besproken fresco der Sixtijnsche kapel.
Meer lieftallig en vooral uitmuntend door de prachtige volle kleur van 't geheel
en den milden gloed, die over het klare landschap ligt, is de hier afgebeelde ‘Tronende
Madonna met Heiligen’ in het Hospitaal der Innocenti. Ook hier valt het eigenaardig
rhythme in de houdingen op te merken. Piero kreeg dit stuk besteld door den directeur
van het hospitaal, met wien hij bevriend was. Zooals in dien tijd gewoonte was,
geschiedde de betaling bij termijnen, t e r w i j l het werk onderhanden was. Maar
Piero bracht zijn besteller bijkans tot wanhoop, daar hij weigerde de schilderij te
laten zien eer die geheel voltooid was. En toen den meester te kennen werd gegeven,
dat de laatste afbetaling alleen zou geschieden mits het werk vooraf werd getoond
en gekeurd, dreigde hij het geheel te zullen vernietigen, als men zijn wensch niet
eerbiedigde. En de ander moest zwichten.
In beide deze kerkstukken is door anderen reeds een merkwaardigen invloed
opgemerkt van het te Florence zeer bewonderde Portinari-altaar door Hugo van der
Goes. Behalve de natuur bestudeerde Piero zeer kennelijk de kunstwerken om zich
heen. Zoo trekt (behalve Botticelli, zooals wij zagen) ook de zwierige, maar keurige
Filippino Lippi zijn aandacht, en in later tijd Leonardo da Vinci, wegens diens
techniek en meesterschap in 't behandelen der olieverven. Doch van feitelijke
navolging van een dezer meesters is bij Piero geen sprake.Van de verdere kerkstukken, die Vasari ons noemt, zijn er verscheidene verloren
gegaan, waaronder een ‘Madonna staande, met het Jezuskind op den arm’ in het
noviziaat van San Marco te Florence, en een ‘Visitatie’ in de kerk van Santo Spirito
aldaar. Hiertegenover staat, dat in de kerk van San Lorenzo een altaarstuk,
voorstellende ‘Onze Lieve Vrouw met heiligen het kind aanbiddende’, aan Piero
wordt toegeschreven, welk werk dan aan Vasari ontgaan moet zijn. Te Borgo San
Lorenzo (Toscane) wordt in de Kerk der Kruisiging een ‘Madonna’ van Piero
aangetroffen, vergezeld van St. Thomas en St. Jan Baptist. Belangrijke kerkstukken
van hem bevinden zich verder in enkele Europeesche musea: te Berlijn een
‘Aanbidding der Herders’, uit zijn lateren tijd; te Dresden een ‘H. Familie met twee
zingende engelen’ (tondo); in het Louvre een ‘Kroning van de H. Maagd, met
musiceerende engelen en vier Heiligen. Dit laatste stuk is wellicht identiek met het
altaarstuk gemaakt voor de kerk van San Pietro Gattolini te Florence, dat door Vasari
met de volgende woorden wordt vermeld: ‘een Onze Lieve Vrouw, zittende, met
vier figuren rondom en twee engelen in de lucht, die haar kronen, een werk volvoerd
met groote bekwaamheid, zoodat hij daarmede lof en eer verwierf.’ Het stuk werd
in 1529 naar de kerk van San Friano overgebracht en raakte sinds verloren.
Behalve eigenlijke altaarstukken maakte Piero ook enkele devote schilderijen in
kleiner formaat en van eenvoudiger compositie. Herhaalde malen schilderde hij ‘de
Madonna met het Kind’, en verscheidene paneelen met deze in de eeuw der
Renaissance steeds geliefd gebleven voorstelling zijn van zijn hand nog aan te wijzen
(Museum te Stockholm, Liechtenstein-Galerie te Weenen, verzameling Mr. W.
Beattie te Glasgow).
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Het ‘tondo’ uit het Museum te Napels, dat wij hier buiten den tekst afbeelden,
behoort tot de laatste periode van den meester. De Madonna is hier neergezeten in
een koel zomerlandschap: de klare ‘landouw’, zooals de schilder die zich gaarne
verbeeldt,
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met de zekere grilligheid van bladerlooze boomtronken tusschen het groen van een
overigens weelderige vegetatie. Het Jezuskind snoept de pitten uit een granaatappel
en wendt zich om tot de wat boersch aanstappende kleine Johannes, die het Kruis
aandraagt.... Het Kruis in deze vredige en argelooze natuur.... De Moeder ziet het
niet, maar mijmert stil voor zich heen, de oogen gericht op de witte duif, die water
nipt uit de ‘kristallijnen’ beek. - En dit alles, schoon een naarstige interpretatie van
de waargenomen natuur, is ònwerkelijk: een droom. Het is godvruchtig, maar tevens
voor oogen gesteld en gevoeld als een mythe, zoo goed als ‘de Dood van Procris’
een mythe is en - wegens het mededoogen der natuurwezens zelf met het in den
jongen bloei gefnuikte leven - godvruchtig. Die godsvrucht moge dan elementair
worden genoemd, zij is niettemin innig en in haar uiting even schoon als ontroerend.

PIERO DI COSIMO. TRONENDE MADONNA MET HEILIGEN. OSPIZIO DEGLI INNOCENTI TE FLORENCE.

Evenzeer tot de laatste periode van Piero's werkzaam leven behooren de beide
merkwaardige portretten in het Mauritshuis: van den architect Giuliano Giamberti
da San Gallo
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en van Francesco Giamberti, respectievelijk vader en grootvader van Francesco da
San Gallo. Deze laatste was volgens Vasari, die t e n z i j n e n t de beide beeltenissen
zag en bewonderde, een trouw vriend van Piero in diens ouderdom, wellicht zijn
eenige, en ook de vader (Giuliano), die in 1517 stierf, heeft stellig tot den excentrieken
schilder in betrekking gestaan. Er is aan getwijfeld of de andere voorgestelde persoon
w e r k e l i j k de oude Francesco Giamberti is, daar die, voor zoover bekend, geen
musicus was (van beroep); en het stukje papier met notenschrift voor op de balustrade
schijnt op een musicale professie toespeling te zijn. Echter staan twee dingen vast:
de twee portretten zijn zoo goed als gelijktijdig geschilderd, blijkens hun factuur; en
zij zijn bovendien gemaakt als tegenhangers, d u s voor een en dezelfde persoon.
Vasari zag ze dan ook tesamen bij zijn goede kennis Francesco, met nog een derde
werk van Piero: het posthuum portret van Simonetta Vespucci, thans te Chantilly. De gedachte komt bij ons op, of ook het portret van Francesco Giamberti niet
posthuum kan zijn: Giuliano, geboren in 1443, is voorgesteld als een flinke zestiger.
Welnu, omstreeks 1500 leefde zijn vader vermoedelijk niet meer en Piero kan diens
profiel deels naar een andere afbeelding (b.v. een vroegere teekening van zich zelf),
deels naar zijn geheugen geschilderd hebben. Misschien ook slaat op het afsterven
van den grijsaard de raadselachtige muziekregel op het stukje papier. - I e t s diende
er toch op de balustrade te liggen, waar Giuliano van zijn passer en pen voorzien
werd.

PIERO DI COSIMO. PORTRET VAN GIULIANO DA SAN GALLO. MAURITSHUIS, 'S GRAVENHAGE.

Stellig doen deze beide portretten (in vroeger tijden afwisselend aan Dürer en
Lucas van Leiden toegeschreven) den schilder in zijn volle oorspronkelijkheid kennen,
en wij mogen blij zijn, dat zij zich in een onzer Nederlandsche musea bevinden. Deze
zijn immers aan de buitenlandsche schilderkunst zoo bedenkelijk arm dat zij het
Nederlandsche volk op artistiek gebied al een hoogst eenzijdige ‘opvoeding’ geven!
- Wij hebben graag een millioen over om een schilderij voor het Vaderland te
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behouden, ook als er in onze musea reeds een half dozijn meesterwerken van dezelfde
hand aanwezig zijn. Maar er is geen sprake van, dat wij een tweede extra millioen
zouden besteden om (geleidelijk) voor ons Rijksmuseum een heele zaal vol goede
Italiaansche kunst aan te koopen....
Er blijft, na deze verzuchting ‘in margine’,
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nog over het deerlijk uiteinde van Piero di Cosimo te verhalen, volgens de
mededeelingen welke Vasari ons daarover doet. - Historische documenten bezitten
wij over den meester niet, behalve alleen het enkele bericht, dat hij een der kunstenaars
was, die in Januari 1504 als deskundigen over de plaatsing van Michelangelo's ‘David’
hun oordeel hadden uit te spreken.*)-

PIERO DI COSIMO. PORTRET VAN FRANCESCO GIAMBERTI. MAURITSHUIS, 'S GRAVENHAGE.

In zijn ouderdom, toen hij reeds de tachtig jaar naderde, was Piero zoo zonderling
en lastig, dat vrijwel niemand het in zijn bijzijn kon uithouden. Hij wilde ook niet,
dat er menschen om hem heen waren, en bleef zoodoende verstoken van alle hulp.
- Eenige leerlingen schijnt hij te hebben gehad, waaronder Andrea del Sarto; doch
deze liep van hem weg, zooals ook anderen gedaan hadden. - ‘Soms, als hij lust kreeg
om te werken, gelukte hem dit niet, omdat zijn handen krachteloos waren en te veel
beefden. Dan sprak hij ze vermanend toe, zeggende dat ze stil moesten zijn; maar
niettemin ontviel hem, terwijl hij foeterde tegen zich zelf, nu eens de schilderstok,
dan weer het penseel, zoodat het deerniswaardig was om te zien’. - De vliegen in het
atelier maakten hem razend en zelfs zijn eigen schaduw hinderde hem. Van dokters
en apothekers wilde hij niet hooren en, hoewel hij een vroom mensch was, kon hij
niet uitstaan dat hem van ziekte en dood gesproken werd. 't Ergste wat iemand
overkomen kon, vond hij, was krankheid en 't langzaam sterven, met weenende
familieleden, een kamer in 't donker en een notaris om 't testament te maken. Hij
prees het als een weldaad en een zegening om onder de handen van den beul te mogen
sterven: ‘heerlijk in de vrije lucht en onder toeloop van al dat volk, dat langs den
weg den veroordeelde suikerwerk reikt en hem bemoedigt met goede woorden; - dan
is daar de priester, en heel het publiek bidt hardop voor je ziel, die regelrecht met de
engelen naar het Paradijs stijgt; en ineens ben je uit je lijden.’
*) Gaye, C a r t e g g i o , II, blz. 455.
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- ‘Aldus kon hij praten en draaide de dingen op de gekste manier. En zoo met zijn
zonderlinge fantasieën zonderling levende, geraakte hij ook werkelijk ineens uit zijn
lijden, want op een morgen werd hij dood gevonden aan den voet van de trap, in het
jaar 1521.’
Rome, Januari 1920.
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NICE. WASCHVROUWEN LANGS DE PAILLON.

Indrukken van Nice, door Ph. Zilcken.*)
Na een verblijf te Parijs van eenige weken stapten wij in den trein naar het Zuiden,
waarvoor men minstens een week vooruit plaats moest bespreken; deze was eindeloos
lang en overvol. Soldaten van alle rassen der wereld overvulden de derde klasse
wagens; alle negertypen waren vertegenwoordigd zoowel als Annamieten,
Tonkineezen, andere Oost-Aziaten en Arabieren, Marokkanen, Hovas en Spahis.
Toch kwam de zware trein op tijd in beweging, maar een paar uur later dan
gewoonlijk kwamen wij te Avignon aan. Te Parijs was het vroege najaar zeer fraai,
maar October gaf mist en koude en zelfs natte sneeuw, zoodat de ‘Ville Lumière’
meer ging gelijken op de Engelsche hoofdstad. Daarom was het een waar genot, na
een langen dag reizen, plotseling in de blanke, zilverige Pausenstad de zon te zien
schijnen. Onder den blauwen hemel waren de weelderig en fijn geciseleerde oude
steenen der Romaansche gebouwen, de vroolijk licht oranjeroode pannen daken, de
nog overvloedige koper- en goudkleurige bladeren, zoo voornaam van tint tegen de
witte en grijze rotsen, van een gedurende de laatste weken bijna vergeten vormenen kleurenrijkdom.
Daarna ging de tocht naar Marseille, met zijn bonte mengelmoes van
vreemdelingen, met zijn talrijke Engelsche, Amerikaansche, Servische en andere
soldaten, die de Cannebière en de koffiehuizen vulden. Dadelijk namen wij den trein
die naar de Corniche leidt, en, voor het eerst weêr, na de drukkende oorlogsjaren,
liepen wij langs de Middellandsche Zee, ‘la Grande Bleue’, de bakermat der Antieke,
Latijnsche beschaving, welke zeker niet onderdeed voor de onze!
Marseille is dezelfde drukke, woelige, luidruchtige, tamelijk vuile, altijd
schilderachtige havenstad, met haar typische achterbuurten vol van een intens
zeemans-leven, van vechtpartijen, spel en dronkenschap. Aardig zijn de glimmend
zwarte Senegalnegers, die langs de kaden van den ‘Vieux Port’ karretjes voortduwen
met allerhande snuisterijen, als cigaretten, pijpjes, spiegeltjes,

*) Geïllustreerd met foto's van J. Giletta.
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beursjes, tot Corsikaansche messen en zilveren ringen, die door hun gedemobiliseerde
landgenooten gretig gekocht worden voordat zij zich inschepen om weer naar hun
vaderland terug te keeren.
Nabij deze Oude Haven zijn bekende visch-restaurants waar men, zoowel
‘coquillages’, mosselen, en zeeëgels, versch gehouden in nat zeewier, als de beroemde
bouillabaisse gaat eten, de gesafraneerde vischsoep, het nationale Marseillaansche
gerecht bij uitnemendheid.

OUD-NICE.

De bouillabaisse wordt gemaakt van zeer versche zeevisch van verschillende
soorten als ‘rouget’, ‘merlan’, ‘mulet’, ‘rascasse’, e.a., die bijna levend in het kokende
water worden gedaan. Zij worden opgediend in hunnen eigenen geurigen bouillon,
en neêrgelegd op groote sneden brood, doortrokken van het geelige nat, dat er een
bijzondere Oostersche smaak en aroom aan geeft.
Van Marseille gingen wij in eens door naar Nice, het oude ‘Nikè’ der Grieksche
kolonisten die de ‘barbaarsche’ kustbewoners overwonnen.
Nice telt gewoonlijk een honderd vijftig duizend inwoners, maar dit aantal wordt
in den winter minstens verdubbeld door den grooten aanvoer van vreemdelingen uit
alle deelen der wereld.
Nice bestaat uit twee zeer afgescheiden geheel verschillende gedeelten; de moderne,
drukke, aangename stad, met frissche goed onderhouden winkelstraten, ruime avenues
en boulevards, tuinen en squares waar de meest verschillende soorten groene heesters
en palmen welig groeien.
Deze stad, geheel ten bate der duizenden reizigers aangelegd, biedt alles aan wat
de verfijnste beschaving maar kan aanbieden, bevat honderden hotels en villa's, die
in weelde en volmaaktheid om den voorrang dingen, en kan de meest veeleischenden
bevredigen.
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Naast deze weelde-stad ligt het oude Nice, dat het luxe-Nice met den haven en
zijne altijd boeiende bedrijvigheid verbindt.
Deze twee steden worden van elkander gescheiden door de ‘Paillon’, een riviertje
waarvan de bedding véél grooter is dan het kleine stroompje water dat er binnen
vloeit, waarlangs honderden vrouwen het goed wasschen en aan touwen bedlakens
en kleêren in den zon te drogen hangen.
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DE HAVEN VAN NICE.

De oude stad, waaromheen in den loop der tijden zich de nieuwe kwam vormen,
is van oorsprong en wezen zoo geheel Italiaansch dat men zich zou wanen in
achterbuurten van het oude Genua, wanneer men de soms erg steile op- en neergaande
straatjes doorloopt, welke bestraat zijn met groote, zware keien, eigenlijk nog het
Romeinsche plaveisel, zooals men het in geheel Europa aantreft, waar overblijfselen
van Romeinsche straat- en heirwegen nog aanwezig zijn.
Deze nauwe winkelstraatjes met hooge huizen zijn zoo gebouwd dat er nooit een
zonnestraaltje binnen valt, wat niet belet dat dag in, dag uit, de wasch te drogen hangt
aan touwen, gespannen van de eene huizenrij naar de andere. Hier ziet men allerlei
winkeltjes die in de behoeften der eenvoudige, een eigen taal sprekende bevolking
voorzien, waarin veel polenta, macaroni en andere meelspijzen verkocht worden
naast alle mogelijke andere waren. Langzamerhand loopt men, langs de Préfecture
en het Stadhuis, van de oude naar de nieuwe stad, verschillende markten door,
waaronder de bloemenmarkt opvallend mooi is. Overal langs de gevels liggen mandjes
uitgestald, met sinasappelen en manderijnen, opgevuld met oranjebloesems of korfjes
bevattende Japansche kaki's, die hier veel gekweekt worden, wier zacht-rozig oranje
fijn kleurt met het malsche geel der rijpe citroenen. In het midden van de breede
Cours Saleya, op stalletjes, soms beschut door een reusachtigen parasol, zijn stapels,
hoopen bloemen.
Men treft daar een bloemenweelde zonder gelijke; naar gelang van den onbewusten
smaak der verkoopsters ontstaan machtige, sonore kleur-harmonieën, zeldzame
combinatiën door het toeval geboren. Superbe kleuren de tegenstellingen der
dof-violette of zalmkleurige anjelieren, met de diepe, bloedroode vlek der donkerste
variëteiten,
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wier stapels de zeldzaamste Perzische tapijten evoqueeren. Ook de witte en geele
jonquillen, de violen-ruikers, de groene reseda's, vormen fraaie kleur-ensembles,
naast de massa's violieren, bloeiende hei, mimosa's, of brutale opposities als fel-oranje
gouds- en schril-blauwe koren-bloemen.

GEZICHT OP NICE VAN DEN MONTBORON.

Ik spreek maar niet van de rozenpracht, die alles overtreft en onbeschrijfelijk is.
Al deze planten worden in de open lucht gekweekt, hoogstens 's nachts beschut door
dunne zeilen of matten. Maar hangen hier niet aldoor klimrozen van den eenen
palmenstam naar den anderen in de groene tuinen der villa's, en begint juist niet het
gras hier in den winter te groeien en te groenen, terwijl het in den zomer uitdroogt
en verdort?....
Het nieuwe Nice begint dadelijk na de bloemenmarkt, met de Place Massena en de
Casino, waar tegenover de palmentuin met rotspartijen, vijver en wit marmeren
beelden zich uitstrekt, thans genaamd Jardin du Roi Albert, waar de grootste palmen
van verschillende soorten afwisselen met oleanders, laurier- en dennenboomen van
alle mogelijke variëteiten. Deze tuin, gedeeltelijk aangelegd boven de gekanaliseerde
en overdekte rivier, de Paillon, leidt naar de wereldberoemde ‘Promenade des
Anglais’, waarnaast, in zee, de ronde koepels van den Pier, de Jetée-Promenade
verrijzen, waarin op keurige wijze operettes worden opgevoerd en goede concerten
gegeven. De ongeveer een uur lange strand-boulevard is bij uitnemendheid de
wandelplaats der tijdelijke bewoners van Nice; geheel op het Zuiden gelegen, beschut
voor koude winden door de hooge hotel-rij die haar aan de andere zijde omzoomt,
met haar altijd groene boomen en heesters, cactussen en aloë's, met haar gemakkelijke
banken, waarop men in een loomen farniente insluimerend, den doffen golfslag
onophoudelijk den tijd hoort scandeeren, - die breede kade waar dagelijks de te Nice
vertoevende tienduizenden vreemdelingen minstens eenmaal heen en weer loopen,
deze
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beroemde Promenade heeft wellicht niet haar weergâ in de wereld.

NICE. BLOEMENMARKT.

Op een vroege December-morgen kwam ik er eens aan; de palmen van den ‘Jardin
Public’ waren, na den koelen nacht, nog in een dunnen blauwen waas gehuld, een
ochtend-nevel die de verschieten verborg.
De zon scheen vroolijk en het begon reeds warm te worden; de opaal-blauwe zee
was rimpelloos; op de even deinende oppervlakte dobberden eenige visschersbooten
rond. Ternauwernood hoorde men het geluid der branding, der golven die zich zacht
ontplooiden en loom neêrvielen op het strand, dat niet uit zand, maar uit groote
grijs-rose kiezelsteenen bestaat.
Het was een verrukkelijke zomerdag eigenlijk; enkele jongens baadden in het
heldere, doorschijnende water. Hoewel het nog geen tien uur was waren er reeds
vele wandelaars op de Promenade des Anglais die de meeste banken bezet hadden,
en zich koesterden in den zonneschijn, de ochtendbladen lezende.
Spoedig rees de temperatuur; een zwakke zachte bries woei uit het Zuiden, en,
hoewel de meeste ‘Palace's’ en andere hotels nog vrijwel gesloten waren, zag men
langs de zee talrijke kindertjes begeleid door negerinnen of kindermeisjes uit
Madagascar, Martinique of Britsch Indië, verminkte ‘poilus’ op krukken
voortstrompelend, troepjes oorlogsweesjes onder de hoede van ‘petites soeurs des
pauvres’ genietende van de verkwikkende zomerwarmte, van ‘la vie au soleil’, vóór
dat de banale wandelparade een aanvang nam en het groote publiek de bekoring van
het ochtenduur kwam verstoren.
Want nergens ter wereld ziet men zooveel leelijke menschen als langs de Rivièra;
niet die ‘mooie leelijke menschen’ die Jozef Israëls zoo liefhad, maar typen wier
gelaat de sporen draagt van een onbeperkten strijd om het bestaan, en ondeugden en
gebreken verraadt als ijdelheid, hebzucht, winstbejag....
Zij behooren meestal tot het soort oweeërs dat de oorlog overal heeft doen ontstaan,
die de wereld willen overbluffen met hun t e mooie kleeren, t e rijke juweelen, t e
nieuw-glimmende auto's; dit ‘ras’ doet door zijn accapareeren van alles wat maar
winst kan opleveren, ontzettend veel kwaad, en in de geheele wereld een algemeen
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broeiende ontevredenheid en malaise ontstaan, waartegen de betrekkelijke geringe
uitgaven die deze ‘nouveaux-riches’ doen, zeker niet voldoende opwegen, terwijl zij
overal een uitgebreide klasse van ‘nouveaux-pauvres’ scheppen, door den
levensstandaard steeds maar hooger op te voeren.
Natuurlijk overvullen deze menschen het ‘mondain’ Nice; men ziet hen overal
waar geld verspild kan worden; zij hebben beslag gelegd op alle dure hotels en vullen
de zalen waar concerten, voorstellingen of andere ‘amusementen’ worden gegeven.
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Grappig was 't, onlangs, in een der ‘smartste’ hotels een conférence te zien
aankondigen van ‘Monsieur’ Jean Richepin, ‘de l'Académie française’, over.... ‘la
Poésie.’

NICE. JARDIN DU ROI ALBERT I.

Was d i t onderwerp ironisch gekozen voor d i e menschen, waaronder enkelen
misschien wel eens uit ijdelheid een kunstenaar ‘protegeerden’, maar die gewoonlijk
toch, wanneer zij iets uitgeven voor kunst, dit uit speculatie doen, en die zich steeds
afvragen voor een schilderij of beeldhouwwerk zoo als men dat hier zegt ‘e s t - c e
q u e ç a m o n t e r a ’.
Juist de ‘poëzie’ voor dat publiek van internationale ‘snobs’ die zoo prozaïsch en
zakelijk zijn als het maar denkbaar is, en die, au fonds, niets dan geringschatting
koesteren voor de kunst en de artisten, evenals alle ‘geldmenschen’, voor wie goud
het éénige noodige is, ‘qu'est ce qu'il faut pour être heureux? un peu d'or’ enz. enz.
In het Nice der vreemdelingen kan men geen voet verzetten zonder hen tegen het
lijf te loopen evenals in de ‘Jetée-Promenade’, dat onoogelijke gebouw dat, hoewel
het er geen oogenblik aan doet denken, toch een ‘copie’ heet te zijn van de Aya
Sophia te Constantinopel.
Komt men 's namiddags, wanneer de zon goudstralend statig in paarse nevelen
ondergaat, in de ruime zalen van dat gebouw, dan ziet men hen aan de lange tafels
der speelzalen zitten turen naar de kansen der roulette.
De croupiers zijn even correct als de lakeien; het personeel is onberispelijk; met
onverstoorbare kalmte en stiptheid roepen de eersten het traditioneele ‘Messieurs,
faites vos jeux!’ en ‘rien ne va plus’, terwijl het balletje van Fortuin steeds langzamer
rondrolt, totdat het moment komt dat zij behendig het ingezette geld opharken met
een zilver rinkelend geluid, om het even behendig aan den winner toe te werpen.
Maar op het spel kom ik terug wanneer ik Monto-Carlo, het ideaal der spelers
bereikt heb.
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Wij hebben hier een huisje gevonden, een Châlet’, op de Zuidelijke helling van den
Mont Boron, vlak bij de zee, zóó gelegen dat de zon 's morgens den rechtervleugel
en 's namiddags den linker beschijnt, binnendringt en verwarmt.
Wanneer het ijzeren straathek geopend wordt, komt men in een laantje, aan beide
kanten begrensd door een haag van b a m b u s a g r a c i l i s , de fijn-bladerige,
lichtgroene bamboes, die ook veel in Italië voorkomt en hier een hoogte van vijftien
meter bereikt.
Het geestige, elegante gebladerte wordt hier en daar opgevroolijkt door de
teêrblauwe bloemen van een klimplant die zich aan de lange stengels vasthecht.
Het gebouwtje, van eenvoudige houtconstructie opgevuld met steen, ziet er
primitief, erg verweerd uit, daar de olieschaarschte gedurende den oorlog belette
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dat het overgeverfd werd, zooals zoovele gebouwen in dit land
Klein, laag van verdieping, onoogelijk, heeft toch dit optrekje de bekoring van
een echt ouderwetsch landhuisje. Het meubilair, versleten, heterogeen, gedeeltelijk
van Italiaanschen stijl, barok en pompeus, is toch niet onbehagelijk en zelfs ‘doen’
eenige oude gravures goed in dit milieu. Deze zijn Italiaansch en stellen voor
‘c o s t u m e z o t i c i ’, o.a. een Hollander die een lange pijp rookt, en, volgens het
onderschrift, de blankheid van zijn ‘Dea’ met de rook van zijn tabak zwart maakt.....
Aan dit huisje zijn vele deuren en nog meer ramen, met luiken, die op een
eenvoudigen, aardigen tuin uitzien, waar allerlei klimplanten en geraniums en
maandrozen bloeien onder de citroen- en sinaasappelboomen, beladen met vruchten
en bloemen tegelijk.
Daarachter staan eenige statige palmen, dadel- en waaierpalmen, die tegen den
hemel donker uitkomen; verder ontwaart men de dikwijls besneeuwde toppen der
bergen van de Var, die betrekkelijk dichtbij liggen; aan de andere zijde, zuidwaarts,
ziet men tusschen de boomstammen door een strook zee schitteren, nooit eender van
kleur, en wij denken aan Noord-Afrika dat daarachter ligt...
De ligging, de omgeving maken deze cottage bijzonder aangenaam, evenals zijn
isolement.
In iedere kamer bevindt zich, ondanks het Zuidelijke klimaat, een haard, waarin
meestal, tegen den avond, wat hout gebrand wordt, dat knetterend en vlammend het
kille moment van zonsondergang verlevendigt en soms een geur verspreidt van
dennen- en olijven-rook, niet zonder bekoring en voor ons zeker eenigszins exotisch.
Deze kamers hebben planken vloeren, bruin gebeitst met hier en daar een stukje
kleed; de meubels van allerlei aard en van de meest uiteenloopende soorten en stijlen
zijn klaarblijkelijk op aucties verzameld, zonder eenig begrip van harmonie of eenig
idee van smaak.
Wanneer ik een hotel-kamer of een appartement voor het eerst betrek, dan denk
ik altijd aan de vorige bewoners, en onwillekeurig welke animische invloeden zich
kunnen doen gelden en wat er genoten of geleden werd in vroeger dagen... Maar de
muren van onze Châlet verraadden niets, en altijd verlevendigde en verguldde het
zonlicht van 's morgens tot 's avonds het onrustbarend banale der interieurs, terwijl
de zuiverheid der lucht, de kalmte, en de ruimte om ons heen altijd van groote
bekoring waren.
Van het balkon, zooals ik zeide, ziet men in de verte de zee, loodkleurig of zilverig,
licht schitterend of diep blauw, al naar gelang van het oogenblik.
Loopt men een minuut of zes naar beneden, langs smalle paadjes waar oude
olijfboomen hun vruchten laten neêrvallen van achter oude zware, muren, soms
gemetseld om de knoestige, kronkelende stam, terwijl het grijzige, aan onze wilgen
herinnerend gebladerte zich tegen de lucht afteekent, - loopt men langs deze hellende
paadjes naar de kust, dan bereikt men eerst een breeden ‘boulevard’, en iets verder,
de rustelooze, altijd boeiende en nimmer bevredigende méditerranée.
Ondanks de afwezigheid van wind en de kalmte der atmosfeer is soms de branding
onstuimig en ploffen de golven met zwaar geraas neêr op het smalle strandje van
kiezelsteenen.
Op die oogenblikken ga ik gaarne eenige rotsblokken beklimmen die in zee
uitloopen en een miniatuur kaap vormen, een paar honderd meters lang, waarvan de
uiterste punt moeielijk te bereiken is, daar zelfs de smalste paadjes ophouden te
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bestaan, en hier bijna nooit een sterveling komt. Alleen een eenzame hengelaar zit
daar wel eens onbeweeglijk op een rots, zich beklagende dat er zoo goed als geen
visch meer voorkomt in het onophoudelijk heen en weêr
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rollende en schuivende water, wat geen wonder is, daar de golven met ruw geweld
en een donderend geluid als van kanonschoten op de rotsen breken. Het is een grootsch
schouwspel de hooge golf zich te zien vormen, ze langzaam te zien aankomen en
plotseling neêr ploffen, terwijl door sommige gaten of barsten in de steen, een wild,
scherp sissend, brieschend geluid zich doet hooren, veroorzaakt door het ontsnappen
door die spleten van saâmgeperste lucht uit ondergrondsche holen, - of, in de ruimte,
inderdaad huizenhoog, het schuim te zien opspringen en uiteen spatten.

WOESTE GOLVEN BIJ NICE.

Onophoudelijk herhaalt zich dan dit machtige gebeuk op iedere, ietwat uitloopende
rotspunt, sedert eeuwen en eeuwen. Wanneer de zon helder schijnt vormen zich in
het spattende schuim kleine ‘regenboogjes’ en het kleurenspel wordt zeldzaam schoon
en fastastisch.
Deze woeste eenzaamheid vormt een uitverkoren plek, waar geen menschen, zeker geen toeristen! - de rust komen verstoren, - waar men, ongehinderd, urenlang
kan mijmeren over het vergankelijke en het vruchtelooze van 's menschen bedrijf op
aarde, in tegenstelling met den eeuwigdurenden strijd der elementen, terwijl hoog
in de lucht langzaam in statige stilte enkele meeuwen voorbij zweven.
Begin December.
De winter schijnt eindelijk gekomen te zijn; 's nachts daalt de thermometer tot
even beneden het vriespunt; 's morgens

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

380
ziet men hier en daar bevroren plasjes met een dun laagje ijs: want de wind is
Noordelijk, de lucht helderder dan ooit, en reeds vroeg verwarmt de zon de
atmospheer.
Dan worden de talrijke banken die in deze stad overal in aantal voorkomen spoedig
bezet door oude menschen die, goed gewikkeld in hunne ‘capes’, zich in den
verkwikkenden zonneschijn koesteren, in de zon die in zuidelijke landen aldoor het
dagelijksche leven komt opvroolijken en vergemakkelijken, die in dit gezegende
land overal en altijd schijnt en alles in een gouden gloed hult.
Toch is de lucht iets kouder en komt er van buiten werken niet zoo veel meer,
want waar de zon niet schijnt is het koel, en zijn de overgangen zoo groot dat de druk
bezochte ‘Promenade des Anglais’ soms den bijnaam kan verdienen die zij vroeger
kreeg, van ‘le tombeau des étrangers’, wanneer men al te onvoorzichtig is, of niet
behoorlijk gewapend tegen deze eenigszins gevaarlijke temperatuur-verschillen.
Sedert eenige dagen is het ‘grijs weêr’. Loodgrauwe, zware wolken hangen boven
het landschap, want wind is er zoo goed als niet, zoodat zij slechts uiterst langzaam
verplaatst worden, en over het landschap een eenigszins drukkende stemming heerscht.
Deze regendagen zijn hier tamelijk schaarsch; opvallend is het dan ook dat de
koetsiers onder een parapluie op hun bok zitten. Grijze dagen zijn ook heel anders
dan ze bij ons zijn. Als ik mij in dezen tijd ons landschap indenk, met mosgroene en
fluweelzwarte, doorgeregende stammen, met enkele geel- of rood-koperkleurige
bladeren nog, of aan de drassige weilanden met donkere moddervlekken te midden
van nog gedeeltelijk frisch gebleven groen gras, - die modder, die Weissenbruch zoo
enthousiasmeerde, dat hij mij eens zeide, dat hij ze zóo heerlijk mooi van kleur vond,
‘om in te rollen’,*) aan die machtig gekleurde landschappen onder luchten die van
Goyen, Ruysdael of Jacob Maris evoqueeren doet een grijzen dag hier geenszins
denken.
De gelig witte kalksteen der gebouwen en wegen, de veel minder sappige
boomengroei, doen dergelijke, prachtige kleurharmonieën hier niet ontstaan. Toch
zag ik onlangs een huizenmassa, met een eenzame palmboom, zich ‘in toon’
afteekenen tegen een lichte lucht, terwijl een dof oranje dak en de helder blauwe
noot van een kar op het voorplan, in een eigenaardige kleur geverfd, geheel
harmonieerend met het geheel, dit grijze ensemble met veel bekoring ‘braken’ of
‘ondersteunden’, zooals men het noemen wil
Dien dag heb ik den Montboron beklommen, langs kronkelende paden waarlangs
uitgebloeide aloës en cactussen; van de top overziet men een groot gedeelte van de
kust, met, rechts, de haven, links, de top der Mont Alban; groote, zware
wolkengevaarten of nevel-massa's dreven onmerkbaar langzaam aan, en verborgen
geheele stukken zee, waarmede zij één geheel vormden; op andere plaatsen, zoo als
bij Cap Ferrat, in het Oosten, waar het minder bewolkt was, profileerde zich deze
kaap in een grauw-achtigen toon tegen de zee die aan den horizon een lichtende
streep vertoonde, de inspiegeling van den achter de wolken-mass's verborgen zon.
Grootsch en indrukwekkend zijn dergelijke aspecten zeker, al is de grijze kleur
niet zoo pakkend als bij ons, en daardoor de emotie niet zoo hevig, omdat kleur en
licht hier een veel minder belangrijken rol spelen op een grijzen dag.
*) Maar wie verstaat die kernachtige, gepassioneerde schilderstaal nog in onze dagen?...
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Terugwandelend bewonderde ik de rossig- en rozig-bruine bladeren der platanen,
die door de minste luchtbeweging in groot aantal neêrvielen, en opvallend teêr
kleurden met de omgeving, evenals de iepen en wilgen in o n s landschap.
Dikwijls ook ging ik naar de haven,
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de Port Lympia, veel minder druk dan voor den oorlog, toen tallooze stoom- en
zeiljachten, van alle oorden der wereld daar aan de kaden gemeerd waren. Slechts
enkele visschersschuiten en vrachtstoomers liggen aan de kaden, naast booten uit St.
Tropez en omgeving. Sommigen komen van Marseille anderen van Corsica en Algiers
of Marokko, met duizenden vaten wijn, balen dadels, vijgen, kastanjes, of tonnen
olijfolie en kurkbast.

GEZICHT OP MARSEILLE.

Zwart als een ets teekenen hun silhouetten zich af tegen den lichtgouden hemel.
Alles noodigt uit tot heengaan en verre reizen, en onwillekeurig komen de woorden
op der ‘Barcarolle’ van Thésophile Gautier,
‘Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller,’ enz.
of schiet mij ‘l ' I n v i t a t i o n a u v o y a g e ’ te binnen, van Baudelaire....
Alles is rustig, kalm, vol far-niente. Enkele jongens visschen zeeëgels en kleine
inktvisschen met een ijzeren vork, vastgebonden aan een lang hengelriet. Vrij veel
handigheid is noodig om deze ‘fruits de mer’ van de steile kade raak te prikken, en
vooral de sepia is lastig, daar zij, bij het minste onheil het water troebel maakt met
de bekende bruine verfstof die zij uit haar blaasje perst, en om zich heen verspreidt,
waardoor zij dan vrijwel onzichtbaar wordt.
In den laten namiddag klaarde het weêr op; de zon, oranje-rood boven den horizon,
spiegelde zich in de gladde zee, die, turkooisblauw, bijna volkomen rimpelloos,
roodgoudene dansende vlekken vertoonde, alleen te vergelijken met fraaie gouden
borduursels van sommige zeldzame kimono's.
Wij leven in een eigenaardigen tijd!
Nooit was de arbeider meer in aanzien en machtiger dan in deze dagen, en nooit
was de hand-arbeid minder in tel.
Te Parijs beklaagde mijne concierge zich onlangs dat haar zoon, na vijf en vijftig
maanden lang den oorlog te hebben meêgemaakt, niets meer van werken wilde hooren
of, tenminste, niet genoeg, zoodat zij en haar oude man een gedeelte van zijn werk
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moesten verrichten, benevens het hunne; ‘ah! ces jeunes’, zeide zij, ‘ils ne veulent
plus rien faire’.
Dezer dagen zocht ik hier, in het land der olijfboomen, naar een stok, een gewone
wandelstok, zoo als ik er vroeger wel meer had, nl. een ‘olivier’, een olijftak met
ronden, gladden knop, uit één stuk gemaakt, zooals men ze overal kon vinden, te
Amsterdam, Brussel of Parijs.
‘Vous ne trouverez plus ça’, antwoordde de winkeldame; ‘ik weet heel goed wat
u bedoelt; vóor den oorlog waren er nog te krijgen, maar nu is 't gedaan. Niemand
wil nu nog dat tamelijk moeielijke werk doen; ik ken nog maar één man, die er veel
geld meê heeft verdiend, maar hij is nu te oud, ver in de zeventig. De jongelui van
buiten, die vroeger dezen arbeid zouden verricht hebben willen allen naar de steden
en worden liever schoolmeester of advocaat’.
Deze verschijnselen dragen er toe bij om de steden te overbevolken, het leven
duur te maken en het evenwicht te verstoren.
Het is vreemd, nooit werd de ‘biceps’ zoo geëerd als thans, maar nimmer werd de
spierenarbeid zoo weinig gewaardeerd, behalve op sportgebied, waar been- en
arm-spieren triomfeeren, en de overal aangeplakte namen van ‘kampioenen’ als
Dumas en Balzac die der groote schrijvers verdringen en vervangen.
Toch, wat is de wereld zonder handenarbeid? De eenvoudige, primitive werkman
die de kruiwagen uitvond, de man die de gedachte had twee stukken hout met een
wiel te verbinden om zware vrachten te vervoeren, die man deed meer voor de
menschheid dan duizenden kamergeleerden die praktisch van heel weinig nut zijn
en ‘bombycinent dans le vide’ zoo als Rabelais het geestig uitdrukt, die berekenen
hoeveel engelen op de punt van een naald kunnen staan, of opgaan in stomme
contemplatie van hunnen.... navel....
Dit zegt ongeveer ook Guy de Maupassant in een zijner mooiste boeken, ‘S u r
l ' e a u ’, een zwerftocht met zijn jacht, toevallig ook langs deze kust van de
Middellandsche zee.
Ik wilde dit teêre reisverhaal eens overlezen, maar geen enkele boekhandelaar te
Nice had het voorhanden. Wèl zijn keurige ‘Contes’, en zijn romans, in aantal, maar
d i t werkje, waarin hij zich geheel blootlegt, overgevoelig en zwaarmoedig als hij
was, dit boekje, zeker een zijner besten, was niet te vinden, en de woorden die Jacob
Maris mij eens zeide ‘je moet niet denken dat je met je b e s t e werken “succès” zult
hebben’, schoten mij te binnen.
Opvallend is in deze streek de windstilte; zelden, bijna nooit waait het hier, wanneer
er geen storm is; altijd verplaatsen de wolken zich onmerkbaar langzaam. Deze kust
kan ik in dit opzicht alleen vergelijken met die der Noordzee boven Hamburg. Vreemd
is het dat deze twee ‘uitersten’ van Europa elkander ‘raken’! De sombere zwarte,
echte noordelijke Hanze-stad met haar inkt-zwarte ‘fleeten’, waar de oude houten
huizen zich in spiegelen, biedt dezelfde kalmte aan, dezelfde afwezigheid van wind
als de blanke, zonnige, vroolijkheldere Latijnsche stad der Middellandsche Zee.
Deze rustige atmosfeer draagt veel bij om het klimaat aangenaam en gezond te
maken, en om een stilte te bevorderen die zich helaas ook kenschetst door afwezigheid
van vogelengekweel. Elders reeds schreef ik over de schaarschte van vogels in
Frankrijk; bijna nergens hoort of ziet men ze, wat voor een groot deel te wijten is
aan zeer onvolledige bescherming, waardoor veel jacht gemaakt wordt op vinken,
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lijsters en kleine zangvogels die men bij trossen ziet hangen in de winkels. Uren kan
men buiten loopen zonder eenig geluid te hooren, terwijl in ons land het getjilp,
gezang of gekweel der tallooze vogels het landschap verlevendigt, en ‘bewoond’
maakt. Ook in dit opzicht voelt men zich nabij de grens van Italië, waar zelfs de
zwaluwen ‘gestrikt’ worden!
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Vijf December was een heldere, warme dag; de gemiddelde temperatuur ongeveer
15°C. of 60°F.; overal veel menschen in zomerkleederen.
Ik dacht aan den St. Nikolaas-avond ten onzent: wanneer het niet een mistige
regendag is, dan waait er een gure wind bij lichtvriezend weêr of de eerste
sneeuwvlokken dwarrelen rond; ik zag de pakjesdragers die de ‘surprises’ aan de
huizen beginnen te bezorgen en de familiefeestjes, aan dezen avond verbonden....
Hier, niets van dien aard; alles wordt gereserveerd voor de ‘Etrennes’,
Nieuwjaarsdag; hoogstens viert men voor de kinderen St. Nicolaas, den 6en, maar
van toebereidselen bemerkt men volstrekt niets.
Ik ben 's middags naar het strand gegaan en heb daar een vizioen gehad van de
oudste oudheid, van den tijd der holen- en paalwoningen-bewoners. In een der tallooze
kleine baaitjes, met kristal-helder blauwgroen water, werd een platbooms roeibootje
langzaam voor zich uit geroeid door een vrouw met blond haar. Voor op de kleine
voorplecht, blootvoets, half geknield, onbewegelijk, een jonge man, als een beeld
verbonden aan het voorsteven; in zijn opgeheven rechterhand hield hij een kleine
drietand, vlak boven het water, gereed om het eerst geziene dier, visch, zeeëgel of
inktvisch, te harpoeneeren. Uiterst langzaam ging het bootje glijdend vooruit; zóó
moeten de primitive bewoners dezer kust, wier overblijfselen de kennis der
prae-historie verrijkt hebben, eveneens op visscherij uitgegaan zijn, om ‘f r u t t i d i
m a r e ’ te vangen, zooals men hier zegt in het klinkende, veel van Italiaansch hebbend
dialect.
Trouwens dit land maakte nog niet zóó lang geleden deel van Italië uit en nu vormt
het een overgang van Frankrijk naar het Latijnsche schier-eiland, een overgang van
het Westen naar het Oosten, zoowel door zijn landschap dat beurtelings vlak en
bergachtig is, als door de steden en dorpen die er half Italiaansch uitzien, evenals de
typen, de taal, de gebruiken.
Het ras is gemengd, maar helt sterk naar het Italiaansche; de woningen zijn geheel
Zuidelijk; ook is het verwonderlijk hoeveel nog langs deze kust van Europa is
overgebleven van de oudste beschaving. Ik vertelde reeds eenmaal*) iets van de
paarden van het ‘Pays des Maures’, van het land van St. Tropez, een klein, pittig,
sterk ras, dat veel Arabisch bloed bevat, en duidelijk te onderscheiden is, o.a. door
zijn trillende, vierkante, opene neusgaten, aan de Arabische paarden eigen.
Dat het zuiverste, nog bestaande Grieksch type in Arles alleen nog maar voorkomt
is overbekend; maar dezer dagen viel het mij op, ‘tartanes’ ziende uit St. Tropez,
met hun groot Latijnsch zeil, zoo geheel Greco-Latijnsch van stijl, dat hun voorsteven
volkomen Grieksch van vorm was en identiek aan het voorsteven waarop de ‘Victoire
de Samothrace’ zegevierend staat...
En zelfs de ‘bouillabaîsse’, de met saffraan gekruide vischschotel die langs de
Middellandsche Zee zoo algemeen gegeten wordt werd deze niet door de Phoeceërs
die Marseille stichtten, uit Klein-Azië’ en het Oosten overgebracht?

*) Elsevier's Maandschrift 1907.
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Hendrik van Bloem,
door Maurits Wagenvoort
Het schijnt of de natuur er soms behagen in schept haar lievelingskinderen in hun
jeugd onder den invloed te brengen van de ongunstigste levensomstandigheden, enkel
om met grooter voldoening gade te slaan hoe zij tegen het harde leven leeren strijden
Maar is zij voor hen steeds zeker van de overwinning? Het doet er in de economie
van het leven misschien weinig toe, of er voor één overwinnaar wellicht honderd
overwonnenen zijn. Hendrik v. Bloem behoort tot de overwinnaars: moeder natuur
kan trotsch op hem zijn.

HENDRIK VAN BLOEM.

De overwinning is echter door dezen Amsterdamschen jongen, geboren 31 Maart
1874, bevochten tegen zoovele bezwaren, dat hij er thans glimlachend en met trots
op terug ziet. Het is onnoodig hem hier te volgen van het oogenblik, dat hij op
dertienjarigen leeftijd schildersleerling werd bij den toenmaligen décorateur Heynen
op het Leidscheplein. Deze leerling toonde wel een zeer bijzonderen leerlust en
scheen bezeten door een onbevredigbaren wensch om àlles van het vak te kennen,
àlles in de natuur na te teekenen. Al vroeg trok zijn werk de opmerkzaamheid van
Theophiel de Bock, in wien hij toen een even trouwen als welgezinden raadsman
vond, die andere kunstenaars en kunstkenners wees op het werk van dezen onbekenden
jongen schilder, die om zoo te zeggen het woord ‘Barbizon’ had leeren zeggen, vóór
dat hij wist, dat er een beroemde school van natuurschilders mee bedoeld werd. Geo
Poggenbeek nam 't eerst dezen Franschen aard in het werk van Hendrik van Bloem
waar, en door diens vingerwijzing kwam hij naar het beroemde F o r ê t d e
F o n t a i n e b l e a u : het land van Millet en Rousseau Maar op dit in zich zelf haast
onbewuste doel aangekomen, bemerkte de jonge kunstenaar, dat hij bezig was af te
dwalen van een doel, dat hem nog nader aan het hart lag: zich zelf te zijn in zijn
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kunst. De onbewuste vereering voor de meesters van Barbizon had hem geheel van
zich zelf afgeleid. Enkele zijner stukken werden reeds ‘Daubignytjes’ genoemd, en
trokken de kunstkoopers daarom bijster aan. Dat was echter juist wat hem
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in eigen werk 't meest hinderde, zoodat hij een afkeuring vernam in wat men bedoelde
als lof. Niettemin had hij reeds een kleinen kring van kenners om zich heen verzameld,
die de ontwikkeling van zijn werk volgden en waardeerden, wijl zij oog hadden voor
het talent van dezen harden werker, die aan de natuur een cultus wijdde van nooit
verminderende ziele-overgaaf.

H. VAN BLOEM. OUDE HUIZEN TE GRAVE.

Niet alleen aan de natuur. Van kinds af had Hendrik van Bloem een groote liefde
gekend voor het materiaal en het gereedschap, waarmee hij werkte. Aan de verven,
aan de kleuren van zijn palet wijdde hij een dienst van vroomheid, waarvoor geen
studie hem te lang, geen onderzoek te moeizaam was ‘Hoe maakten “de Ouden” hun
verven?’ was de eerste vraag, welke hem voortdurend wakker hield. Door welke
stoffen wordt een kleur samengesteld? Wat is er het beste voor? Hoe houden zij zich
het langst goed? Hoe komt het, dat een kleur verschiet? Hoe ontstaat het verschil in
kleur bij dit licht en dat? Deze en dergelijke vragen waren misschien al honderd maal
door andere opgelost vóór dat hij er zich mee bezig hield, maar wat gaf dit hem? Hij
wilde er zelf het antwoord op vinden, dat hem zou bevredigen. Zoo kwam het, dat
hij zich weldra een kennis en bekwaamheid in de toebereiding der verven eigen
maakte, waarvan vele zijner oudere collega's schilders opkeken. Zij hadden nooit
zoolang voor al die vragen stil gestaan. Immers je koopt tegenwoordig je kleuren
kant en klaar. Maar er zijn ook practische mannen onder de artisten, en misschien
zijn zij van meer beteekenis als ‘practisch mensch’ dan als artist. Misschien? Zeg
maar gerust: ‘zéker’. Want hoe gaat dat samen: een volkomen overgaaf van de ziel
aan de natuur, aan die gelouterde natuur, dewelke kunst heet, en waartoe, als het zoo
gevalt, óok een verheerlijking kan behooren van het eigenlijke ambacht in de kunst,
zoodat men dit verstaat als de beste, hoe kan dat dan nu, dat een kunstenaar, schilder,
het geheim weet te vinden om dieper en duurzamer verven te maken dan menigeen
en hij: dichter, droomer, kind nog in vele opzichten tegenover het leven, er op uit
zal gaan om daarmee geld te willen verdienen? Hem is het enkel te doen om de
schoonheid. Maar dan zijn er ook practische... ik zal maar zeggen ‘artisten’, die in
oude boeken gaan snuffelen, en bij wie de ideé ‘centen’ de idée ....‘schoonheid’
vooraf gaat, en die hebben dan het buitenkansje om zoo'n naïveling te ontmoeten,
die voor niets anders leeft dan wat hij mooi vindt in het leven en hun bewijzen komt,
dat hij door eigen geduldig onderzoek en intuïtie gevonden heeft, wat zij zoolang in
boeken vergeefs hebben gezocht. In volle vertrouwen deelt hij hun zijn geheim mede,
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en doet hun nog vóór hoe dit moet gedaan worden en dàt, en deze practische lui
stichten dan onder hun eigen naam een ‘oudt-hollandse olieverf-makerij’ en verdienen
geld met z i j n vondsten, en laten hem de verven naar eigen recept bereid nog duur
betalen toe. Dit wat betreft de olieverven. Wat de water- en
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pastelverven aangaat, waarvoor Hendrik van Bloem ter bereiding nog kostelijke
gegevens bezit: hij heeft er genoeg van om er ooit nog met zakenmenschen over te
spreken.

H. VAN BLOEM. PERUGIA.

Maar ik zei reeds, dat Hendrik van Bloem behoort tot de overwinnende kinderen
van moeder natuur: één bittere ervaring meer of minder komt er dan niet zoozeer op
aan. Het succes heeft den jongen schilder toegelachen. O, niets, dat hem over het
paard zal tillen. Genoeg toch om hem door menige schaduw van het verleden heen
te brengen in het licht, dat een kunstenaar noodig heeft om tegen de moeilijkheden
van het leven in door te zetten. Daar waren er al in Den Haag en Amsterdam, die
wisten wat zij er aan hadden, wanneer zij dit of dat van Van Bloem kochten. Daar
zijn enkelen, die van zijn toekomst zeker zijn: een Anonymus, die hem steeds in de
moeilijkste tijden met ruime hand heeft bijgestaan, en over wien hij nooit zonder
innige dankbaarheid spreekt. Het is deze Anonymus geweest, die hem in 1913 in
staat stelde tot een reis van drie maanden in Italië.
Sinds de reformatie hebben de vaderlandsche schilders niet veel met Italië op, en
de hemel verhoede, dat iemand het genre gering schat, waarin zij hebben uitgemunt.
Wat Hendrik van Bloem aangaat: hoezeer hij de meesters er in ook vereert: het
genre-zelf bevredigt hem niet. Voor eigen kunst bedoelde hij iets anders, iets meer.
Niet dat de reis door Italië, waaraan een door Duitschland - Rothenburg, Neurenberg,
München - vooraf ging, hem aan zich zelf heeft geopenbaard, maar wél heeft zij hem
gesterkt in zijn willen. Hij kwam er van terug met een schat van schetsen en
indrukken, want in de omstreken van Siena en Perugia, van Rome en Florence had
hij gewerkt, zooals in zijn jongensjaren: in de buurt van Amsterdam: als een bezetene
haast. En toen hij met al die schatten t' huis kwam, toen zorgde de Anonymus er weer
voor, dat hij al dat werk, al dien rijkdom van een kunstenaars-
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ziel in scheppingsverrukking, bijeen kon houden tot hij er een tentoonstelling van
kon maken in de kunstzalen van de firma Kleykamp in Den Haag, toen nog in de
Oranjestraat. Dit was de eerste demonstratie in het openbaar van wat Hendrik van
Bloem onder de schilders van ons land is: een blijdschap voor allen, die een
persoonlijke kunst van levensvreugde weten te waardeeren.

H.V. BLOEM. OUD STADJE.

Wel een verschil tusschen werk van Van Bloem uit zijn Barbizon-tijd en dat van
nu. Pessimistisch is deze jonge kunstenaarsziel nooit geweest, immers er was iets in
hem, dat hem steeds zeide, dat hij eens in zijn zoeken zou vinden. Van daar die
gemoedsrust, welke zich steeds in zijn spreken te kennen geeft. Zij is wèl het kenmerk
van dat zelfbezit, dat een groote ziel eigen is. Zoo bewogen is niet de tijd, zoo vol
angstige vragen niet het leven, of Hendrik van Bloem, schoon zelfs de geringste
levensgolvingen niet aan hem voorbij gaan, zonder dat hij er over nadenkt, en voelt
wat daar aan menschenlijden in is; schoon geen enkele vraag, welke den mensch kan
verontrusten, hem ongemoeid laat, hij is de evenwichtige, sterke kunstenaar, die in
het leven, door de wolken heen, den zonneschijn ziet. Aldus is zijn werk een lofzang
op de natuur, op het leven. Er is zonneschijn zelfs in de hoogste bewogenheid zijner
kunst. Zoo driftig kunnen de wolken niet voortsnellen in zijn wijde en hooge
horizonnen, zoo fel de stormen niet gieren om de boomen, zoo dreigend en duister
niet het uitzicht zijn, of er is iets in zijn landschappen, dat zegt: ‘morgen komt er
weer 'n dag’. Er is een meeslepende j o i e d e v i v r e in zijn werk, zooals er is in
zijn persoonlijkheid, dat het ernstigste gesprek, zoolang het slechts hem zelf en niet
anderer leed betreft, verheldert door een lach van levensvreugd. Wat is er dan in zijn
kunst, dat haar voor alles beminnelijk maakt, zooals de natuur zelf? Het is, zou ik
zeggen, dat ze, pantheïstisch, den dood ontkent. O, nu nog mooier
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dat een landschapschilder zou filosofeeren! Hendrik van Bloem denkt er niet aan.
Hij legt in zijn kunst slechts zijn ziel open, en men ziet er dus het leven in weerspiegelt
in zijn eeuwige continuïteit.

H. VAN BLOEM. HET GESTUTTE HUIS.

Deze kunstenaar, die van zich zelf zegt: ‘ik kan mij niet herinneren, dat ik ooit
niét geteekend heb,’ heeft de natuur gadegeslagen met een onuitputtelijk geduld. De
natuur? Menschen en dieren behooren daar ook toe, maar zijn kunst houdt zich alleen
op bij de natuur wier stemmen slechts gehoord worden door het gemoed. De natuur
is voor hem de plant, welke hij geduldig bestudeerd, de boom wiens leven hij
gadegeslagen heeft, zoolang tot er niets verborgens meer voor hem in was; zij is het
veld, de weide, de heide, de werking der luchten, wier stemmingen en schakeeringen
hij kent, zooals een minnaar die van zijn lang aangebeden lief. De natuur, dat is voor
hem de aanblik van het stadje als het ontwaakt, als het door de middaghitte schijnt
bevangen, als het herademt tegen den avond. Daar is mensch of dier niet in te zien,
toch is het vol leven, vol ziel vooral: het is of het stadje nadenkt, of het zachtekens
zingt van vergenoegdheid, of het luistert naar zijn kerktoren, die de oude tijden
gekend heeft. Eén enkele maal is het stadje droefgeestig, of het voelt zich bedreigd
door stormen en watervloeden, maar in blijgeestigheid als in tragiek, is het leven van
dit stadje het leven der groote gemeenschap. Immers het is den kunstenaar niet te
doen om zoo maar een boom te schilderen of een stadje - zie eens de weinige etsen
van zijn naald en gij zult erkennen, dat hij het uiterlijk van een boom zoo goed kent
als de beste - hij heeft hekel aan al wat nuchter is. Hij is een dichter, die zijn gedichten
schrijft in verven. Doe dus geen moeite om te trachten in zijn schilderijen een
landschap of stadje te herkennen. Hendrik van Bloem heeft nooit het verlangen
gekend om wat anderen reeds zoo voortreffelijk gedaan hadden, nog eens over te
doen. Zoo min als hij naar Italië gegaan is om een gezicht op Perugia of Siena te
schilderen, of op Capri. Het is mogelijk, dat gij een dezer heerlijke steden in zijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

werk herkent, ook mogelijk dat hijzelf beweert: dat dit een gezicht op Capri is. Maar
dan is het toch de Italiaansche bergstad of het zonnestralende eilandje met heel de
glorieuze atmosfeer van het ‘lieve land’ er om heen.
Er werd hier gezegd, dat de blijvendste indruk, dien Van Bloem als mensch opwekt,
die is van een grootsche en blijde gemoedsrust, echter geheel vreemd aan phlegma.
Daarvoor is zij te fijn, teveel doorleefd, te hartelijk tevens. Maar deze persoonlijke
indruk is
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geheel tegenovergesteld aan die zijner kunst. Deze is dramatisch in den bewogensten
zin van het woord. Het stadje van Van Bloem, dat men Nergenshuizen zou kunnen
noemen, mag soms den indruk maken van een bebloemd begijnhofje, een beetje
vervallen, een beetje vervuild zelfs, misschien ook een beetje slaperig: de groote
luchten daarboven zijn vol onweersdreiging, de natuur er omheen geeft te kennen,
dat menige storm het geteisterd heeft. Het voornaamste kenmerk van Van Bloem's
kunst is het monumentale ervan, zou ik zeggen. Dit stadje is maar een geval, een
individu in zijn omgeving. Zoo schildert een zeeschilder de zee, en er heeft zich een
gammele pink aan toevertrouwd, zoo een ander de heide en er loopt een eenzame
wandelaar op. De bewuste bedoeling is misschien om het vergankelijke, het
verdwijnende te doen zien in wat blijft. Het is Hendrik van Bloem ook niet te doen
om een stadje te schilderen of een poortje of een dorpstraat: het een noch het ander
zegt hem persoonlijk iets, indien hij er niet het groote verband van ziet met het geheel.
Hij wil er de structuur van weergeven, zooals hij de structuur van een landschap
zoekt te verklaren: den innerlijken aard, de ziel, de toekomst, den samenhang er van
met het leven, dat aan verven ontsnapt, zoo als het ontsnapt aan woorden, maar dat
toch door de eeuwige ziel, vooral wanneer dit de ziel is van een kunstenaar, geraden
en vertolkt kan worden, zoodat hij of zij die deze schilderij ziet of het gedicht leest
bij zich zelf zegt: ‘hierin is het goddelijke, want het eeuwige in te herkennen. Het is
moedig en blijmoedig, omdat het bezield wordt door het optimisme van God, dat,
toen de scheppingsdaad volbracht was, Hem in eigen volbrachten arbeid het goede
deed zien.’

H. VAN BLOEM. POORTJE TE GRAVE.
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Lyrische momenten,
door A.E. Drijfhout.
V
Aandachtig lied
De nacht zijn donkre faalje hief
van nu volbrachte rouw en, lief,
de morgen zet het vroege licht
aan garven voor ons aangezicht.
God heeft zijn schepping niet versmaad:
zijn gaarde voor ons openstaat;
de jonge dag bij 't gaaf begin
ziet toe en houdt den adem in.
De sterren in de bleeke lucht
verdoofden en met licht gerucht
een vogel in zijn ruig verstek
de dauw schudt van het bladerdek.
De witte dauw, die wijd en zijd
gepereld ligt, in lijdzaamheid,
op gras en loover, vóór de zon
het vlammend dagwerk nog begon.
De morgenstond, die haar bestaan
van marteldom heeft te ondergaan,
is zoo behoedzaam, daar zij weet
de tooi vergankel van haar kleed.
- O, dat dit uur zoo schuldeloos
eens wierd bestendigd voor altoos,
en wij, na dit volbracht bestaan,
Gods Eden mochten binnengaan
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VI
Madrigaal II.
Stem: Als 't begint.
Er bloeit een blanke rozelaar
in een verstolen hof,
doch gloeit er ook een roode daar,
dien schenk ik hooger lof;
want zoo 'k de witte gadesla
heb ik U lief wel zeer,
maar merk ik op zijn wederga,
bemin ik U nog meer.
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VII
Avond.
Nu is de dag al dood,
ofschoon de klare hemel
is als een morgenrood.
Het westen houdt het licht
en houdt den dag gevangen,
zoodat het duister zwicht.
En in het grazig dal
als morgendauw de nevels
spreiden zich overal.
De lucht is ijl en klaar
boven de blauwe bergen, zoo diep en wonderbaar.
Het is een nieuw begin:
zoo kan de dag niet sterven,
en 't leven even min.
................................
Het was een zomernacht,
die nauwlijks was begonnen,
slechts stilte en koelte bracht.
Doch als ik zag en stond
en 't licht nog in haar oogen
bewaard, verborgen vond....
................................
O, als ik dit bezin,
hoe de avond nog kan duren
en worden nieuw begin!
De lucht is wonderklaar,
de zon al lang gezonken;
men wordt het niet gewaar -
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VIII
Bergtop.
De wijde, blauwe lucht doorwaait
een geur van bosch en zon-warm kruid,
het korte gras onder mijn voet
blijft ongekrookt, en geen geluid....
De schaduwen zijn diep omlaag,
en 't dal is glanzig van een dauw
als over blauwe oogen ligt,
die peinzen, van een jonge vrouw.
En geen geluid.... Tot ik herneem
mijn onderbroken levensreis,
hier stond ik aan de hemelpoort
en zag in 't open paradijs.

Lanjaron Mei, 1912.
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Na de kentering,
door Marie Schmitz.
I
PERSONEN
DE JONGEN.
HET MEISJE.
Beiden zijn op den leeftijd, waarop het leven zich opent. Van het ontwakend, hunzelf nog
onbewust verlangen naar dat leven, is hun wezen vervuld. Bij het meisje, blond, rank en broos,
gloeit het in een droomerige smachting in haar oogen, bij den jongen, fel, donker, is het de
vurige dadendrang die uit hem opvlamt.
Het is een voorjaarsmorgen.
Zij zitten in een duinkom, vanwaar de zee niet is te zien, doch over hen is het onafgebroken
zeegeruisch en de koepeling van het morgenteere blauw.
Het meisje leunt tegen het duin en staart met een glimlach om haar bleekrood mondje in de
blauwe oneindigheid weg. Aan haar voeten de jongen, zijn donker gezicht, eén emotie, tot
haar opgeheven. Zij zwijgen langen tijd. Dan spreekt

DE JONGEN.

Waar denk je zoo aan Rozemaryntje, wanneer je zoover weg tuurt?
HET MEISJE.

(weggetrokken uit haar peinzing en op den jongen neerblikkend)

Ik.... dat weet ik niet. Aan niemendal denk, ik.
DE JONGEN.

(sentimenteel)

En je oogen waren zoo ver! Je wist geloof ik niet eens meer dat ik bij je was!
HET MEISJE.

Ik wel hoor! Maar het is heerlijk zoo te turen in de blauwe lucht. Het is net of het....
of je in een andere wereld kijkt. Heb je wel gezien hoe hoog het is?
DE JONGEN.

Je moet niet aan andere werelden denken wanneer ik bij je ben.
(autoritair)

Er is maar één wereld hoor! De wereld waarop wij samen zijn. En die is heerlijk!
HET MEISJE.

(droomerig)
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Ja....
DE JONGEN.

Wat zeg je dat weer raar!
HET MEISJE.

(verschrikt, naif)

Hoe moet ik 't dan zeggen?
DE JONGEN.

Anders.... Vuriger natuurlijk!
HET MEISJE.

Dat kan ik niet.
(Zij heeft haar gevouwen handen achter haar blonde hoofd gelegd en tuurt weer in de verte,
de jongen, glimlachend, blijft haar met gulzige aandacht bezien. Eindelijk houdt hij 't niet
meer uit en verbreekt de lange stilte.)

DE JONGEN.

Rozemaryntje....
HET MEISJE.

(neerblikkend)

Ja....?
DE JONGEN.

Heeft een man je wel eens gezoend? Een vreemde man?
HET MEISJE.

(geschokt, met ontstelde oogen)

Een man.... nee nooit.
DE JONGEN.

(triomfantelijk)

Dat dácht ik wel!
HET MEISJE.

(verwonderd)

Waarom dacht je dat wel?
DE JONGEN.

Dat zie ik.... aan je mond, aan je oogen, aan je heelemaal.
HET MEISJE.
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Hoe kan dat? Hoe kan je dat aan mijn mond en aan mijn oogen zien?
DE JONGEN.

Dat ziet een man altijd.
HET MEISJE.

(met een glimlachje)

Ben jij dan al een man?
DE JONGEN.

Dacht je dat ik nog een jongen was?
HET MEISJE.

(schuchter)

Eigenlijk wel.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

395

DE JONGEN.

Je weet nog niet wat een man is omdat je nog nooit door een man gezoend bent.
HET MEISJE.

(heeft haar kin op haar handen neergebogen en denkt na. Dan vraagt zij aarzelend)

Waarom zei je dat zoo blij daareven, dat je wel dacht, dat ik nog nooit door een man
gezoend was?
DE JONGEN.

(met trotsche zekerheid)

Omdat ik nu weet dat ik de eerste zal zijn!
HET MEISJE.

(overrompeld)

Jij....?
DE JONGEN.

Ja ik!
(Er is een korte stilte vol afwachting. Dan richt de jongen zich een weinig op, zoodat zijn
gezicht dichter bij dat van het meisje komt. Zijn vurige zwarte oogen lijken oversluierd, zijn
stem klinkt diep en gedempt nu hij vraagt)

Rozemaryntje.... heb je wel eens over de liefde gedacht?
HET MEISJE.

(met verrukten glimlach)

O ja, veel! Het is iets heerlijks om over na te denken. Vooral op een morgen zooals
nu, die hoort er zoo heelemaal bij. Of een zomeravond misschien nog meer. Bij liefde
hooren allemaal heerlijke en mooie dingen, dingen die ver weg zijn.... donkere
bosschen en een blauw meer.... en een kasteel dat op een berg staat en vanwaar je
zoo ver kunt uitzien.... zoo ver.... en groote tuinen met vreemde bloemen en vogels....
DE JONGEN.

En de zee.
HET MEISJE.

(aarzelend)

Nee.... de zee niet. Die is zoo gewoon. Die zien we iederen dag.
DE JONGEN.
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De zee gewoon? De zee is veel vreemder en wonderlijker en mooier dan alle bosschen
en bergen. En de zee is altijd anders al zie je hem elken dag.
HET MEISJE

Dat weet ik niet.... dat heb ik nog nooit gezien. Ik vind de zee haast altijd eender. Ik
kijk veel liever zoo ver als ik kan in de blauwe lucht, dan zie ik in mijn gedachten
al die dingen die bij de liefde hooren, de bergen en de meeren en het kasteel heelemaal
in de hoogte, al die verre vreemde landen.... Zou jij daar niet naar toe willen?
DE JONGEN.

(gedempt-hartstochtelijk)

Ik wil bij jou zijn, alleen maar bij jou zijn.
(Hij heeft zijn arm over haar knieën gelegd en ziet haar diep in de voorjaarsblauwe oogen)

Zeg, wanneer je aan de liefde dacht, aan wie dacht je dan?
HET MEISJE.

Aan niemand, aan heelemaal niemand.
DE JONGEN.

En als je niet dacht aan de liefde in die verre vreemde landen, als je zoo gewoon
maar wat zat te droomen, dacht je dan ook aan niemand?
HET MEISJE

(in opkomende verwarring)

Dat weet ik niet....’
DE JONGEN.

(al inniger)

Vindt je 't wel prettig als ik bij je ben?
HET MEISJE

Jawel.... maar....
DE JONGEN.

Nou?
HET MEISJE.

(verward)

Ik weet 't niet.
DE JONGEN.

Is dat dan wat anders dan de liefde bij de bergen en de meeren?
HET MEISJE

(bevend)
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Ik weet 't niet....
DE JONGEN

(al dichter bij haar)

Zal ik 't je dan vertellen?
HET MEISJE.

(antwoordt niet, zij wacht onbewegelijk maar trillend van ontroering. Langzaam legt de jongen zijn
armen om haar heen en buigt zijn gezicht tot voor het hare. Dan legt hij zijn mond op haar mond en
kust haar. Het meisje heeft de oogen gesloten en blijft roerloos tegen hem aangeleund)

DE JONGEN.

(eindelijk, juichend)

Zie je nu wel dat ik de eerste ben!
HET MEISJE.

(glimlacht maar spreekt niet)

DE JONGEN.

(fluisterend)

Is dit nou niet hetzelfde als de liefde in die verre vreemde landen?
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HET MEISJE.

(als een zuchtje)

Ik geloof 't wel....

II.
De avond valt.
De jongen en het meisje komen van de duinen afgedaald, hand in hand, en loopen recht op de
zee toe. Dicht voor de schuimende golvenlijn blijven zij stilstaan en turen over het woelende
water naar den onzichtbaren einder. De oogen van het meisje glanzen donker, in haar witte
huid gloeit het bloed, haar mond is rijp-rood en even-open. Hoog en rank heft zij zich op haar
voetjes.
Zij, het eerst, keert zich af van de eindelooze wijdheid en wendt de oogen naar den jongen
naast haar. Verrukking en teederheid verdiepen haar blik. Maar hij staart nog immer over
het water uit, onbewegelijk, geboeid.

HET MEISJE.

(haar hand op zijn schouder leggend, met vreemd-verdiepte stem)

Waar denk jij nu aan, Roel, dat je zoo stilletjes staat te turen?
DE JONGEN.

Ik denk aan de landen, die daarachter liggen en waar je niets van zien kunt.
(even glimlachend)

Nee, ik bedoel niet die landen waar jij van sprak, die niet bestaan en die je toch zag.
Ik bedoel die landen die daar werkelijk liggen, heel die wijde, heerlijke wereld die
we nooit gezien hebben en die er toch is.
HET MEISJE.

(peinzend, doch zonder bewogenheid)

Ja, dat is wel wonderlijk niet, dat daar nog zoo'n groote wereld is die wij niet kennen....
zulke groote vreemde landen met vreemde menschen en dingen.... en wij leven hier
maar op zoo'n heel klein plekje....
DE JONGEN.

Ja, wel heel klein.
HET MEISJE.

Wat zeg je dat vreemd, Roel!
DE JONGEN.
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(na een poosje)

Verlang jij nooit om weg te gaan en dat allemaal te zien?
HET MEISJE.

Vroeger wel, geloof ik. Toen dacht ik immers altijd aan verre vreemde landen, die
bij de liefde hooren en ik dacht, dat ik daar alleen maar gelukkig zou kunnen zijn.
Maar nu is dat voorbij.
DE JONGEN.

Waarom is dat nu voorbij?
HET MEISJE.

Omdat ik nu hier gelukkig ben. Ik verlang nu niet meer om weg te gaan.... Ik wil
alleen nog maar hier blijven, bij jou....
(Zij zijn langzaam gaan loopen, de armen om elkaar heengestrengeld, van het Zuiden naar
het Noorden. De jongen ziet uit over de zee, het meisje, zwijgend en wachtend, blikt telkens
naar den jongen op. Dan zegt)

DE JONGEN.

(als sprekend voor zich heen, zonder op het meisje te letten)

Altijd heb ik ernaar verlangd.... ik wist 't alleen maar nooit. Maar nu weet ik 't, nu
voel ik 't goed, dat ik toch nooit heelemaal gelukkig zal kunnen zijn, voordat ik weg
mag gaan om dat allemaal te zien.
HET MEISJE.

(droevig)

Ben je dan nu niet gelukkig?
DE JONGEN.

(aarzelig)

Jawel.... maar....
HET MEISJE.

(dringender)

Hou je dan niet meer van me, niet meer zooals eerst?
DE JONGEN.

(innig, tot haar overgebogen)

Ja zeker schat, hou ik nog van je. Nog net zooveel hoor.
(hij kust haar voorhoofd onder het zwierende blonde haar)
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Maar zie je, er is nog zooveel anders in de wereld.
HET MEISJE.

(stil)

Er is niets anders.
DE JONGEN.

Och jawel, maar dat begrijp jij niet, omdat je een vrouw bent.
HET MEISJE.

Hoe zou ik het begrijpen? Als je gelukkig bent, dan verlang je toch naar niets anders
meer!
DE JONGEN.

(zoekend naar den zuiverst zeggenden vorm voor wat hemzelf intuitief wel
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duidelijk is, maar dat hij nog nooit verwoord heeft)

Ja maar.... gelukkig zijn, dat is toch niet alleen.... of nee.... ik bedoel als je iets
gekregen hebt waar je hevig blij mee bent, iets moois of iets prettigs, iets heel heerlijks
desnoods, dan ben je.... dan heb je daarmee toch niet ineens alles! Dan blijft toch al
het andere nog over, heel die prachtige wereld en al die heerlijke dingen waar je wel
van droomt, al die mogelijkheden waarvan je wel weet dat ze bestaan, maar die je
je toch niet voorstellen kunt. Daar blijf je dan toch immers altijd naar verlangen! En
als je naar iets verlangt dan ben je al niet heelemaal gelukkig meer.
HET MEISJE.

Ik dacht dat je net zoo gelukkig was als ik.
DE JONGEN.

(verdrietig in zijn zelf-verwardheid tegenover de rustige eenvoudigheid van het meisje)

Ja maar, dat ben ik ook! Och, jij begrijpt er natuurlijk niemendal van! Je weet niet
hoe dat is als iets je aldoor trekt, je nooit loslaat. Jij weet niet hoe het is om zoo hevig
naar iets te verlangen!
(rustiger)

Zie je, ik droom er altijd van. Dan droom ik dat 't nu eindelijk gaat gebeuren, dat 't
komt... en het komt nooit. Telkens ben ik er zoo dicht bij, dat ik 't grijpen kan.... en
altijd komt er iets dat het verhindert, iets heel geks: ik kan mijn koffer niet gepakt
krijgen of ik kan den trein niet vinden of ik heb zulke stijve beenen, dat ik heelemaal
niet loopen kan.... maar nooit nooit gebeurt 't.
(stil)

Dan ben ik wel eens bang dat het in de werkelijkheid ook niet zal gebeuren.
HET MEISJE.

(gespannen)

Zou je dan ongelukkig zijn?
DE JONGEN.

(hevig en snel)

Ja verschrikkelijk!
HET MEISJE.

(begint te schreien)

Je houdt niet van me....
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DE JONGEN.

(wanhopig)

Jawel jawel! Ik hou wel van je! Och, probeer het dan toch te begrijpen!
HET MEISJE.

Als je van me hield zou je niet van me weg willen gaan.
DE JONGEN.

Maar ik kan toch niet omdat ik van je hou alle andere dingen laten voorbijgaan!
HET MEISJE.

Als je van me houdt zijn er geen andere dingen.
DE JONGEN.

(zucht, maar antwoordt niet meer)
(Zij loopen zwijgend verder. Wel ligt de arm van den jongen nog om de schouders van het meisje
heen, maar onafgebroken blikt hij uit over het watervlak, hunkering en verwachting in zijn oogen.
Het meisje schreit niet meer, maar in haar effen gezichtje en verdroefde oogen is de verwachting
dood.
Het blauw van den avond legt zich zwaarder over de wijdheid van zand en water.)

HET MEISJE.

Ik word moe.
DE JONGEN.

(teeder)

Zullen we gaan zitten en wat rusten?
HET MEISJE.

Nee.... ik wil niet rusten, ik wil terug naar huis. 't Is al heelemaal avond, de dag is
om. En ik ben moe.
DE JONGEN.

Hoe kan je naar huis willen nu 't zoo heerlijk is? Laten we wat rusten en dan verder
gaan.
(met een glimlach vol verlangen tuurt hij in de avondblauwe verte)

Kijk toch, zag je ooit zoo iets moois? Hoe kan je terug willen gaan als je dát voor je
ziet?
HET MEISJE.

(hem dringend in de oogen blikkend)

't Is bijna nacht en ik word koud. Ga mee naar huis terug.
DE JONGEN.

(opstandig)
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Ik kan niet terug! Nu niet! Vraag 't toch niet meer! Ik moet nu loopen, loopen, den
nacht in. Waar dat blauw zoo diep wordt als een grot, daar wil ik heen en dan nog
verder.
(inniger en zacht)

Ga mee, laten we samen gaan.
HET MEISJE.

Dat kan ik niet.
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DE JONGEN.

Ja je kunt wel als je gerust hebt.
HET MEISJE.

Ik wil het niet.
DE JONGEN.

Dan moet ik alleen gaan.
(Zij doen een paar stappen van elkaar terug en bezien elkander zwijgend)

HET MEISJE.

(eindelijk)

Nu ga ik naar huis.
DE JONGEN.

(dichter bij haar, teeder)

Ik kom terug.
HET MEISJE.

(zonder overtuiging)

Ja....
(Zij leggen de handen in elkaar tot afscheid, dan buigt hij zich over haar en kust haar oogen)

DE JONGEN.

(zacht droevig)

Als je 't maar begrijpen kon....
HET MEISJE.

(stil)

Misschien zal ik het eens wel begrijpen.
Dan keeren zij zich van elkaar en gaan. Het meisje naar het Zuiden, waar nog de bleeke
naglans hangt van den verdwenen dag, de jongen naar het Noorden, waar het diepe blauw
zich strak welft naar den horizon. Tweemaal ziet het meisje om naar de al kleiner wordende
gestalte van den jongen; zij schreit geluidloos onder het verder gaan. De jongen loopt met
veerende passen, zijn oogen wijd en gulzig - er is niets voor hem dan de wereld waarheen hij
gaat - en hij ziet niet eenmaal om.
Dordrecht.
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Grootvader,
door J. Alexandroff.
Als ik aan mijn kinderjaren terugdenk, komt mij altijd onmiddellijk het beeld van
mijn grootvader voor den geest, naast den stok van mijn vader. Grootvader sloeg
nooit en de stok van mijn vader.... ik zwijg.
Ik herinner mij nog den dag, dat wij hem voor 't eerst zagen. Ik was een jaar of
negen, Annetje vijf en Dolf zes. Grootvader had al dien tijd in het buitenland gewoond,
kwam zich toen voor goed in onze vaderstad vestigen, hij zou bij ons komen inwonen.
Thuis werd alles in gereedheid gebracht voor een groot familie-diner ter zijner
eere, en terwijl ieder druk rondliep, zelfs Annetje droeg stapels borden, zwierf ik
rond met een benauwd gezicht. Ze hadden me gezegd, dat ik Grootpa een zoen moest
geven, jakkes, zoo'n vreemde man die je nooit gezien hebt en dan maar dadelijk aan
het zoenen. Hoe was het toch mogelijk dat ze dat van mij konden vergen....
Het rijtuig zou om zeven uur van het station regelrecht naar ons huis komen, Oom
en Tante waren er al en dan nog een paar andere familieleden, allemaal opgeruimd
alsof grootvader een Sinterklaas surprise was! Er ratelde een rijtuig,.... hield stil.
Men hoorde vaders stem tegen den koetsier... Allen verdrongen zich in de gang.
Annetje, ongeduldig, wou ook alvast wat zien, kon er niet door, toen liep ze terug
de kamer in, nu was ze heel alleen met het chocolade bakje!! Toen begon ieder opeens
te roepen: daar is ie, daar is ie,... een vreemde stem vol opgewonden hartelijkheid
klonk tusschen het zoenen en het praten van de anderen. Dolfje stond op zijn teenen
alsof dat hielp, vóór hem was de ondoordringbare hoop menschen... Mijn
nieuwsgierigheid en mijn afkeer voor dat zoenen was op zijn grootst toen er plotseling
ruimte kwam en een gezicht met een groote witte baard naderde en mij kuste, het
was gebeurd eer ik het wist, als ik geweten had dat dat nou alles was....!
Dat is zeker Hans, lachte grootpa. Wat viel er toch om mij te lachen. Ik be-
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wonderde Annetje, zij kwam zoo aardig op hem af, sloeg haar armen om zijn hals
toen hij haar kuste, kuste hem tweemaal terug, zoo bedaard als had zij nooit in haar
leven iemand anders een zoen gegeven. De stilte toen grootpa zijn jas uittrok klonk
grappig, men voelde, iedereen was vol vragen en bang dat de ander hem voor zou
zijn; toch zwegen ze, in die bezigheid, zoo vonden ze zeker, mochten ze hem niet
storen. In de eetkamer bij het helle licht van al de aangestoken lampen zag ik
grootvader eerst goed, wat een mooie baard, en van die aardige oogen.... Zoo heerlijk
blij als vaders gezicht stond, nooit had ik 't nog zoo gezien.
Zou hij werkelijk zooveel van zijn vader houden? Hield ik zooveel van mijn vader?
Moeder zag rood, ze zei papa tegen hem en dat klonk zoo grappig. Papa, toe, gaat
U nu in de leuningstoel zitten dan rust U wat uit, de schilderijen in de salon kunt U
toch nog altijd wel zien. Maar 't hielp niets. Grootpa ging naar de salon, allen liepen
hem na, als meenden ze dat het onbeleefd was hem een oogenblik alleen te laten, en
daar ging hij doodbedaard op de pianokruk zitten, ja, zoo kalm als hij alles deed, zoo
veel kalmer als de anderen, lag dat aan den ouderdom? Hij zat daar op die kruk alsof
hij van plan was er den heelen avond op te blijven zitten.
Ikzelf bleef wat op een afstand, wie weet, anders zou ik hem toch nog een zoen
moeten geven....
In de eetkamer ging de bel, het teeken dat men aan tafel moest. De oude man stond
op en bij het voorbijgaan kneep hij mij in de wang, Hansje, zei hij oolijk, hij wou
zich dien naam zeker goed inprenten, vast, want toen hij bij Dolfje kwam, deed hij
het weer en zei: en dat is Dolfje...
Onder het eten ging alles heel vroolijk toe. Er werden veel namen genoemd die
ik nooit gehoord had, van wat er alzoo gesproken werd herinner ik mij niet veel meer,
wel weet ik nog dat Dolf stilletjes een amandel van het schaaltje had genomen en
hem toen bij ongeluk op den grond liet vallen. Den heelen avond probeerde hij hem
op te rapen zonder dat iemand het zou merken, eindelijk kwam hij op het idee zijn
servet te laten vallen, die Dolfje toch ook...
Na dien avond was Grootpa opeens iets gewoons geworden, hoe was 't mogelijk
dat wij hem pas een week zagen, het leek ons of wij hem altijd gekend hadden. Dit
was zelfs zoo sterk, dat ik naar hem toeging, mijn hand op zijn knie legde en zei:
Grootpa, hoort U eens.
Wat is er Hansje
U moest es weten, U zult toch niet boos worden
Boos op jou, wel nee, waarom zou ik.
Ja, ik.... ik vond het naar u te moeten zoenen, toen, dien eersten dag, maar nou
niet meer (om dat te bewijzen wou ik hem een zoen geven, maar kon er niet bij).
Grootpa merkte niets van die goede bedoeling, ook zonder dat werd hij niet boos.
Jaja, zei hij stil voor zich heen, jaja...
Eigenlijk wat beleedigd dat hij zoo weinig notitie van mijn vertrouwelijkheid nam,
begon ik een paar boeken van tafel op te nemen en weer neer te leggen.
Annetje was nu naar hem toe gekomen, zij werd dadelijk op schoot getild, gekust,
vertroeteld. ‘Nare man die grootpa.’
Even later riep hij mij: hier heb je een koekje omdat je oprecht zei wat je dacht,
nietwaar, wendde hij zich tot Moeder, dat is een groote deugd.
Moeder, dadelijk blij, gevleid dat haar meening gevraagd werd door zoo'n oude
man, antwoordde lachend: o ja.
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Wat een leuke oogen had opa toch als hij lachte, dacht ik, wat 'n rimpeltjes in de
hoeken van zijn oog, ik wou dat ik er ook had, ze staan zoo grappig....
Van dien dag vertelde ik grootpa alles, ik verzweeg niets. Ik wou door de
uitoefening van dat wat hij een deugd noemde, nog hooger in zijn achting stijgen, ik
hunkerde naar het oogenblik dat hij weer zou zeggen:
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wat is Hansje toch oprecht, zoo heel anders als de andere kinderen.
Wanneer ik nu naar Grootpa toekwam merkte ik telkens iets vreemds, hij zei bijna
geen woord en ik begon te denken dat hij spijt had van zijn belooning van toen, omdat
ik er nu niet voldoende aan beantwoordde. Dit duurde zoo eenige dagen tot hij mij
op een middag tot zich riep:
Hansje...
Ja, Grootpa, ik kwam met de bescheidenheid nader van iemand die een
complimentje wacht.
Het is mij moeilijk het je te zeggen, ik wil je geen pijn doen maar.... als...., stel je
eens voor dat ook Dolfje en Annetje mij zooveel vertelden als jij, wat kreeg ik dan
al niet te hooren! Je bent toch al groot genoeg om te begrijpen, dat die verhalen over
je hoepel.... en over de poes.... mij, op mijn leeftijd op den duur beginnen te vervelen;
als er eens iets anders is, dan kun je 't mij gerust komen vertellen....
Het kostte mij moeite mijn tranen tegen te houden. Ja, er was nog een heele boel
anders behalve den hoepel en de poes maar ik dorst een heelen tijd bijna niets meer
tegen Grootpa te zeggen....
En toch hield ik zooveel van hem....
Als hij 's middags een dutje deed in de groote leuningstoel, dan kon ik soms een
heele tijd naar hem zitten kijken, zijn adem ging zoo rustig, op en neer, op en neer,...
en dan verschoof zijn baard heel zachtjes haast niet te merken op zijn borst. Als vader
sliep lag er gewoonlijk een zorgelijke uitdrukking op zijn gezicht, grootvader sliep
alsof al zijn huiswerk allang af was en er nu toch niets meer te doen viel. Werd hij
dan wakker en zag hij dat ik naar hem had zitten kijken, dan vroeg hij gewoonlijk:
snurkte ik weer zoo? Gek, maar als wij allemaal in de kamer waren, Pa, Ma, Dolfje,
Annetje dan had ik altijd het gevoel dat grootpa op mij het meeste lette, ik kon geen
woord zeggen of ik dacht: daar denkt grootpa het zijne van, ja, eigenlijk dacht ik zoo
ongeveer dat hij mij het belangrijkste, de meest veelbelovende vond van allemaal,
ondanks het feit dat Dolfje zijn schoolcarrière begon onder zeer gunstige voorteekenen
in de rapporten. Eens was Annetje weer stout geweest. Zij was erg snoeplustig. Ik had toen net
dien leeftijd waarop ik, zelf het snoepen nog niet heelemaal verleerd, toch Annetje
al begon te verbieden. Zij om zich te wreken of uit nieuwsgierigheid of ik dat verbod
zelf wel zoo precies nakwam, volgde mij overal op den voet en als zij mij dan betrapte,
't gebeurde werkelijk, werkelijk heel heel zelden, dan schreeuwde ze vol triomfantelijk
plezier om de ontdekking, hé!! Hans.... je snoept...., jij snoept!
Maar nu was zij er dan ingeloopen. Moeder had de koekjes in het trommeltje
nageteld en er ontbrak er een. Annetje loog er dapper op los en Moeder over de
hardnekkigheid van haar liegen verontwaardigd, sloeg haar. Toevallig was ik ook in
de kamer, ik keek toe met leedvermaak en met de voldaanheid dat niet ik het was
die er in vloog. Het rechtvaardige van wat hier gebeurde, zag ik, nu het toch mijzelf
niet gold, verwonderlijk helder in. ‘Ik zal je net zoo lang klappen geven tot je bekent,’
schreeuwde Moeder vuurrood van opgewondenheid; één oogenblik vroeg ik mij af
wat belang Moe daar toch bij hebben kon....
Opeens kwam Grootpa woest binnenloopen: wat heb je dat kind ook altijd te slaan,
blijf er af. Annetje, mijn Annetje, wat is het kindje....
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Men kon zien dat Moeder niets tegen te zeggen dorst, zij stond even strak, zonder
woord, zonder gebaar.... Toen draaide zij zich snel om, liep luid snikkend de kamer
uit. Ik voelde hoe verongelijkt zij zich moest voelen, ik liep haar na:
Och Moessie, toe nou, Moessie, nee niet.... Zij liep weg, de trap op naar haar
slaapkamer
En ik, ik voelde mij toen zoo eenzaam, zóó eenzaam, ging zitten uithuilen op
zolder.
Den volgenden dag was er groote ruzie
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tusschen Moeder en Grootpa. Een heele week bijna spraken ze niet tegen elkaar.
Annetje, die best voelde dat het om haar was, wist niet hoe ze zich houden moest.
Moe keerde zich van haar af en met Grootpa ging het ook niet erg. Tot Grootpa tegen
vader zei:
Mijn gewoonte is het nooit geweest een week lang niet tegen iemand te spreken
uit boosheid, en kindertjes, zoo liet hij erop volgen, vraag je Moeder of ze dat jullie
ook wil leeren, je kunt er je heele leven plezier van hebben. Moeder werd vuurrood,
zei niets.
Dolfje, zei hij weer, naar het mij voorkwam had hij evengoed Annetje of Hansje
kunnen zeggen, Dolfje, toen ik zoo klein was als jij, was ik ook koppig.... (Wij
luisterden alle met respect, respect voor den tijd dat het geleden was dat Grootpa zoo
klein was als Dolfje) maar nu, nu ik al zooveel van het leven heb gezien (het viel mij
op dat hij het zoo zonder trots zei) nu heb ik er veel verdriet van, dat ik vroeger zoo
was, dat verdriet wil ik jullie sparen....
Papa, nog een kopje thee, vroeg Moeder.
Heel graag.... dank je, antwoordde hij bedaard.
Ik keek nog eens naar Ma, nog eens naar Grootpa, er was niets....
Waarom hield ik toch zooveel van Grootpa, het was een vraag die ik mij
herhaaldelijk stelde. Van Moeder hield ik, omdat haar stem soms zoo zacht en innig
klinken kon, en omdat in dat lieve vertrouwde gezicht de oogen soms konden lichten
met zoo'n warmen diepen glans, en omdat zij 's avonds op den rand van mijn bed
ging zitten, samen lazen wij dan Robinson Crusoe of Dik Trom. Mijn eene hand had
ik dan om haar hals geslagen, met de andere hield ik het boek vast. Ik las voor.... o,
de vreugde als wij aan 'n plaats gekomen waren die spannend was, Moeder vlak bij
te weten, alles begrijpende wat je dacht, voelende wat je voelde, zonder dat je ook
maar iets hoefde te zeggen.
En als zij zich dan langzaam losmaakte, nee Hansje, nu moet ik naar beneden en
ik haar kuste, hartstochtelijk, als moesten wij voor eeuwig afscheid nemen, dan riep
ik haar nog na als zij al op de trap was, nacht maatje, nacht maatje, en dan klonk haar
stem terug, heelemaal van beneden: nacht!..
Dan lag ik nog een tijd voor mij uit te staren, warm en doorzongen van teederheid,
tot de slaap zich van mij meester maakte....
Van Vader hield ik omdat hij er kranig uitzag en omdat ik wist dat het niet mooi
is niet van je vader te houden. Die stok.... nee, ik zwijg. En van Grootvader hield ik,
ja, om dat mooie gezicht met die prachtige witte baard, maar dat was het niet alleen,
er was nog iets.... ik wist niet wat.
Geen grooter genot bestond er voor ons dan met Grootpa te gaan wandelen zonder
dat Pa of Moeder erbij waren, praten deed hij haast niet tegen ons, behalve dan zoo
af en toe een woordje voor Annetje. Wel mompelde hij, soms verstaanbaar, dingen
in zichzelf, wat hij over dit of dat wat hij op straat zag, dacht.
Dan liepen ik en Dolfje elk aan een kant met open mond de woorden van zijn
gezicht te lezen; doordat wij niet uitkeken struikelden we dikwijls, maar dat was
niets, dat wat hij zei, maakte alles goed, die zinnetjes trachtten we dan te onthouden,
enkele wisten we nog weken later:
vermoeiend.... telkens.... menschen groot zien worden...., 't zelfde spelletje. Ook
in mij 'n verkeersagent.... vroeger....
.... Lena.... lachte zoo....
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....ze vervelen.... verliefde blikken....
die twee boos...., verveelt ook.... boos worden....
een boom niet.... gek.
huizen.... opbergkasten
arm paard.... moet trekken...., oude paarden vertroeteld.... op stal...., .... oude
menschen...., kom Annetje....
straatjongens...., allen.... straatjongens ....geen respect.... voor ouderen.... ervaring....,
wil niets laten merken.... gun ieder zijn vreugd.... z'n inbeelding....
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En nog vele andere zinnetjes die ik mij met geen mogelijkheid meer te binnen brengen
kan, hoewel we ze wekelijks repeteerden om ze vooral nooit te vergeten.
Het duurde echter niet zoo heel lang of Grootpa begon te merken dat zijn woorden
een dieper indruk bij ons hadden achtergelaten dan hij van zijn achteloos mompelen
zou hebben kunnen verwachten. Dat hij weleens hardop dacht, dat zal hij wel al lang
geweten hebben; hardop of niet hardop daar vond hij zeker geen verschil tusschen,
behalve dan voor die toehoort, en kinderen, die begrepen het toch niet; ja, natuurlijk,
wat begrijpt een kind ook!....
Dolfje liep op de gang te spelen met een bal. In de kamer aan het eind van de gang,
een kleine rommelkamer, zat ik wat te timmeren, de deur had ik op slot gedaan, dat
deed Pa ook altijd als hij op zijn studeerkamer zat te werken. Dolfje morrelde aan
de deurknop: toe nou, laat me erin.... Nee, antwoordde ik onverbiddelijk, ik heb 't
druk, 'k wil niet gestoord worden. Het werd opmerkelijk stil achter de deur, men zou
gezegd hebben alsof een plan beraamd werd. Plotseling hoorde ik het ketsen weer
van de bal tegen den muur en op den grond. ‘Nog es verstandig van hem, dat ie erin
berust,’ dacht ik. Opeens een harde bons, gevolgd door zacht kreunen. Ik maak
dadelijk de deur open, hij zal zich toch niet bezeerd hebben!
Met een schreeuw vliegt Dolfje de kamer in, danst in het rond: ik heb je beet gehad,
nou zit ik erin, nou zit ik er lekkertjes in.
Ik ben geheel overrompeld, ik weet niet of ik boos op hem zal worden of hem
bewonderen om zijn slimheid.... Hij kijkt me aan alsof er geen twijfel aan bestond
dat ik hem zal bewonderen, praat ondertusschen aan één stuk verder: fijn hè, morgen
is Zaterdag, dan gaan we weer wandelen, wat zei Grootpa ook weer laatst? 't
verveeld.... ons.... zien.... groot.... worden...., was het dat niet?
Op dat moment ging de deur open en kwam Grootpa de kamer binnen, hij had
zeker den bons gehoord.... Hij verstond nog net wat Dolfje zei, trok zich weer terug,
de deur heel zacht achter zich dichttrekkend. Van dien tijd af mompelde hij haast
nooit meer onder het wandelen, tot ons groot verdriet. Ik herinner me nog een keer, ik was toen al in de eerste klas van de H.B.S., dat op
een avond op een wandeling Grootpa tegen me zei: 't is toch eigenaardig, men leert
het bij jou op school, je zult het nog leeren (en hij wees naar den stil flonkerende
sterrenhemel) ‘elke ster daar is een wereld, een wereld!.... zoo groot als de aarde of
nòg grooter!’ Grootpa zei het met zooveel oprechte verbazing en ontzag (en hij had
toch in zijn leven gelegenheid genoeg gehad naar de sterren te kijken) dat ik 't niet
over me kon krijgen te antwoorden, zoo uit de hoogte, dat dat oud nieuws was, voor
mij....
Hij zat bijna nooit zonder het een of ander boek, pas had hij het in handen genomen
of zijn blik dwaalde af, hij kon dan uren zitten peinzen, herinneren.... het boek nog
steeds op de eerste bladzijde open in de hand. Annetje zei dan wel eens: Groopapaatje
mag ik het boek wegleggen? Dan antwoordde hij altijd op verwonderde toon, als
begreep hij niet hoe iemand meenen kon dat hij niet nog verder wilde lezen: welnee,
Annetje, welnee, ik ben nog lang niet klaar....
Hij was even trotsch op dat wat hij zich nog van zijn vroegere kennis herinnerde
als op dat wat hij bleek vergeten te zijn, dat was de ouderdom, he, de grijze haren....
Ik dacht er dikwijls aan of hij wat studie betreft niet nog steeds een ontzaggelijk
respect had overgehouden en een groot gevoel van minderwaardigheid ten opzichte
van die menschen die bijv. nu al volwassen, maar als jongen op school een tien voor
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wiskunde of voor geschiedenis gehad hadden, zooals ik bijv. opkeek tegen Klaus
van Bruggen, de knapste van onze klas. Het scheen echter dat Grootpa onder de
menschen alleen die met een grijze baard als zijns-
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gelijke erkennen wilde, op de rest met diepe minachting neerkeek. Kinderen van
vreemde menschen, verre familie of kennissen, daar nam hij niet de minste notitie
van, hij informeerde zelfs niet hoe oud ze waren, op zoo'n oogenblik kon ik mij nog
gelukkig voelen met hoe hij tegen ons was.Annetje was nu al een jaar of negen. Zij was flink gegroeid, maar vroeger vond
ik haar toch aardiger. Ik begreep niet wat Grootpa toch aan haar kon vinden, dat
beetje aanhaligerheid had toch niks te beteekenen. En toch was het of hij elk jaar
meer van haar hield, hij kon haast niet verdragen dat een ander dan hij iets voor haar
voelde, ook niet dat een ander dan hij iets over haar te zeggen had, telkens had hij
met Pa of Moeder ruzie over haar. Het was of het eenigste wat hem het leven nog
intressant maakte, Annetje was. Dit ergerde mij, niet omdat ik jaloersch was, neen,
dat niet, maar omdat ik er niet 't minst de reden van inzag; Annetje was en bleef een
doodgewoon meisje, de domste van ons allen, waarom dan....
Het slechtst kon Grootpa opschieten met Moeder, hoewel zij er altijd erg haar best
voor deed. Grootpa kon haar soms aankijken alsof zij op de een of andere manier
iets verworven had, dat zij eigenlijk niet verdiende, en hij haar dat kwalijk nam.
Was er visite en vertelde Moeder allerlei goeds over Annetje en Dolfje, terwijl de
andere Mevrouw allerlei goeds over háár kinderen vertelde, dan zei Grootpa: wel ja,
wel ja, wat hebben we weer een lieve, knappe kinderen.
In de gang, even voor het uitlaten, heb ik Moeder eens hooren zeggen tegen haar
bezoek: och, mevrouw, neemt U 't hem toch niet kwalijk, oude menschen hebben
zoo hun eigen begrippen van beleefdheid, heusch mevrouwtje, gelooft U me, hij
meent het zoo kwaad niet en dan.... (zij keek even om of niemand haar hooren kon)
....ik heb toch niks te maken.... mij kunt U toch niet verantwoordelijk stellen voor
wat de vader van mijn man blieft te zeggen.... U komt toch gauw nog eens aan, ja?
'k hoop tenminste dat hij er dan niet is....
Werd Pa door Moeder van zooiets in kennis gesteld, dan haalde hij zijn schouders
op, deed of 't hem onverschillig liet, de waarheid was geloof ik, dat hij niet durfde:
als je er erg op gesteld ben, zei hij dan, zeg het hem dan zelf, hij eet je toch niet op,
ik kan me met zulke dingen niet ophouden.
En het gekste was dat Grootpa andere keeren uit zich zelf over Annetje begon te
spreken, natuurlijk niet als zij er bij was, haar prees, haar roemde, ja wat al niet en
dat op zoo'n onrechtvaardige en overdreven manier, dat ik meer dan eens op het punt
stond uit te vallen: dat 't gelogen was, valsch gelogen!
Gebeurde het dat Grootpa leugens bij ons ontdekte, dan was hij alleen zoo streng
als Pa, Moeder en de leeraar op school bij elkaar; werd ons liegen door een van de
laatste drie ontdekt dan was 't nog altijd een troost dat het tenminste niet Grootpa
was, die het gemerkt had en strafte.
Van katten had hij een ingeboren afkeer, zelfs het feit dat Annetje heele dagen
met ‘poes’ speelde, haar neusje wreef in de zachte pels, zoo dikwijls aaide, dat het
beest, ook al was het verliefd op haar geweest, er naar van zou zijn geworden, kon
hem met ‘poes’ niet verzoenen. En als wij dan vroegen waarom Grootpa niet van
poes hield, poes was toch zoo'n lief beest, dan antwoordde hij kortaf: nee, poes is
een boosaardig dier. En als wij dan weer aandrongen, hartroerend voor hem pleitten,
bleven zeuren, dat poes toch immers nooit snoepte, nooit krabde, nooit vuil deed....
dan werd Grootpa ongeduldig: domme kinderen dat jullie bent, jullie begrijpt ook
niets, katten hebben een zwak geheugen, dat is het, ze willen wel kwaad doen, en of
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ze.... kijk maar naar z'n gemeene groene oogen.... en naar die staart; maar ze vergeten
het, ze vergeten het telkens totaal. Poezen zijn boosaardige beesten, liet hij er,
resumeerend, nog eens op volgen. Nog jaren later zeiden
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wij wel onder elkaar, als een zei dat die of die wel aardig was: niks van an, hij heeft
wel degelijk gemeene plannen, vergeet alleen maar ze uit te voeren!
Een ander gezegde van Grootpa is mij ook nog steeds bijgebleven, als ik hem b.v.
een kop thee aanreikte dan zei hij altijd: dankje Hansje, daarvoor zal ik op je bruiloft
dansen.Jij wordt altijd voorgetrokken, verweet ik Annetje dikwijls.
Da's niet waar.... uh.... nou goed dan, 't i s waar, maar kan ik dat dan helpen?
Moeder trekt jou voor en Grootpa doet het nu mij.
Het was mij, of dat feit nu het zoo openlijk gezegd werd, nog eens zoo zeer deed.
Moeder trekt mij niet voor, antwoordde ik stil....
Zoo, en toen met die noten, jij kreeg er toe zeker geen twee en ik maar eentje....
Ba, hoe kinderachtig, je telt en weegt zeker alles wat ik krijg,.... bovendien ga ik
op de H.B.S., als jij eenmaal zoover bent, nou, dan zullen we nog eens zien wat jij
al niet krijgt.
Dat zeg je nu maar, dat zeg je nu maar, dacht je dat ik het niet merk hoe Moeder
je telkens voortrekt.... Moeder houdt niet van mij.... nee....; en aan je booze gezicht
heb ik maling.
Houd je brutale mond.
Voor wie?.... toch niet voor jou?....
Ja, voor mij, Annetje.
Zij zweeg even, keek mij één oogenblik spottend aan.... dat eigenaardige
spanningsvolle tintelende moment als de danseres één ademloos oogenblik op de
punt van haar voet stil staat om dan.... zij barstte in lachen uit, deed moeite zich in
te houden, keek nog eens naar mijn gezicht (o ik was woedend) barstte weer in lachen
uit, hahaha....
Ik draaide mij verachtelijk om.
Dienzelfden dag vroeg zij Grootpa: is het nou waar, Grootpa, Hansje zegt dat U
mij voortrekt.
Ik jou voortrekken, maar Hansje, hoe kom je daarbij. Omdat zij wel eens op mijn
knie zit, noem je dat voortrekken, ik kan jou toch niet meer als een klein kind op
schoot zetten, wou je dat zoo graag?
Annetje liet zich om mij te plagen onmiddellijk van Grootpa's knie afglijden...
Ik zweeg beschaamd.
Ik was boos op mijzelf dat ik had laten merken dat ik om hem gaf en voelde mij
gekwetst, nu ik daar nog om bespot werd bovendien. Kreeg ik wat lekkers, dan moest
ik telkens denken dat Grootpa mij daarmee poogde te bewijzen, dat ik het mis had,
dat hij werkelijk nooit iemand voortrok, en was het op dan had ik een gevoel of hij
nu voldaan dacht: ‘ziezoo, nu heb ik mijn plicht gedaan, nu valt er tenminste niets
meer op mij aan te merken.’ Tot die plicht behoorde volgens hem zeker ook
belangstelling voor mijn toekomst. Hij vroeg mij herhaaldelijk wat ik worden wou
later en als ik dan zei dat ik het nog niet wist, dan deed hij of hij daar zeer verwonderd
over was, dertien jaar oud zijn en nog geen eens weten wat je worden wil, dat noem
ik sterk, dan zuchtte hij diep, ‘dat is al weer afgehandeld’, dacht hij dan zeker.
Ik kon niet meer gelooven dat hij werkelijk van mij hield, belang in mij stelde....,
al schenen sommige dingen op het tegendeel te wijzen. Als Grootpa met mij sprak
dan zette ik nu voortaan altijd een onverschillig gezicht, hij mocht vooral niet merken
dat ik ondanks alles nog steeds van hem hield. In een gesprek met Moeder zei hij
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eens: ik houd niet van stille verlegen kinderen. Annetje kwam dadelijk naar hem toe:
ik ben niet verlegen, is 't wel, Grootpaatje.
Nee, jij niet.
En ik ook niet verlegen, schreeuwde Dolfje brutaal van het andere eind van de
kamer. Allen lachten.
Ik zweeg. Mijzelf verdienstelijk gaan maken bij Grootpa, dat stond mij tegen, en....
hij zei dat nu wel, maar als het er op aankwam verveelde het rumoer hem geloof ik
even erg als de stilte. Was Moeder druk aan het pianospelen, dan mopperde hij dat
't ook
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nooit stil kon zijn, andere keeren kon hij op verongelijkten toon zeggen dat zij wel
uren voor vreemde menschen zat te spelen, voor hem haar alles teveel was. Dan ging
Moeder zonder een woord te antwoorden aan de piano zitten, speelde, tot ook dat
hem weer begon te vervelen.
Soms kon iets vreemds over hem komen, aan zijn gezicht was dan duidelijk te
zien dat hij opgewonden was, de lippen krampachtig samengeperst, en in het heele
gezicht iets stoutmoedigs, iets...., ik moest dan altijd denken dat hij op zoo'n moment
weigerde, koppig weigerde te erkennen dat hij 'n oude man was; dat hij in zich nog
de kracht en de moed van de jeugd voelde en ernaar hunkerde te toonen, te bewijzen,
dat hij nog een vurig-krachtige jonge man was, die vastberaden uittrekt zijn plannen
te verwezenlijken, de wereld te veroveren.... Hij kon dan met een korte beweging
opstaan, met vlugge nijdige stappen eenige malen de kamer op en neer loopen, het
hoofd fier rechtop, in zijn oogen een vreemde flikkering....
Misschien dat hij op zoo'n oogenblik voor zich zelf het gevoel had de bewegingen
van een jonge man te maken; voor mij was er iets bespottelijks in, hem, grijsaard,
op die manier de kamer te zien rondmarscheeren.
Dan ging hij weer zitten, zijn gezicht nam de oude plooi aan, hij streek zich
verwezen over de oogen, zuchtte, bleef nog een tijd voor zich uitstaren....
Op die oogenblikken moest ik mij geweld aan doen niet naar hem toe te gaan en
hem te kussen....
Op 'n middag, ik kwam juist van school, zei hij tegen mij: ik vind dat je erg
gegroeid bent, Hansje, jij kunt niet beseffen wat 'n genoegen het is voor een oude
man als ik, als ik een kleine jongen groot zie worden.... Ik dacht aan zijn uitspraak
van vroeger dat 't hem integendeel juist verveelde, en kreeg een kleur omdat Grootpa
dingen zei, die hij niet meende, ik schaamde mij voor hem.
Grootpa dacht natuurlijk dat ik mij gevleid voelde en daarom bloosde: je bent er
nog niet, lengte alleen is niet genoeg, voer hij waarschuwend voort, toen i k nog een
jongen van vijftien was, moest ik al mijn eigen brood verdienen, mijn ouders waren
toen allebei al dood, ik heb heel hard moeten werken om mij er weer boven op te
helpen. Dat het mij lukte, dat heb ik alles God te danken, ik moet er wel bijzeggen,
dat ik niet dom was, al vrij veel wist voor mijn leeftijd en voor geen kleintje vervaard
was, al had ik dan geen Hoogere Burgerschool afgeloopen, dat bestond toen trouwens
nog niet. 'k Moet eerlijk zeggen, ik heb wel vertrouwen in je.... Die Dolfje is anders
een knap kereltje.... je zult me niet teleurstellen, is het niet, Hansje, je zult mij dat
verdriet niet willen aandoen, wel?.... Dag Annetje, en hoe heb jij het vandaag op
school gehad, liet hij er plots op volgen, wel wat al te gemakkelijk, zoo vond ik, kon
Grootpa van zoo'n zwaarwichtig onderwerp bovendien nog in betrekking tot ‘mij’
staande, overspringen op een alledaagsche vraag....
Ongeveer een maand later kwam Grootpa met plannen ons huis te verlaten om te
gaan wonen bij zijn ongetrouwde zuster in Parijs. Moeder deed haar uiterste best op
de een of andere manier te toonen dat 't haar speet, kon geen anderen indruk teweeg
brengen dan dat zij er blij om was. Ik geloof dat Vader het liever anders had gewild,
hij was zeldzaam opgewonden die laatste paar dagen, het allerminste was hem
aanleiding genoeg uit te barsten in stormen scheldwoorden, verwijten.... Annetje had
't druk over de ansichten die Grootpa haar uit Parijs zou sturen en dan niet te vergeten
een echte Fransche pop....!
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De dag van vertrek was eindelijk aangebroken. Ik ontwaakte met een vreemd
gevoel iets vergeten te hebben,.... o ja, Grootpa vertrok vandaag. Al dagen vooruit
had ik mij die dag voorgesteld, hoe 'n verdriet ik zou hebben.... De zon scheen zoo
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heerlijk buiten, nee, bepaald verdrietig was ik niet, eigenlijk, eerlijk gezegd, was ik
heelemaal niet verdrietig.... dat kwam dan zeker nog wel.
Aan het ontbijt was het of ieder zich inspande zoo gewoon mogelijk te doen. Het
afscheidnemen van de andere familieleden was gisteren al gebeurd.
Grootpa informeerde nog naar kleine huiselijke aangelegenheden, die even
weemoedig deden denken aan den dag van morgen, in Parijs, en het belang dat hij
er dan in zou stellen....
Om hoe laat komt het rijtuig, vroeg Grootpa aarzelend, als schaamde hij zich voor
zijn vertrek.
Om half tien komt de taxi, 't is nu half negen, dus we hebben nog een vol uur de
tijd, rekende Vader uit.
En ik heb je nog zoo gezegd dat ik een rijtuig wil hebben en geen taxi, viel Grootpa
woedend uit.
Wat doet er dat nu toe, een taxi of 'n rijtuig....
Als ik zeg een rijtuig, dan heb je een rijtuig te nemen, versta je, zijn magere oude
handen trilden van opwinding, hij verschoof met een ruk zijn stoel....
Papa, hè, zoo'n laatst uurtje, smeekte Moeder.
Hij sloeg geen acht op haar. Daarvoor heb je kinderen, barstte hij uit, ik ben maar
een hond voor jullie, die mag meeëten van de kliekjes aan tafel.... mijn bloed heb ik
gegeven.... mijn heele leven heb ik mij afgescheurd.... en als ik iets vraag....
Grootpa maakte mij bang, zoo ontzettend driftig maakte hij zich; ik voelde heel
veel medelijden met hem, tegelijk moest ik denken hoe Vader tegen ons dikwijls
bijna precies dezelfde woorden gebruikte.... Zoo beschaamd als Vader keek.... 'k zal
wel direkt een rijtuig bestellen, opperde hij deemoedig.
Dat hoeft niet, dat hoeft volstrekt niet, antwoordde Grootpa opeens heel kalm, ik
kan net zoo goed in een taxi gaan....
De laatste minuten verliepen onder het bespreken van allerlei dingen: of er niets
vergeten was, of Grootpa nog niet wat eten mee wilde nemen, voor als hij nog honger
kreeg op reis (het handkoffertje ging haast niet meer dicht van de pakjes met eten)
Een autohoorn klonk van de straat, er werd aangebeld. Ik slaakte een zucht van
verlichting, dat nu eindelijk het belangrijke moment gekomen was.... Nu zou Grootpa
zeker toonen dat hij altijd veel van me gehouden had, alleen maar gedaan had of ik
hem onverschillig was.... Mijn hart klopte sneller. Ik voelde het bloed gonzen in mijn
hoofd, ik zou graag weggeloopen zijn....
Hoe hij van Moeder afscheid nam, van Dolfje, van Annetje het ging alles langs
mij heen, een razende angst sloeg in mij op, n u k w a m i k .
‘Dag Dolfje, och nee, jij heet Hansje,’ ik werd gekust.
Ik zag niets meer, mijn oogen waren verduisterd, d a t w a s z i j n l i e f d e !
Ik begon te snikken, te snikken....
De voordeur sloeg dicht.
Kijk die Hansje het zich eens aantrekken, hoorde ik Moeder spottend zeggen....
Ik heb hem niet meer teruggezien, hij stierf eenige jaren later in Parijs.
Ja, van Grootvader heb ik altijd veel gehouden.
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De heimelijke bruid, (fragment)
door Dorothee Buys.
Na het stormgeweld van den nacht lag de Zondag verstild en onzegbaar teer, als een
zieke, die na doorstane krisis neerligt, uitgeput, maar overvol van een matte zaligheid
om het herwonnen leven. Eefje glimlachte en wist het niet, terwijl ze schouwde uit
het open raam van Remmet's kamer. De wind die de gordijnen bolde voelde zoel
aan, hij was louter frischheid en zoelte, hij rook naar niets als naar wind, zooals een
jong kind enkel naar zichzelve geurt. Deze dag droeg geen tinten dan het bijna
kleurlooze parelgrijs der effene luchten, een blanke krachtlooze zonnigheid. Maar
op de rivier die nog zachtjes nahijgde in lange deinende ademhalen, leefde fijntjes
wat klaarheid van bontomrande scheepsrompen en zilverig touwwerk.
Ook in het rijpen bleef de dag ongerept, zooals wel sommige vrouwen in het ouder
worden het meisjeslijf behouden. De middag bracht geen guider toon in de
zonnebleekheid, noch diepte in de hemelkoepeling. En al dien tijd wijlde Eefje in
zijn kamer, en dacht niet fel en verlangde niet met hevigheid. Het scheen haar toe,
dat zich haar stemming spon uit dezelfde pareligheid die daarbuiten waasde, ze
koesterde die zorgvuldig, in een vreemde schuwheid door eenigen schok ruw daaruit
te geraken....
Tot eensklaps, vlak na het zondagsvroege middagmaal, scheurde dit eigengeweven
webbe van onaandoenlijkheid. Het warme bloed brandde haar in elke vezel, de
wachtende stilte sproot open als een roos, als een diep-donkerroode zomerroos: Zijn
stap naderde langs de traptreden, zijn vaste welgeweten stap van: daar kom ik aan!
Hij kwam al de kamer binnen, groot en rozig en lachend, met zijn roofdiertanden en
de harde grauwheid van zijn doordringende oogen. Den slappen vilthoed droeg hij
uitdagend achter op het hoofd, van het korte blauwe jasje zat geen plooi niet op de
plaats, de opzichtige lichte slobkousen konden niemand staan als hem. Wat deed het
er overigens toe.... Hij was weerom!
Eefje sprong overeind, ze stak haar hand uit, verward stamelde ze iets, van hem
pas veel later te hebben verwacht.... Spijt het je? vroeg hij aardig, gevleid door de
onverholen verrukking in haar toon. Hij hield haar hand nog vast, ze hoopte vurig
dat hij niet zoenen zou. Maar nu hij het niet deed, verkilde ze toch, of ze het eigenlijk
diep-in wel had verwacht. Hij liet al los, hij keek bedenkelijk naar de snorrende
kachel:
- Heb je hier heusch den ganschen dag gezeten? Kleedt je gauw aan, we gaan naar
zee, je hebt zeker gegeten? Het treintje van zes halen we wel. Haast je, het is lente
buiten!
Zenuwachtig repte zich Eefje, ze bezat niet veel, hij zag haar graag in het zwart.
Snel besloten, trok ze het fluweelen mantelpak aan, ze koos de bijpassende baret.
Hij wachtte als gewoonlijk tegenover het spiegeltje, hij floot en zag zichzelf aan, het
moest prettig wezen jezelf altijd graag te zien, meende Eefje. Ze blikte vragend, het
deed haar blozen van genoegen, dat hij goedkeurend opmerkte:
- Dat zwarte pakje staat je uitstekend.
In het keukentje waschte juffrouw Valke vaten, slovig of het geen Zondag was.
Ze glunderde:
- Zoo, zoo, de jongelui samen op stap?
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Eefje schrikte ervan, ze gluurde tersluiks naar hem, hij nam het op als gewoon:
- Wel ja mensch, we zijn maar eens jong, we hebben lang genoeg op de lente
gewacht!
- Dit is het niet.... Eefje wist het ineens heel helder. Afgetrokken luisterde ze naar
het oude klaaglied over Valke, die weer ‘de beenen had genomen’ zooals de juffrouw
het uitdrukte, zielig grinnekend met haar dunlippigen vischmond; zeker spookte ook
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hem de lente in het hoofd! Eefje zag dat haar blauwe oogjes doften als uitgebluscht
van veel huilen, of van lange nachten wachtend turen in een tanende lampvlam. Het
bleef haar dreinig bij toen ze al naar de tramhalte liepen, kleine vage hinderingen,
die je meer voelt dan kent....
Hij liep altijd of hij alleen ging. Het viel te merken aan zijn stap, aan zijn houding
en bewegen hoezeer hij vervuld was van zichzelf. En het scheen waarlijk of hij
iedereen noopte op hem te letten, zooals hij daar bedaard en afgemeten voortschreed,
hoog opgericht, de forsche kop in den nek, met zijn dwingende oogen en met de
wreedheid van zijn hooghartigen mond.
Maar in den tram reeds vereffende veel. Hij had zich glimlachend naar haar toe
gewend, de lichte beroering van zijn vingertoppen op haar arm riep een vleug op van
verwachtingsvolle warmte, en die het tobbend denken stil maakte.... Nu de dag
eindelijk naar den avond neigde, kwam een innige goudglans heenbreken door de
matte parelgrijsheid, als van een wonder geheim dat onvermoed heeft verscholen
gelegen achter de dorre dingen en dat zich openbaren wil.... Heel deze eerste
voorjaarsavond stond rondom als een mysterie, mijmerde Eefje, terwijl ze dicht naast
hem in de volle tram de stijve Zondagsdrukte sneed, een opééngepakte menigte van
donkere lijven, oneigenlijk en vervreemd aan de roezigheid, het gerij en gerel der
doordeweeksche werkstad. Ze vond weinig woorden. En ook in het elektrisch treintje
beantwoordde ze louter zijn vragen, gretig luisterend naar wat hij te vertellen had,
speurend achter zijn zinnen naar verborgens, dat kwetsen of verrassen kon....
Onder het sussend treingedender zwegen ze dan een wijle beiden. Boven de nog
wintervale weiden ving reeds het avondgoud te kwijnen aan, de doorgloedde hemel
spiegelde in klare rechte slooten, boomen strakten zwarter dan op den dag. Van
verspreide boerenhoeven vlakten lage daakjes aardbeikleurig in de blauwe schemering.
Doch het doodsche grauwgeel van duingrond in schaduw brak de weidenreeks; ze
naderden de zee. Als ze wat later onder schaarsche reizigers het station verlieten,
bleek nog de breede baan niet gedoofd die glansdoordrenkt van het strand tot aan
den verren einder leidde.
De avond omsloot hen roerloos. Het scheen alom rust, het zeevlak dat, verdoezeld
al, nauwelijks deinde, het leege wijde strand, de geduldig bultende duinruggen. Maar
het was geen rust die rust inboezemde, de eigen kalmte als uitstootend in één lange
uitademing van voldaanheid. Eer kon het een bedriegelijke ingehouden stilte zijn,
een stilte die elke seconde kan breken, uitbarstend in de bedwongen hevigheid van
windgeweld en het gedruisch van golven.
Eefje voelde het zóó, terwijl ze naast Remmet voortstapte over het geribde ebzand,
het bonsde in haar polsen, het vulde suizend haar ooren, heel haar lijf leek trillende
harteklop. De vochtige grond veerde onder haar voeten, anemoon-roze bespikkeld
van den bloei der schelpjes, de weerglans van het avondrood glimmerde erin na. Het
zeegeruisch rees en daalde, rees en daalde, een ander geluid was er niet. Telkens wou
ze gaan praten, de zinnen verwarden zich eer ze die uitsprak. Haar oogen omvatten
in één blik de groeiende floersigheid van den avond, ze huiverde, hoe had ze nooit
begrepen de angstige verwachting die schuilt achter de gelatenheid der dingen....!
- Heb je 't koud? Wil je niet liever een arm geven?
Hij had haar arm al door den zijnen getrokken, zijn stap regelde hij naar den haren.
Hij zei: wat zijn je handen koud! en nu pas merkte ze hoe ijzig die aanvoelden, omdat
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ze haar handschoenen in den trein uitdeed en ze niet weer aantrok. Hij wreef ze stevig
tusschen zijn vingers, dan hield hij haar rechterhand vast, diep in zijn warmen jaszak.
Een kalmte doorstroomde haar dadelijk, waarom ook
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zouden de dingen angstig zijn....? Dit werd de eerste lente-avond, er bewoog geen
wind, je kon de zee ruiken. Het schemerde, niemand liep hier dan zij beiden.... En
nu drongen zich de woorden vanzelf naar voren, ze praatte en lachte hooger dan
gewoon, ze hoorde het eigen geluid hel in de gedemptheid van het zeegeruisch. Zijn
stem bleef eender. Hij was altijd eender, waar hij kwam stond hij als een eenheid
van kracht en jeugd, zoowel hier in de eindeloosheid van het avondstrand, als ginds
in de stadsstraten! Eefje bewonderde hem opeens onverholen, vaag dacht ze: is dit
verliefheid....? Ben ik verliefd op hem....?
Het deunde mee met de gelijkheid van hun schreden: ik ben verliefd op hem! Ze
had geen lust meer in praten, of het voldoende wezen zou zóó zwijgend naast hem
te gaan, haar arm door den zijnen en veilig haar hand in zijn greep.
Maar hij begon te vertellen, over zijn thuis. Ze wist van hem, dat zijn moeder en
eenige getrouwde zuster woonden in hetzelfde provincie-stadje; de dood van zijn
vader moest nog niet lang geleden zijn. Het gebeurde voor het eerst, dat hij
onweerhouden tegen haar over zijn vader sprak....
Onder het luisteren naar zijn kort-afgebeten zinnen rees scherp voor Eefje op het
gezin: de zenuwzieke vader, de twee vrouwen door dagelijks keerend
ontzien-in-ergenis zelve geprikkeld en overspannen. Daartusschen de jonge Remmet,
overvloeiend van uitbundige levenskracht. Iederen dag opnieuw herhaald botsen om
kleinigheden: het slaan met een deur, stampen op trappen, te laat verschijnen aan de
maaltijden, klachten van leeraren. Ellenlang gerekte gesprekken en kwesties daarover,
waarin moeder en zuster, hunkerend naar het uiten van aldoor verkropten wrevel om
onrechtvaardigheid, gretig mee zich keerden tegen hem, den deugniet.... Dan het
eind-examen, als een verlossing lang zich voor oogen gehouden, wijl daarachter
opdoemde de zalige studentenvrijheid, - en ondanks veel luieren in een laatste heftige
wils-inspanning, met gunstig gevolg afgelegd. En midden in den triomf van dien
vreugderoes, als een moordenden slag het plotseling gerezen veranderd besluit van
zijn vader, hem te laten heen en weer reizen naar de academie!
Nog versomberden Remmet's oogen, zijn stem verdofte van haat nu hij daarvan
sprak. Inplaats van het in gedachten eindeloos gekoesterde paradijs der
studentenkamers, de voortzetting van dit martelend bestaan thuis! Hij had geraasd,
gesmeekt, alles stuitte af tegen zijn vaders ziekelijke sarrigheid, het onverstand der
hypernerveuze vrouwen, die in de onbeperkte vrijheid een gevaar duchtten voor zijn
ongebreidelden aard. En het einde, zijn met een dollen kop naar Amerika trekken,
zonder afscheid, slechts voorzien van het noodigste geld, in haast door onvoorstandige
vrienden bij elkaar gebracht....
Hij zweeg ineens, wenkbrauwgefronst tuurde hij voor zich heen. Eefje zag hem
aan van terzij, zijn profiel lijnde forsch tegen de grijsheid, zijn breed voorhoofd
verliep met een diepe inbuiging naar den korten neus, boven de wilskrachtige kin
neep nu zijn heerschersmond als in pijn. Ze trachtte zich hem voor te stellen als den
jongen dien hij thuis was geweest, een groote blonde boy zich werend in dolheid
onder het fnuikend getreiter.... Een genegenheid rees voor hem, die als die van een
moeder wezen zou.... Maar nu hij zich naar haar toewendde met zijn opzettelijken
tandenlach, versmolt die moederlijkheid in een verwarde ontroering.
- En toen? vroeg ze, verlegen onder zijn diepe kijken.
- En toen was het uit!
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Hij ademde gretig, zijn breede borst zette nog uit ervan. Zeeschuim vlokte vuil op
hun schoenen, amper viel meer te onderscheiden waar het traag terugtrekkende water
vlood. Gestadig rees en daalde het zeegeruisch, als den machtigen hartslag van heel
deze wegschemerende oneindigheid.
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Eefje lachte geluidloos, de verdere geschiedenis kende ze immers al! Hoe had hij
omgezworven en gebrek geleden, allerlei baantjes bij de hand gehad. Het bericht van
zijn vaders onherstelbaar ziek-zijn deed hem terugkomen; hij trof hem stervende.
Uit het zakenland bracht hij een lust in den handel mee, hij studeerde hard, beter
onderlegd wou hij later opnieuw zijn fortuin in den vreemde beproeven.... Een afgunst
bekroop haar, ongetwijfeld zou hij het verder brengen dan zij met haar ‘talent!’
Ze verkilde ervan, ze opperde:
Moeten we niet eens omkeeren?
Ze stonden stil. Rondom, waar ze zich wendden, verschemerde van zee en strand
en duinen de wijdsche onafzienbaarheid. Ze zagen elkaar staan, donker in de teedere
grijsheid van dezen voorjaarsavond, ze blikten dan elkander aan en glimlachten
ernstig en zonder reden. Hij zag haar grijze oogen, die eender van tint als den avond
leken, haar zwellende lippen, gretig en toch als ongerept, waar zelfs in den lach van
de kleine gelijke tanden weinig bloot kwam, haar wulpsche witte keel. En wat ze
verlangde.....
Zijn armen omvatten haar. Hij voelde haar trillen tegen zich aan, warm en nietig
als een gevangen vogel die men voorzichtig in de holle handen sluit, en hoe ze zich
smal maakte in zijn omarming. Hij zoende haar gesloten oogen, hij zoende haar mond
en haar begeerende keel die ze hem met achterover geneigd hoofd bood als een
vrucht. Ze wankelde als hij haar eindelijk losliet, een lange wijle traden ze zwijgend
naast elkaar voort in de richting van het station. Eefje had nu zelve haar arm door
den zijnen geschoven, ze ging als gedragen, de wereld verschrompelde met een schok,
de wereld bestond nog slechts uit hem! En verwonderd peinsde Remmet na, terwijl
hij haar tenger lichaam leunen voelde tegen zich als in overgave, hoe eenvoudig en
gemakkelijk hij haar had gekregen, of hij werkelijk haar eerste liefde wezen zou....?
En hoe ze weeromkuste als eene, die nog het kussen leeren moet....
Weer knaagde hem onrust, of ze toch dit gebeuren ging in ernst nemen....? Hij zon
op woorden die niet al te nuchter klonken, dichter trok hij haar tegen zich aan,
streelend pratend hoe een mooie avond dit zou blijven in zijn herinnering, hoeveel
moois en liefs ze elkaar nog geven konden eer hij naar Indië vertrok.... Want bestond
niet de kunst van leven daarin, te nemen het goede dat zich bood, zonder berekening,
zonder berouw, en niet te handelen als degenen die dwingend wachten tot de dingen
zich voltrokken volgens vaste regels, om vaak ten slotte met leege handen achter te
blijven?
Eefje nikte, de oogleden neergeslagen. De zin van zijn woorden wekte heugenis
aan den eigen strijd, zoo kort geleden en al hoe ver! Ze trachtte haar gedachten te
verzamelen, tot volle klaarheid te geraken, daar was enkel zijn nabijheid, zijn
aanraking, de vertrouwde klank van zijn stem. Ze hief de oogen op als hulp zoekend,
ze uitte een kreetje van verrassing:
- O, zie de maan!
De prille maan sikkelde boven zee als een stille vlam, die gebogen en koperkleurig
wegen zou. Doch evenals een vlam een nauwen lichtkring om zich trekt waarbuiten
de verre dingen duister blijven, zoo had slechts vlak rondom de hemel zich tot
blauwheid verdiept; ongeschonden behielden verder lucht en zee de droomende
grijsheid, nauwelijks zwak bezilverd, als door den weerschijn van een licht.
Eefje staarde met vrome oogen, en een zóó onuitsprekelijke weelde zwol in haar,
of eindelijk het geheim van dezen lenteavond zich openbaarde in haarzelve. Ze
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ademde met diepe teugen, het zeezilt beet op haar lippen, ze had willen neerknielen
en haar voorhoofd woelen in het zand, zich ertegen aandrukken als tegen een geliefde.
God, god, dacht ze, in een heete dankbaarheid die haar oogen vochtig
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maakte, wat houd ik van je om deze schoonheid; wat houd ik van hem!
Daar trad hij naast haar, ze zag hem aan door haar tranen, hij glimlachte haar toe,
rustig en beschermend. Hij wist altijd wat hij wilde, het kostte hem geen strijd. Ze
kende de mate van zijn liefde niet.... Plechtig nam ze het zich voor: Zóó zou ze hem
liefhebben, dat daardoor alleen elke slechtheid voor beiden moest worden uitgeboet!

Poudre-de-riz,
door Marie de Rovanno.
Juffrouw Therèse besloot dan toch maar even uit te gaan nog, haar moeder wachtte
haar trouwens. Ze ging èlken Woensdagavond, wat voor reden kon ze opgeven dezen
Woensdag nièt te gaan?
Maar ze tintelde, popelde van verbeten spijt.
- Wilt u nog even voor thee zorgen, voor u uitgaat vanavond? had meneer Tervoren
gezegd, - ik krijg waarschijnlijk bezoek.
Wàt voor bezoek, had hij haar niet gezegd. Hij, die bijna àlles met haar besprak!
En juffrouw Thérèse dacht aan het meisje met de grijsfluweelen muts, die een paar
dagen geleden een boek was komen afgeven voor meneer Tervoren. - Die?
Voor den spiegel in haar slaapkamer stond juffrouw Thérèse en zette met een
voorzichtig duwtje haar breeden hoed schuin over haar voorhoofd, tot hij haar oogen
juist genoeg overschaduwde om die een tikje coquette geheimzinnigheid te geven,
en, om de kleine kraaiepootjes op zij ervan te maskeeren.
Dan keek ze wat schichtig om zich heen, alsof ze bang was, dat iemand in dit
veilige eigen vertrekje haar toch nog zou kunnen verrassen, trok toen vlug een la van
haar kastje open en haalde, wat grabbelend, daaruit een doosje: poudre de riz. Een
zakdoekje, dat er naast lag, gereed tot gebruik, doopte ze met twee vingers voorzichtig
er in, en vlak onder het licht, voor een handspiegeltje, duwde ze het propje tegen
haar neus - alleen maar tegen haar neus: omdat die wat rood zag. Ze schrok even om
het heel witte, lei het zakdoekje neer, wreef dan met haar wijsvinger en duim het
plekje uit tot het nog slechts een egaal waasje over was. Maar heelemaal was het
roode niet weg. Toch, meer durfde ze niet, 't zou te zien komen misschien Juffrouw
Thérèse zuchtte. Trok toen haar mantel aan en ging naar beneden.
Even nog ging ze de huiskamer in. Draalde er wat rond. Maar meneer Tervoren
las zijn pas ontvangen avondkranten, keek nauwelijks even verstrooid op bij het
opengaan van de deur.
Weer zuchtte juffrouw Thérèse. Verzette een paar kopjes op de theetafel en zei
toen:
- Alles is klaar, meneer. De thee is in de trekpot, het water kookt. U hebt ze maar
op te schenken als uw.... bezoek komt.
Dat woord ‘bezoek’ zei ze wat aarzelend na ‘uw’, zoodat meneer Tervoren even
wenkbrauwfronsde, een regel verder las, en toen pas vriendelijk zei - ja, toch wel
wèrkelijk vriendelijk, dacht juffrouw Thérèse:
- Dank u wel voor uw goede zorgen, juffrouw Thérèse! ik zal een lekker kopje
voor u bewaren, hoor!
‘Lekker!’ dacht juffrouw Thérèse: ‘hij verwacht me van avond tegen een uur of
tien terug, zooals altijd 's Woensdags. Om tien uur thee van àchten nog ‘lekker’!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

maar ze glimlachte tegen haar eigen opkomende bitterheid in, en vergoelijkte grappig
in zichzelf: ‘Och, die mannen!
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wat weten ze er van! en dan nog, dènken ze er aan! als wij er niet waren, om voor
ze te zorgen, 't zou me wat moois - èn wat lekkers worden!’ En knikte toen maar
vriendelijk tegen meneer Tervoren, en zei:
- Heel graag, meneer. Met een koekje toch, hoop ik?
- Mèt een koekje, juffrouw Thérèse.
- Dan ga ik nu maar. Dag meneer, tot zoo.
- Dag juffrouw Thérèse, tot straks. Veel genoegen.
- Dank u.
Maar juffrouw Thérèse wenschte niet hem ook ‘veel genoegen’ terug, daarvoor
was haar spijtigheid nog te sterk in haar, zelfs na zijn grappende woorden, omdat hij
niet even, met een enkel woord maar, gezegd had, wiè hij op bezoek kreeg. Zoo lang
was ze al bij hem, zoo lang ontving ze méé zijn bezoek, was zij in zijn huis gastvrouw
voor zijn gasten, dat ze toch meende niet onbescheiden te zijn, als ze vond wel enkele
rechten daar in huis verdiend te hebben, rechten, die hij haar ànders ook gunde en
toekende. En daarom juist griefde haar dit te meer.
Op straat liep juffrouw Thérèse met coquette vlugge stapjes, zooals ze zich
aangewend had. En haar oogen liet ze gaan links-en-rechts en rechts-en-links, want
ze wilde voor niets ter wereld een droomster worden: dat maakt gauwer oud, en
Tervoren hield niet van suffe, doezelige gezichten om zich heen. (In gedachten zei
juffrouw Thérèse meestal zoo maar ‘Tervoren’: ze wist wel, dat ze zich tegenover
hem toch niet verspreken zou). Maar het lukte haar niet uit haar denken die strakke
teleurstelling van zooeven te bannen, die blééf nijpen, die, en de onrust: wié zou het
zijn?
Ze ging niet trammen, ze kon nog een heelen avond babbelen met haar moeder en
zoo won ze nog een beetje tijd om haar eigen gedachten wat door te denken.
Àls het het meisje met de grijsfluweelen muts was - wat dan, wat dan nog? dacht
pijnlijk zich verwerend juffrouw Thérèse. Was Tervoren niet vrij, dat kind bij zich
te ontvangen? - Kind? - Ja, zeker, kìnd - bij hem vergeleken, een man van vijftig.
Alsof Tervoren zich door zoo'n nest van twintig zou laten inpalmen, omdat ze nu
toevallig brutale bruine oogen had en blonde krullen! En zoo slordig als dat haar
onder die muts uit slierde langs haar ooren: dat moest zeker coquet verbeelden of
artistiek! Tervoren hield van netheid en orde. - En die meer dan vuurroode kleur!
zoo heelemaal niet gedistingeerd toch eigenlijk. - En Tervoren die zoo gesteld was
op distinctie! - Nee, niets voor Tervoren zoo'n nest, besloot juffrouw Thérèse. Niets
voor Tervoren, herhaalde ze nog eens in zich zelf. En dat gaf haar rust. Voor een
groote winkel bleef ze even staan en spiegelde zich: ze zag haar rijzige, goed gekleede
gestalte, haar werkelijk flatteerenden groooten hoed, en ze bloosde van plezier omdat
die haar zóó goed stond bij avond. Maar liep toen vlug door, wat verlegen toch om
haar blozen.
Vaag hoopte ze nu nog, dat, zooals laatst, een man haar aan zou spreken in de
stille straat waar haar moeder woonde. Ze had toen niet verstaan, wàt hij tegen haar
zei, en ze was er van geschrokken, 't had een kwartier daarna nog in haar keel
nageklopt, maar 't had haar zoo'n sterke zelfbewustheid gegeven, zoo'n gevoel van
kracht, van eigenwaarde. Nu, door 't aanschouwen van haar spiegelbeeld, voelde ze
weer een dergelijke zelfverzekerdheid, waarvoor ze nu wenschte als bekroning dat
aangesproken worden door een meneer-op-straat. In huiverende hoop vertraagde ze
haar pas wat, toen ze haar moeders huis naderde. Doch slechts enkele haastige
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menschen spoedden zich langs haar, die niet op haar letten. ‘Ook zoo vroeg nog’
dacht juffrouw Thérèse wereldwijs. En zuchtte even.
Haar moeder vond ze wachtend met een kopje thee en een koekje, als altijd 's
Woensdags. ‘Versche!’ dacht juffrouw Thérèse, en verteederd gaf ze haar moeder
een harte-
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lijker zoen dan ze gewoonlijk gaf bij haar bezoeken.
En dankbaar trachtte ze wat gezellig te babbelen.
Maar het oudje was wat suffig, luisterde maar half.
Tot juffrouw Thérèse maar zweeg en een handwerkje uit haar tasch haalde. Het
oudje knikkebolde: 't was eigenlijk haar tijd voor een dutje-na-den-eten.
Bij het tweede kopje thee haalde Thérèse, als afgesproken, de domino-steenen te
voorschijn, en stelde voor:
- Nu ons spelletje, moeder?
- Ja kind, goed.
En om wat belangstellend te zijn:
- Speel je thuis ook nog wel eens?
- O ja vaak. Meneer Tervoren en ik doen gewoonlijk voor 't eten een paar spelletjes,
en soms ook 's avonds na de thee nog wel eens, zei juffrouw Thérèse gretig.
- Dan mist hij je op je uitgaansdagen zeker wel.
- Och.... zuchtte juffrouw Thérèse, en haalde haar schouders op, en dacht aan het
bezoek, waarmee hij op het oogenblik samenzat, en waarmee hij háár zeker niet
missen zou. Maar toen, glimlachend, een beetje ondeugend, als een getrouwde vrouw
haar ervaring luchtend:
- Och, je moet de mannen niet te veel verwennen! dan gaan ze zoo denken, dat
alles hun tóekomt, dat ze er recht op hebben, en dan waardeeren ze het eindelijk niet
meer.
- Ja, jawel, dat is zoo.... zei 't oudje en keek even bezorgd naar haar dochter: die
sprak alsof meneer Tervoren haar man was. Ze zou toch niet.... Och nee, natuurlijk
niet, daar was ze veel te netjes en te verstandig voor. Een fatsoenlijk huwelijk - dat,
jà.... waarom niet. En wie weet, wàt er nog kwam van zoo'n lang samenwonen. Als
hij tevreden over haar was.... 't Gebeurde toch meer, dat een weduwnaar met zijn
huishoudster trouwde.... Ze mummelde haar koekje op, slurpte thee, en zei toen, als
slot van haar gedachtengang:
- Zeg kind, zou meneer Tervoren niet weer eens hertrouwen?
Juffrouw Thérèse voelde zich kleuren tot onder heur haar, greep gauw haar kopje
thee en antwoordde toen een beetje stug:
- Wel ja, waarom niet, een man van net even vijftig, hij is er nog jong genoeg voor.
- Dat zou ik ook denken.
En het oudje keek tevreden naar het roode verlegen gezicht van haar dochter, dacht
er het hare van, vroeg maar niet verder: als 't zoo ver wàs, zou ze het wel vertellen.
- Nou, moeder, doen we nog een spelletje of hebt u geen zin?
- Ja, ja zeker wel.
En de aandacht, die het dominospel eischte, verhinderde verdere lastige, geneerende
gesprekken.
Toch stond juffrouw Thérèse om negen uur al op om heen te gaan.
- Ja moeder, ik moet vanavond zorgen voor een kruik in meneers bed, 't is nogal
koud. En die moet er altijd een uur te voren in liggen.
- Jij zorgt maar goed voor hem. Hij mag je dankbaar zijn, die meneer Tervoren.
Een eigen vrouw zou het je niet verbeteren! waagde het oudje nog eens te zinspelen.
Weer voelde juffrouw Thérèse een blos komen aanzetten, maar deze keer kon ze
zich gevoegelijk naar den spiegel draaien voor het vastspelden van haar hoed.
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Haar kleur was nog niet over, toen ze ging, maar ze voelde toch iets als
dankbaarheid voor die waardeering van haar moeder, en daardoor iets als spijt, dat
ze haar zoo vroeg verliet vanavond. En zoo was ook haar afscheidszoen weer veel
hartelijker dan anders.
- Tot Zondagmiddag, hoor moeder! dan kom ik zoo vroeg mogelijk.
De moeder merkte het ongewone aan haar dochter, en dacht verborgen-blij, dat
er
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toch, misschien, wie weet, wat gaande was tusschen Thérèse en die meneer Tervoren.
Juffrouw Thérèse wachtte niet af, of misschien ook iemand haar aanspreken zou op
straat, nu het toch làter was geworden en de kans daartoe grooter dus - maar ze liep
haastig en regelrecht naar de tramhalte. Ze wilde zoo gauw mogelijk thuis zijn, in
elk geval wilde ze dan toch wéten, wat voor bezoek er was; hij kon haar toch zeker
niet dwingen, langer uit te blijven, dan ze zelf verkoos!
Op de stoep draaide ze met veel gerucht de sleutel in het slot: ze mochten gerust
hooren, dat zij er was, ze zou niet binnensluipen om hen te verrassen: zoo kleinzielig
was zij niet - al deed hìj dan ook nog zoo geheimzinnig.
Bij het opknippen van het electrisch licht in de gang was het eerste wat ze zag aan
de kapstok: de grijsfluweelen muts.
Juffrouw Thérèse kon het niet helpen, dat zij bij het ophangen van háár hoed en
mantel (straks zou ze die wel mee naar boven nemen naar haar kamer) juist even
tegen de grijze muts stootte, en die op den grond viel. Natúúrlijk kon ze 't niet helpen,
want ze zou toch niet met opzet zich de moeite bezorgen, dat ding op te rapen en
weer neer te hangen. Met twee vingers nam juffrouw Thérèse het grijze mutsje op,
maar voor ze het weghing, rook ze er even aan, met een gerimpelde neus; ‘Bah! wat
een luchtje!’ mompelde ze, en ging haar handen wasschen.
Toen pas ging ze naar binnen, vooraf kloppend aan de deur, wat ze anders nóóit
deed, maar nu mòest het wel, ter wille van dat bezoek: zìj zou toonen, dat ze zich te
gedragen wist.
Voor een groot boek met platen zaten ze samen: hij en het kind van de grijze muts;
haar krullen sprongen weer aan alle kanten haar kapsel uit, dat was het eerste wat
juffrouw Thérèse zag, haar oogen gloeiden, en haar wangen waren rooder dan ooit.
- Zoo, juffrouw Thérèse! zei hij, is u al weer terug? dat is gauw vanavond. Mag
ik u even voorstellen?
En toen hoorde juffrouw Thérèse een naam, die ze niet goed verstond, omdat er
een uitheemsche val in was. Ze boog afgepast en statig, zooals 't haar dacht dat deftig
was en koel.
- Hebt u een gezelligen avond gehad? vroeg meneer Tervoren beleefd.
Hij informeerde dus toch nog naar haar, en in 't bijzijn van dat wicht. Daarom
antwoordde ze ook eenigszins uitvoerig, om die andere aan te toonen, dat háár dingen
Tervoren óók interesseerden:
- Dank u! Och, 't gaat nogal.... Moeder wordt wat oud en slaperig.... maar anders
ja....
En vriendelijk daarna, maar toch met iets innerlijk venijnigs van wraaknemen:
- U wilt zeker van avond wel weer een kruik hebben? 't Is nogal koud. Dan zal ik
even water opzetten.
Waarop ze hem, tot haar voldoening, rood worden zag, en verlegen, zooals ze hem
nog nóóit gezien had, dien zelfbewusten Tervoren.
- Nee.... e.... dank u.... vanavond niet.... het vriest immers niet?
- Nee, dat wel niet, maar ik dacht, omdat u gisteren toch ook....
- Nee, dank u, juffrouw Thérèse, heusch niet.
Maar nu zàl je er ook geen hebben, dacht juffrouw Thérèse, dan mag je nu eens
een heelen nacht kou lijden, ter wille van je ijdelheid tegenover dat wicht, ouwe gek!
en morgen kun je me er zèlf om vragen, als je er een hebben wilt!
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Even draalde ze nog, wachtte of hij iets zeggen zou van de thee, die hij voor haar
bewaard had, maar toen er niets kwam, zei ze zelf:
- Ik heb bij moeder al thee gedronken, als u dus het lichtje voor mij aangelaten
hebt, zal ik het maar uitdoen.
- Goed, juffrouw Thérèse, alstublieft.
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- Kan ik u nog met iets van dienst zijn, meneer Tervoren?
- Dank u, juffrouw Thérèse.
Ze had nu niets meer te doen, niets meer te zeggen, voelde ze. En trok zich dus
terug, met een buiging.
Maar ze ging nog niet naar bed: zeker, ze zou zich van de visite weg laten sturen
naar bed, als een lastig kind! Nee, ze zou opblijven, en straks als dat wicht weg was,
nog weer naar beneden gaan, dat hij zien kon, dat ze op was gebleven, al was ze de
kamer uitgegaan. En dan.... misschien zou hij nog een boterham willen eten, en....
toch nog haar om een kruik vragen - (met een grapje kon dat best, zonder dat hij zich
al te zeer kleineerde tegenover haar) - want het was koud, en hij had nu eenmaal
gauw last van koude voeten: hij was dan toch ook vijftig, al deed hij nu gek met dat
wicht.
Zoo spon juffrouw Thérèse het heele geval nog eens wijd en breed uit, op haar
kamer, alleen. En hield per slot van rekening alleen tegen ‘dat kind’ een gevoel van
wrok over, voor hèm een gevoel van medelijden, dat hij zoo dom was om zich te
laten inpalmen door een coquet nest van twintig: ze kreeg zelfs een gevoel alsof ze
hem beschermen moest - och ja, hij stond ook zoo alleen in de wereld, was zij niet
de aangewezen persoon om over hem te waken? mannen zijn zoo dom en zoo naïef
soms, zelfs oudere mannen, misschien vooràl oudere mannen, dacht juffrouw Thérèse
wat verteederd.
Toen ze om elf uur de voordeur hoorde dichtslaan en een kwartier later die weer
hoorde opengaan, en ze begreep dat hij ‘dat kind’ had thuisgebracht en nu zelf weer
terug was, ging ze dan ook naar beneden in een stille vriendelijke stemming, vol
berouw over haar kleine wraak van straks en hopende, o innig hopende, dat hij nu
toch nog maar om een kruik zou vragen.
Toen ze de kamer binnenkwam, was hij bezig platen te rangschikken, in een
portefeuille.
Met de beste intenties vroeg juffrouw Thérèse opgewekt:
- U eet zeker nog wel een boterhammetje meneer Tervoren?
- Dank u, juffrouw Thérèse.
- Niet? Maar uw glas warme melk wilt u toch zeker wèl?
- Dank u, juffrouw Thérèse.
Hij keek niet eens op van zijn platen en praatte zóó kortaf!
Toch waagde juffrouw Thérèse het nog hem een beetje zorgend te bedillen:
- Maar meneer Tervoren! dat slaat u nóóit over! Toe, dat moet u nemen, hoor! ik
zal het maar even warmen - niet?
- Nee, dank u, juffrouw Thérèse.
Hij was dus nog wèl boos, leek het! Misschien, dat hij langzamerhand wat bijtrok.
Ze zou nog maar wat geduld hebben, nog even opblijven en afwachten, of de bui
wat zakte.
- Waar hebt u de avondkranten, meneer Tervoren? Mag ik ze even van u?
Met een ruk greep hij ze van den schoorsteen achter zich, lei ze met een kort gebaar
voor haar neer.
- Alstublieft!
Knoopte de bandjes van de portefeuille toe, en zei:
- Wilt u er dan voor zorgen, de kamerdeur op het nachtslot te doen? Ik ga naar
boven. Wel te rusten, juffrouw Thérèse.
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Toen juffrouw Thérèse zóó al haar verzoenend pogen te vergeefsch voelde, steeg
ineens weer alle weggedrongen bitterheid naar boven, en al haar wraak, en
onbedachtzaam zei ze venijnig:
- Goed, meneer, maar dan zal ik eerst nog even de ramen openzetten, want er hangt
hier een lùchtje!
Meneer Tervoren keerde zich om op den drempel, recht, keek juffrouw Thérèse
aan en zei kalm:
- Ja, juffrouw Thérèse - tènzij u verkiest te vertrekken, zult u daar toch aan
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moeten wennen. Van deze parfum houdt mijn meisje juist erg veel.
Met groote oogen keek juffrouw Thérèse hem aan, alsof ze niet begreep:
- Uw.... meisje....?
- Ja, mijn mèisje, juffrouw Thérèse. De volgende week wordt ons engagement
publiek.
- Dat.... kind!? stootte ze hortend uit.
Maar onmiddellijk daarop schrok ze in zichzelf terug, dat ze zóó haar plááts vergat
tegenover hem. En 't was wel geheel overbodig, dat Tervoren snijdend-koud haar
terecht wees:
- Ik vroeg u niet om uw oordeel of uw goedkeuring, juffrouw Thérèse. - Wel te
rusten! - En u denkt om het nachtslot?
Toen juffrouw Thérèse een kwartier later ook naar boven ging, vergat ze 't niet
eens, dat nachtslot.
Den volgenden dag vroeg ze meneer Tervoren, of ze 's avonds nog even uit mocht,
naar haar moeder.
Meneer Tervoren vond het goed.
Dadelijk na het eten ging juffrouw Thérèse.
Ze nam de tram, maar reed de halte van haar moeders straat voorbij. Ver reed ze
door, tot aan het eindpunt, in een der buitenwijken van de stad.
Daar liep ze op goed geluk een paar straten door, tot ze kwam aan een grachtje.
Op de brug bleef ze staan. - ‘Net of ik me verdrinken wil!’ dacht ze even met een
kleine voldoening - èn vernedering. Maar ze was gejaagd, keek schuw in de rondte
of er geen menschen aankwamen, en wriemelde toen uit haar taschje een klein wit
pakje te voorschijn. Weer keek ze rond en liet toen het pakje over de leuning in het
water vallen. Toen ze het plonsje hoorde, zuchtte juffrouw Thérèse, en liep dan
haastig door, met een omweg naar de tram terug, angstig, alsof iemand haar zou
kunnen vervolgen om wat ze gedaan had. Toch ook ijdel een beetje om de romantiek
van het geval. En een beetje spijtig wel, maar eigenlijk met innerlijk welbehagen,
trachtte ze zichzelf te bespotten. ‘Wat doe ik nerveus! de menschen zullen nog heel
wat denken. Wie weet wàt voor avonturen ze van me veronderstellen. Wat een
zenuwachtigheid voor een doosje poudre de riz!’
Eerst in de tram, op weg naar ‘huis’ terug, voelde ze zich weer veilig, en zonk
haar zenuwachtigheid. Ze zon kalmer na, ordende haar gedachten. Haar
slot-overpeinzing was: niemand had het ooit gemerkt, hoopte ze, maar voortaan zou
ze het toch maar weer zonder poudre de riz doen - eigenlijk toch ook niets voor haar!
- En zoo, half trotsch op haar slachtofferigheid, half trotsch op haar moed van
resignatie, overwon ze weldra het teleurgestelde vleugje hoop, dat toch gelééfd had
in haar, dat deel was geweest van haar eigen innerlijk leven. En zoo slaagde juffrouw
Thérèse er nog in tegenover zichzelf een vrij goed figuur te slaan - waar het per slot
van rekening misschien ook alleen maar op aankomt.
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Het feest van den zomer,
door Ernst Groenevelt.
Al de droef verstilde dagen
van mijn ongerept verdriet
zullen sterven en vervagen
in de vreugde van dit lied.
'k Voel nu als na verre tochten
't leed als een verlaten stad;
waar mijn handen, handen zochten,
waar ik veel heb lief gehad.
'k Heb de schoonheid van dees zomer
als een feestkleed aangedaan.
'k Ben als een verliefde droomer
door de zoele nacht gegaan.
'k Speelde aan het duin en stranden
Met de wilde, wilde zee.
'k Hief verlangende mijn handen:
Neem mij in uw weelde mee.
'k Heb met haar gestoeid, gesprongen
- Verre van die oude stad. 'k Heb gelachen en gezongen.
'k Heb het leven lief gehad.
Immer opwaarts nu de paden
Tot de bergen van Gods licht;
'k Wil mij in de vreugde baden
van het levensblij gedicht.

Zomer '19.
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Verwachting,
door Laurens van der Waals.
Stil uit de duisternis van blauwige gedachten
stijgt, als een scheemrig schip uit nevelige zee,
als schâuw van dauw die langs matzilvren vloer vergleê,
de zoete zangrigheid van vreugd die wij verwachten.
Nu met het donkre blauw der late lentenachten
de witte bloesems zijn beladen, nu gedwee
het lindenloover waakt en neuriet huivrend mee
de liedjes van den wind, die d'eenzaamheid verzachten,
Besef ik hoe de vreugd haarzelve en ons allen
zal wekken met een klank, die uit de stilte groeit,
(die in ons hart als zang en weerzang zal verschallen)
gelijk een gave vrucht uit bloesem die nog bloeit,
gelijk een vrucht die rijp in onzen schoot zal vallen
wanneer het zonnig goud op rossig rood vergloeit.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Jo van Ammers-Küller, Maskerade, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar,
1919.
Onder leiding van den hoofdredacteur, Mr. P.H. Ritter Jr. verschijnt tegenwoordig
in het Utrechtsch Dagblad een interessante Letterkundige Kroniek. Dikwijls treedt
Mr. Ritter zelf als chroniqueur op, andermaal belast hij een jeugdigen medewerker
met deze taak. In het nummer van Zondag 9 Mei doet A.M. Hammacher mij de eer
eener bestrijding. Hij heeft gelezen wat ik in ‘Elsevier's’ van April over Jo de Wit's
D e B r a n d i n g en Elisabeth Zernike's H e t S c h a m e l e D e e l heb geschreven
en komt nu op tegen een en ander, dat door mij in die recensie beweerd.... zou zijn.
Ik herhaal: beweerd z o u z i j n .... Waarlijk, ik geloof, de heer Hammacher heeft
mijn stukje niet erg aandachtig gelezen, althans - want het kan natuurlijk ook aan
mij liggen! - hij heeft het niet heelemaal begrepen. Zulk misverstand komt vaak voor;
het is moeilijk zich in alle nuancen van toon duidelijk genoeg uit te drukken. De heer
Hammacher dan heeft den indruk gekregen, dat ik romans, als zoodanig, iets beters
vind dan novellen of korte verhalen. Hij neemt aan (eerste misverstand) dat ik de
romans van Jo de Wit en Elis. Zernike eigenlijk mislukt acht, en gelooft (tweede
misverstand) dat ik zelfs deze ‘mislukte’ romans zou stellen boven alle werk van
kleiner omvang. Om te bewijzen dat ik beide nieuwe romans in 't geheel niét mislukt
acht, zou ik mijn geheele recensie moeten aanhalen - laat ik het ervoor mogen houden,
dat mijn lezers zich die nog herinneren. Het tweede misverstand uit den weg te
ruimen, voor ik iets ga beweren over Jo van Ammers' tweedeligen roman,
hierbovengenoemd, is het doel dezer regelen.
Ik begrijp eigenlijk niet goed, waar haalt de heer Hammacher het vandaan, dat ik
een roman, als zoodanig, iets beters achten zou dan een novelle? Ik vind maar twee
korte passages in mijn artikel van April die misschien aanleiding kunnen zijn tot
deze vergissing. Ik schreef dan (men vergeve mij de herhaling!) ‘Van het geheele
feit der verschijning van Jo de Wit's D e B r a n d i n g is voor mij het belangrijkst:
met dit boek heeft de jonge schrijfster bewezen een roman te kunnen componeeren.
Of dit nu iets beters is, of iets moeilijkers, dan een schets of novelle te schrijven,
kunnen wij daarlaten. Ik geloof echter wèl dat het iets moeilijkers is. En zonder
twijfel stelt het tot hooger en zwaarder dingen in staat’. En verderop: ‘Deze eerste
roman van Jo de Wit, het is waar, staat qua roman niet zoo sterk als haar eerste korte
novellen of schetsjes, als zoodanig, stonden. Maar ik zou bijna geneigd zijn hier een
“gelukkig!” bij te schrijven. Jo de Wit heeft gereikt naar méér, naar hooger - zij is
niet royaal geslaagd, maar toch een heel eind gekomen.’ Enz.!
Mij dunkt, de eerst geciteerde passage kàn bijna geen aanleiding geven tot
misverstand. Daarmede wenschte ik te beweren: 1o dat het m.i. m o e i l i j k e r is een
roman te c o m p o n e e r e n dan een novelle of schets, en 2o dat het kunnen schrijvan
van romans tot hooger en zwaarder dingen in staat stelt dan het kunnen schrijven
van novellen. Wenscht de heer Hammacher deze beide beweringen tegen te spreken?
Ik geloof het niet. Zijn geestverwante hoofdredacteur geeft, in een onderschrift,
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volmondig toe ‘dat het moeilijker is’. Of het talent romans te schrijven ‘tot hooger
en zwaarder dingen’ (mooi gezegd was het zeker niet, maar ik houd mij nu maar aan
mijn eigen woorden!) in staat stelt, laten beide heeren onbesproken. Zij zullen dit
echter bij
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eenig nadenken eveneens moeten beamen.
Noch Balzac, noch Flaubert, Cervantes, Dostoievsky, Meredith, Gottfried Keller,
Couperus, Querido, zouden, met het schrijven van novellen alléén, bereikt hebben
wat zij bereikten; zij zouden in novellen alléén niet hebben kunnen zeggen wat zij
met hun romans gezegd hebben. Gottfried Keller's novellen zijn veel beter dan zijn
‘Grüne Heinrich’. Zou men hem nu, na verschijnen van ‘Der Grüne Heinrich’, hebben
moeten zeggen: man, doe dat vooral nooit meer, schrijf voortaan alleen novellen of
korte verhalen, want dat doe je beter? Het wil mij toeschijnen dat zulk een raad
eenigszins philisterhaft zou hebben geklonken.
Dat men in werken van wijder adem, breeder rhythme, werken waarin men, als 't
ware, zijn wieken krachtiger en vrijer uitslaan kan, iets hoogers kan bereiken dan in
de kleine, spreekt, dunkt me, haast van zelf. De heer Hammacher denke eens aan het
tooneel en vergelijke den besten schrijver van ‘één-acters’ met Shakespeare of Ibsen.
Zou ik mijn vreugde dan niet mogen uiten over het feit, dat een jong talent blijk
geeft, niet alleen goede novellen, maar tevens (voorloopig nog niet zoo goede) romans
te kunnen schrijven? De kunst van schrijven onderscheidt zich van andere kunsten
o.a. doordat er geen scholen voor bestaan, men moet het zich zelven leeren. Hoe zou
dit ooit anders kúnnen dan: al doende? De jeugdromans van Balzac (een tiental
ongeveer, meen ik) zijn nu totaal vergeten, maar met zijn latere maakte hij zich een
wereldnaam.
En zou ik met die uiting van vreugde tevens gezegd hebben, dat de roman, als
zoodanig, iets beters is dan de novelle, ja dat een slechte of middelmatige roman
voorkeur verdient boven een goede novelle? Frits Hopman, in zijn mooie stukje over
Annie Salomons in De Gids van April noemt zeer terecht ook de techniek van de
‘short story’ moeilijk, en zegt dat de ze ‘meer zelfbeheersching in toewijding en
offervaardigheid eischt’ dan de.... ‘gewone roman, het gewone toneelspel.’ Ah ja,
de gewone roman! Is deze uitdrukking niet een euphemisme voor: middelmatige of
onbelangrijke roman? Terwijl hetgeen Hopman van de novelle zegt, alleen slaat op
de voortreffelijke novelle?
Wat mij bevreemd heeft in 's heeren Hammachers stukje, is dat hij het verschil
tusschen novelle en roman slechts in de lengte schijnt te zoeken. Als wij voortgaan,
in onderlinge onderscheiding, al die namen: roman, novelle, short story, schets, te
gebruiken, laat ons dan toch ook vasthouden aan een innerlijke beteekenis van deze
namen, een principieel verschil tusschen hunne begrippen. In een novelle wordt, naar
mijn opvatting, het conflict tusschen gevormde karakters beschreven, in een roman
ondergaan een of meer karakters bepaalde evoluties. Een ‘short story’, in artistieken
zin, is een aandoenlijke korte vertelling zonder meer; de dramatiek der novelle behoeft
zulk een vertelling niet te bezitten. Het woord schets kan men het best begrijpen,
wanneer men er bij denkt aan de beeldende kunsten, waaraan het ontleend is.
Dat mijn in de tweede plaats geciteerde woorden aanleiding geven tot misverstand,
zou ik mij eerder kunnen begrijpen. Ten minste voor wie ze geheel buiten hun verband
met de rest der recensie leest. Ik wilde natuurlijk niet zeggen: O gelukkig! Jo de Wit's
roman is minder geslaagd dan haar novellen. Ik wilde zeggen: O gelukkig! Jo de Wit
is niet tevreden gebleven met haar, algemeen erkend, talent van novellenschrijven.
Een novelle behoeft geen ‘oplossing’ te geven, een novelle is een dramatisch geval.
Ofschoon zeer geprezen om haar novellen, Jo de Wit heeft zich niet door dit succes
in slaap laten wiegen, zij heeft zich een nieuwe taak gesteld, zij heeft het er op

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

gewaagd iets te doen, waarvoor zij waarschijnlijk (want dit zal ze zelf wel gevoeld
hebben) niet terstond zoo algemeen geprezen zou worden: zij heeft getracht, voor
een dergelijk dramatisch geval als in haar novellen behandeld wordt, een oplossing
te vinden, een bevredigend verschiet, zij heeft gepoogd na te gaan, welke
veranderingen
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kunnen ontstaan in een mensch-karakter ten gevolge van zulk een dramatisch geval.
En welke mogelijkheden dit opent. Hierin is zij voorloopig nog niet wat ik noemde:
‘royaal geslaagd.’ Maar, dit constateerende, prees ik haar durf, en ik moedigde haar
aan, verder te gaan. Het lijkt mij zeer de moeite waard, te leeren romans te schrijven.
En nu Jo van Ammers-Küller. Ook deze schrijfster van opmerkelijke novellen en
korte verhaaltjes, schrijfster tevens van een paar kleine romans waarmede zij zonder
twijfel veel leerde, heeft ditmaal gevoeld iets te zeggen te hebben, dat in een novelle
niet of bezwaarlijk te zeggen valt. Boordevol was zij van opmerkingen en gedachten
over het liefde- en huwelijksleven, zooals zij dat om zich heen had waargenomen,
boordevol van het levensgevoel, door al die opmerkingen en gedachten in haar
gewekt. Een breed plan had zij noodig om aan al dat, als 't ware innerlijk genoteerde
uiting te geven. Buitendien was, in deze periode van haar leven, haar beeldingslust
waarschijnlijk zoo groot en zoo dringend, dat zij er binnen de nauwere grenzen van
de novelle geen weg mee geweten zou hebben. Zich uitspreken wilde zij over allerlei
menschen, die menschen uitbeelden, karakteriseeren, typeeren - ze zoodoende zelve
beter leeren kennen. Men schrijft o.a. om zich zoo duidelijk mogelijk rekenschap te
geven van wat men denkt en gevoelt. In zijn komplete oeuvre uit een auteur zijn
levensgevoel, in elk afzonderlijk werk laat hij er zekere kanten van zien, zekere
klanken van hooren, zekere intensiteit van na-gevoelen. Flaubert schreef zijn Madame
Bovary om iets te maken in de ‘couleur de moisissure de l'existence des cloportes’.
Misschien ondervond Jo van Ammers ook wel een dergelijke neiging, misschien ook
ondervindt zij dergelijke dingen heelemaal niet zoo bewust als Flaubert, kon zij alleen
bij zichzelve constateeren, dat zij een zeker litterair plan d a c h t a l s r o m a n . En
besloot zij daarom, het ook als roman uit te werken.
De compositie van ‘Maskerade’ lijkt mij zwak. Het boek is eenigszins wat met
een poppegroothoofd noemt. De opzet is te breed, het geheele eerste gedeelte te
gedetailleerd, in verhouding tot het verdere, en te vol spontane afdwalingen - ook in
een roman mag vooral niet te veel aan spontane invallen worden toegegeven, ook
een roman-compositie eischt strenge lijnen. Misschien is het Jo van Ammers'
oorspronkelijke plan wel geweest, de geheele burgerlijke samenleving, zooals zij die
om zich heen zag, hoorde en voelde, een spiegel voor te houden en haar te laten zien
welk een maskerade zij eigenlijk voortdurend vertoont. Doch dit plan, zoo zij het
inderdaad heeft gemaakt, is voor mevrouw van Ammers te machtig gebleken. Haar
visie is er niet fel genoeg voor, zij teekent voortreffelijk, maar met een bedachtzame
en koele nauwkeurigheid. Wie ‘vanity fair’ wil geven, de algemeene maskerade, de
burgerlijke doodendans, moet eenzijdiger, ongemoedelijker, hartstochtelijker zijn
aangelegd.
Ondanks dit alles - mijn jeugdigen bestrijder in het Utrechtsch Dagblad ten spijt
- wensch ik Jo van Ammers-Küller met haar nieuwe boek geluk. Het lijkt mij een
groote vooruitgang voor haar te beteekenen. Wat ik er in te prijzen heb zijn
voornamelijk fragmenten, misschien zelfs alléén fragmenten, maar daar zijn dan ook
voortreffelijke bij. Laat ons een oogenblik aannemen, dat het eigenlijk niets dan
schrijftechniek is, waarin mevrouw van Ammers is vooruitgegaan, dan lijkt dat mij
toch nog een groote winst en ten volle opmerkenswaardig. Maar ik geloof volstrekt
niet, dat het alleen techniek is. Het is zonder twijfel ook een groei in levenservaring
en -begrip, die de bladzijden van dit boek M a s k e r a d e zoo levendig en vol, soms
tintelend vol, die ze tevens zoo zeer g e s c h r e v e n heeft gemaakt, zoo knap, zoo
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beheerscht. Jo van Ammers is thans een der schrijfsters waarmede men in Nederland
voor den dag kan komen. Van schrijvende dame heeft zij zich, met ernst en ploeteren,
tot volbloed schrijfster opgewerkt.
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Ik kan hier de fragmenten, die ik bizonderlijk genoten heb, niet alle opnemen. Doch
een uitzondering moet ik maken voor het hoofdstuk waarin Tine's logeerpartij bij
Heloma's zuster en zwager staat verhaald. Bravo, mevrouw, voor die zuster! De
onuitstaanbare, tegenwoordig helaas zoo frequent voorkomende figuur der
intellectueele vrouw, die over alles, álles - dus ook over de teerste gevoelszaken onverschrokken praat, hard en luid en pedant praat, alsof het louter wetenschappelijke
problemen waren, die zij wel eens eventjes zal oplossen, stond mij nog in geen
anderen roman zoo duidelijk voor oogen. Het had, wat mij betreft, gerust wat feller,
hatender, scherp humoristischer mogen gebeuren. Dat mevrouw van Ammers het
zoo ingehouden en objectief deed, acht ik niettemin een merkwaardige praestatie.
Ook een koele, klare, desnoods nuchtere kijk op het leven, mits met talent geuit,
heeft zijn charme.
H.R.

Marie Koenen, De Andere. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en
Goedkoope Lectuur - 1919.
Eene jonge liefde en eene oude waarheid.
Deze: dat het niemand gegeven is, zich te stellen buiten zichzelf. Dat wij nimmer
geheel ons losmaken van traditie, verleden, oorsprong. Ook het breede machtige
water immers, uitmondend in de zee, ging eens door de enge beken van zijn verren
duistren oorsprong; - en onveranderlijk voert het dat nimmer-zinkend troebele mede,
hetwelk het eens in nauwe donkerten heeft losgewerkt...
Op een heerenhof, ergens in Zuid-Limburg voert het leven de gelieven samen:
Giel, een jongen van zoogezegd ‘uithuizig plezier-leven’; Fina, tot-dan-toe,
‘pastoorsmeid’, en het klooster eigenlijk haar roeping geloovend.
Giel is de geïncarneerde onrust. Was reeds als kind 'n woelige natuur. Zijn vader,
dorpsburgemeester, een stil, eenzelvig man, wist geen huis met hem te houden; zijne
moeder, door 'n beroerte, was ‘gekluisterd’ aan haar bed. Zoodat Giel, gelijk men
pleegt te zeggen, groeide min of meer in 't wilde op - maar toch eindelijk naar eene
kostschool, in de buurt, gezonden werd. Daar volgde om het nieuwtje wat manhaftig
leeren; al gauw wat sputteren tegen de sleur; en eindelijk een kommerloos en
wispelturig luieren. Na de kostschool, thuis terug, gingen de hekken van den dam.
‘Op alle kermismalen, elke bruiloft, uren in den omtrek, wist hij zich een welkom
gast. Tegen de kameraden pochte hij, dat zoowel moeders als dochters om hem
vrijden, en 't werd hem een spel, er ieder seizoen een ander meisje ‘op na te houden.’
Met voetbalclubs en fanfare-corpsen trachtte hij ‘nieuw leven’ in zijn doodsche dorp
te brengen, - en toen plotseling zijn vader stierf, wat hem plotseling meester maakte
op ‘Terhove’, vermocht hem dat maar heel voorbijgaand aan te doen. Aldra sloeg
weer de stemming om. ‘Terhove’ was hem een gevangenis. Hem trokken weer de
meisjes. En hij had geen bekommernis om zijne zieke moeder.
Op een middag komt dan Fina, een stil en ingetogen meisje. Zijne moeder komt
zij verplegen, en het huishouden voortaan bestieren: Giel's getrouwde zuster had dat
zoo beredderd. Zij komt ‘zedig en stroef’, ‘in een langen zwarten mantel.’ Opziende
tegen den nieuwen dienst, tot dienen niettemin bereid, komt zij ‘eerbiedig’ en
‘bevreesd’ het deftig ‘Terhove’ binnen....
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't Komt àl te zijner tijd. In een groot en ondoorgrondelijk Levensplan was de tijd
vervuld, dat 't aldus geschieden zou, en alles, met den eersten blik, is aanstonds en
voorgoed beslist. In Giel, bij 't eerste ontmoeten, ofschoon hij onverschillig doet,
woelt meteen.... de Vraag; - en hij aanvoelt eene wending, in zijn lot gekomen,
blijkens zijn nadrukkelijk beleden w r e v e l : waarom houdt hij zich toch met haar
bezig? wat kan hem toch dit meisje schelen? waarom peinst hij toch over haar? Er
is peinzing in hem; en verzet. Hij aanvoelt
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in haar (ik zou willen zeggen:) de vermaning; en toch iets wellig-zachts en
zeerbekorends; hij scheldt haar wrevelig ‘een stroeve kwezel’.
Fina, onder zijn indringenden blik, voelt zich onzeker en verlegen; kan dien niet
vast en rustig doorstaan. En ofschoon zij 't zich geen van beiden bewust zijn natuurlijk
- het eeuwig-nieuwe liefdewonder voltrok zich reeds in hunne harten.
Al spoedig is het Giel, dien het leven tot getuigen dwingt. Zijne zuster, die het
burgemeestersambt, sinds onheugelijke tijden van vader op zoon gegaan, voor de
familie ziet verloren gaan door Giel's wufte levenswijze - zijne zuster wil dat hij
trouwen zal. Den dag na Fina's komst, gaat zij kijken op ‘Terhove’ en zij benut de
gelegenheid tot een variatie op dat thema.
‘Zanik niet’, antwoordt Giel.
Maar zijn zuster scheen besloten, hare bedoeling door te zetten.
‘'k Zou wel iemand voor je weten,’ verried ze haar wekenlang wikken en wegen.
En er wordt plotseling in Giel iets los; hij hoort zich zeggen, triomphant en plagerig:
‘We hebben 't beste meisje van je dorp toch hier?’
Want ze had danig van Fina opgegeven, toen ze, beredderig, de zaken op ‘Terhove’
naar hare hand kwam zetten.
‘Fina??’
Giel zag, hoe ze verschoot. De zoekende schrik in den snellen blik die hem peilen
wilde, wekte z'n lachlust, maar hij verbeet dien....
‘Als 't maar lang duurt met Fina hier,’ zei ze inzichtig. ‘'k Heb het meisje, om zoo
te zeggen, van de kloosterpoort moeten weghalen.’
‘Daar is ze niet minder om,’ beweerde Giel.
Tegelijk kwam Fina binnen met 'n kop warme melk voor de zieke.
‘'k Vergat nog,’ begon ze ineens neerbuigend vriendelijk tegen Fina, ‘je vader laat
je groeten. 'k Heb toevallig gistermiddag nog met hem gepraat. 'k Vroeg of hij nu
niet liever heelemaal bij ons op den Hof zou blijven. Hij zou weer, als vroeger, boven
den stal kunnen slapen.’
‘Ziezoo,’ dacht Giel. ‘Da's om te laten hooren: de dochter van onzen stalknecht
is geen partuur voor mijn broer. E n m e t e e n k e e k h i j n a a r h e t s t i l l e
m e i s j e , d a t b i j z i j n e m o e d e r s t o n d . In den afschijn van het witte
beddegoed, die de donzing van de middagzon doorklaarde scheen ze hem niet zoo
stroef en leelijk als hij gisteren voor zichzelf had uitgemaakt. En terwijl ze zich
oprichtte en heenging, z a g h i j d e n v l o e i e n d e n g l a n s i n h a a r o o g e n ,
de welige golving van heur donker haar,de milde goedigheid
om den breeden mond en in al de grove lijnen van het hoekig,
b r u i n g e z i c h t .’ (Spatieeringen van mij - D.Th.J.)
Aldus reeds na één dag.
En ook gedurende het verdere gedeelte van dien dag voelt hij zich onweerstaanbaar
naar haar toegedreven. Hij spreekt met haar ondanks zichzelf, ondanks zijn
onverklaarden wrevel; hij is in haar nabijheid, bezoekt haar in de keuken, hij vraagt
haar oordeel omtrent zijne handelingen: zal hij dien avond uitgaan, als gewoonlijk?
is het beter thuis te blijven? En wanneer hij haar aanspreekt terwijl hij eene grap
dacht te bedoelen, voelt hij zijne stem, als buiten hem om, verschromen tot ernst.
En na dezen dag, van ervaring tot ervaring, leidt het leven hem geleidelijk tot de
bewustwording van zijne liefde - tot de bewustwording die hem tevens ontdekt aan
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zichzelf. Dat is Allerzielenmorgen, als de pastoor aan zijne moeder de Heilige
Communie komt brengen.
‘Giel kon niet anders dan ook neerknielen. Hij zag Fina, die stijf rechtop, stroef
en bleek, en zoo treurig ernstig daar in den schijn der kaarsen zat. Naast haar was
het altaartje een bron van licht. Gouden warmte straalde er van uit door de kamer,
die de stilte van Terhove en den nevelmor-
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gen omsloten als een plechtig heiligdom.
Alle glans en kleur, die Giel de laatste weken, zwervend door het herfstland, had
zien wegkwijnen, tot ze vanmorgen in den nevel gansch verloren leken, waren ze
niet saamgestroomd in dit lichthart, dat Fina bewaakte?
Nog nooit had hij zoo kalm naar haar kunnen zien als nu. Ze was zoo verzonken
in haar bidden, dat ze zijn staren niet voelde. Zóó vroom waren haar houding, de
nijging van haar hoofd, haar handen, die het boek hielden, heel haar strakke gestalte,
dat alleen het kloosterkleed haar ontbrak, om haar een heilige te laten lijken. Toch
was het neergewend gezicht grof; waren hoekig en houterig lijf en schouders. Star
en zonder jeugd zat ze daar. Maar er schemerde iets om haar heen, dat hij nooit bij
eene andere vrouw zag. Eén met den goudnevel en de stilte, die de kamer
doorademden, glansde het teer van haar voorhoofd, onder de geloken wimpers uit
en om de geheven handen. Zooals ze daar zat, was ze heelemaal vereenzelvigd met
het oude huis, waarvan het wezenlijkste nu eerst scheen op te leven in deze
oogenblikken van wachten op het Allerheiligste, en in háár een zichtbaar en tastbaar
aanzijn vond. Eén met Terhove, zij, zooals Terhove zelf één was met de droomerige
stilte van het landschap: het een was ontstaan uit het ander, zonder elkaar waren ze
niet denkbaar.’
Aan den avond van Allerzielen verlaat Fina het huis. Zij zal er weldra terugkeeren:
zij is nu Giel's bruid.
Want Giel is gebleken van dit Terhove te zijn. De rustelooze, de woeler, de
omverwerper, de revolteerende blijkt in wezen een goed en zachtaardig kind der
stilte, en Fina heeft hij lief, omdat zij geheel is als Terhove. In haar heeft hij gevonden,
wat hij onbewust (en ook heftig, op alle wegen) gezocht heeft: den goudnevel en de
stilte, die aan zijn diepste wezen verwant zijn. En de geschiedenis van ‘de andere’,
die haar grillig spel met hem te spelen weet, is voor dit diepste wezen uitsluitend
louterend en verreinend. Want deze ‘andere’ is hier geenszins een vernietigend
element. Zij is niet eene vrouw, die de verhouding van twee gelieven blijvend verstoort
-: zij is integendeel een bindend, een bevestigend element. In deze ‘andere’ namelijk
bezinkt het troebele, hetwelk de bruisende stroom nog medevoerde.
Het lijkt mij bijzonder juist gezien, dat dit boek zoo weinig zegt van Fina's liefde.
Fina blijft vaag, en op den achtergrond, en juist daardoor aanvaarden wij haar te
gereeder als inderdaad ‘de goudnevel en de stilte.’ D e A n d e r e is geheel het boek
van de liefde van Giel. Het wezen nu van deze liefde is rusteloosheid, heenvloeiend
naar sereniteit; is het ongeordend-woelende worstelend om eene vaste orde; is het
onstuimig-dringende wijd uitvloeiend tot bezonkenheid. Het is de stroom die naar
den Oceaan gaat. Van beteekenis daarbij is dit - en dat bepaalt voor mij in hoofdzaak
de waarde van dit boek - dat nergens van bewust willen hier ooit sprake is, - slechts
van een onbewust gedreven worden. Dat Giel zijns ondanks naar Fina gedreven
wordt, wijl hij is, die hij is, een zoon van Terhove, en die zich niet kan stellen buiten
zichzelf.
Wat ‘de andere’ betreft - ook ten opzichte van haar blijkt nimmer, dat Giel haar
bewust zoekt, of toelaat in zijn leven. Ook naar haar wordt hij gedreven. Gedreven
ondanks zichzelf, door oorzaken, motieven, neigingen komend uit zijn dieper Zelf,
en die de richting van dat Zelf bepalen. Zijn scheepje heenloodsend door ongewisse
stroomen, bereikt hij veilig de kalm-deinende zee.
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Zoo bezien heeft immers de historie van gelijk-welke ‘andere’ ook niets
verontrustends? ‘On dit que les pilotes,’ zeide reeds Fontenelle, ‘craignent au dernier
point ces mers pacifiques, où l'on ne peut naviger, et qu'ils veulent du vent, au hazard
d'avoir des tempêtes.’
Ook als merkwaardige illustratie van dit zuiver menschelijk woord acht ik D e
A n d e r e een geslaagd en gaaf boek.
D.TH.J.
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Moderne kunst te Rome.
De Italiaansche kunstenaars hebben elkaar voor deze lente en voorzomer ‘rendezvous’
gegeven te Venetië, waar weldra de groote Internationale Tentoonstelling gehouden
zal worden en waar het gemakkelijk zal vallen ook het werk der jongeren te leeren
kennen, die zich reeds een eigen persoonlijkheid verworven hebben.
Te Rome, in het Paleis voor Schoone Kunsten, wordt ons ditmaal, op de gewone
jaarlijksche tentoonstelling, geen zeer welsprekend of bijzonder suggestief geheel
voor oogen gesteld. Maar daarom moet men niet meenen, dat er de werken van
krachtig temperament en goede artistieke hoedanigheden ganschelijk ontbreken.
De Italiaansche kunst der laatste jaren wordt gekenmerkt door een eigenschap,
welke ook in andere landen zich doet gelden: 't zoeken naar ‘het nieuwe’ heeft over
het algemeen de oogen beneveld zelfs van hen die zich reeds een klaar artistiek
inzicht verworven schenen te hebben. De toepassing van geforceerde kunstmiddelen
heeft ten gevolge gehad, dat de zuiverheid van visie en daarmee de zuiverheid van
het kunstwerk als zoodanig werden ingeboet.
De oorlog met zijn materialisme heeft ten gevolge gehad dat ook de meest vrije
geesten uit hun doen geraakten en zich verwarden, zoodat in deze periode van hervat
ting en van hernieuwing het een uitzondering is, wanneer men een kunstenaar ontmoet,
die door kloek zelfbewustzijn en vastbeslotenheid wordt gekenmerkt.
Maar om ons aan deze ietwat sombere bespiegelingen te ontrukken, ziedaar tot
onze vreugde een groep van negen schilderijen van Amedeo Bocchi, verdeeld over
drie wanden van de middenzaal.
Deze jonge kunstenaar, nog maar weinig ouder dan dertig jaar, is geboren te Parma,
waar door hem reeds belangrijke muurschilderingen werden uitgevoerd in het gebouw
der Spaarkas. Van den aanvang af heeft hij zich gekenmerkt door groote decoratieve
begaafdheid, waardoor hij in staat is zoowel de figuur als het landschap te ‘overzien’.
Dan werden zijn bekwaamheden meer en meer ontwikkeld door een steeds eerlijke
interpretatie der waargenomen werkelijkheid en verwierf hij zich een gedegen
opvatting van de kunst als beroep, waar juist tegenwoordig zoo vele vak-artisten, bij
al het air, dat zij zich geven, dilettanten blijven.
Te Rome is Bocchi reeds bekend, doordat hij ook in vroegere jaren in het Paleis
voor Schoone Kunsten tentoongesteld heeft; maar dit jaar heeft zijn inzending
bijzondere beteekenis, en dit is ook erkend, daar zijn negen doeken met groote
ingenomenheid werden aanvaard door een jury die anders, om voorál onpartijdig te
blijken, niet licht toestaat, dat een jong meester zoozeer op den voorgrond treedt.
Doch hier moest de gedachte aan reclame voor een artistiek mode-kind verre zijn:
het gold de erkenning van een alleszins verdiende reputatie.
Bocchi's landschappen zijn van droom doordrenkt en krachtig van factuur, zijn
figuurstukken zijn ruim en blank en zijn portretten, diep van karakter, getuigen van
zijn rijpheid. Deze negen werken zijn alle in het jaar 1919 geschilderd en, hoewel
aan de gansche groep iets van eentonigheid niet vreemd is door de overeenkomstigheid
van een paar sujetten en tengevolge van het korte bestek eener artistieke ontwikkeling,
dat deze doeken ons voor oogen stellen, leggen zij een krachtig getuigenis af van de
uitnemende kwaliteiten, welke de kunstenaar bezit: Zij staan alle op ééne hoogte, al
behaagt het eene meer, het andere minder. Zij zijn gelijkelijk gestempeld, als
coloristische prestaties door een wezenlijke individualiteit. Hier is tenminste de
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stelligheid, de rust en niet het zwakkelijk experimenteeren van een die in Januari zóó
schildert en in Mei weer wat anders beproeft.
De kunst van Amedeo Bocchi, al bezit zij ook niet de verscheidenheid, welke door
velen tegenwoordig als bewijs van ‘echt’
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kunstenaarschap wordt beschouwd, is van een blijde intensiteit en ontkluistert zich
in het open licht, niet met geweld maar met de stuwkracht als van een ontbottenden
boom. Er zit ook in zijn kleuren een kracht, die nu eens niet voortkomt uit de verfdoos,
maar uit de ziel: een voorjaarsbries tegelijk van zonnewarmte en koelte.

AMEDEO BOCCHI, OP DE VERANDA.

Aan Bocchi ontbreekt stellig niet de inspiratie, gepaard met een oprechtheid van
bedoelingen en een ‘au serieux’ nemen van zijn onderwerp. Daarbij is hij
oorspronkelijk. Hij volgt een eigen weg, zonder na te doen en zonder zich zelfs om
het doen van anderen te bekommeren. Hij gaat onvergezelschapt en bedaard, met de
nederigheid van de toegewijde pelgrims, zooals die er eenmaal waren. En zelf bespeurt
hij niet hoe hij aldus komt te overheerschen in zijn omgeving, in zijn wereld, waaraan
hij alles schenkt en waarvan hij niets vordert, - omdat hij al het noodige z e l f bezit.
Op deze tentoonstelling trekt vooral de aandacht een groot doek, getiteld: ‘Op de
Veranda’. Het stelt een groep jonge meisjes voor, die tusschen bloemen in het blanke
licht wat muziek maken. De matte, maar in hun meesterlijke verglijdingen tevens
verijlde tinten stemmen samen met het lichtend groen en met de donkerder vlakken,
die de blankheid van het geheel méér nog accentueeren, en dat met een delicate, maar
tevens suggestieve passie, die over het schilderij een werkelijk musicale stemming
uitstorten.
Dan is er verder een prachtig vrouwelijk naaktfiguur, in rustende houding, met op
den voorgrond het sneeuw-heldere stilleven eener gedekte theetafel. Zeer treffend
ook is de groep ‘'t Slapend kind’ door de soberheid maar tevens gedegenheid,
waarmede de enkele vlakken tot hun recht zijn gebracht. De sinaasappel in de hand
van het sluimerend meisje doet hier een heldere noot opklinken; niet schel nochtans.
Genoemd moeten ook worden twee treffelijke portretten zonder
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omslachtigheid gepenseeld, met een franke, rake toets; en met volle aandacht zoowel
voor de voorgestelde persoonlijkheid als voor de ‘schilderij’. Het portret van Mevr.
Clori Berenini toont deze zekerheid gepaard met gevoeligheid op sympathieke wijze.

AMEDEO BOCCHI. 'T SLAPEND KIND.

Maar behlave Amedeo Bocchi, die hier de ‘triumphator’ is, zijn er ook andere
schilders, die de aandacht verdienen. Een fraai landschap van groote afmetingen en
enkele bloeiende aquarellen leggen getuigenis af van de brandende werkkracht en
de nog jeugdige inspiratie van Onorato Carlandi, die als 't ware niet schijnt te
bemerken, dat hij reeds meer dan zeventig jaar oud is. In zijn schilderijen wuift de
geur der lente en schroeit de zomerhitte van deze Campagna, van zonneweelde
verzadigd.
Een meisjesportret, zacht van uitdrukking en simpel van uitvoering, brengt ons
terug tot de jeugd van Pio Joris, die reeds bejaard is, ook hij, evenals Antonio Mancini,
die hier drie portretten tentoonstelt, wat ondiep en bezwaard van kleur,
voortbrengselen van een meesterschap, dat al te zeer bewust is, al te zeer overweegt.
Ditzelfde geldt, schoon op eenigszins andere wijze, voor Aristide Sartorio, wiens
jongste werken geheel en al b u i t e n het rijk van den geest staan. Men ziet in hen
niet meer de getuigenis van artistieke ontroering, maar de min of meer gelijkvormige
producten van een ‘apparaat’, dat voortreffelijk functioneert, ja zelfs op voorbeeldige
wijze. Deze routine blijkt uit de studies geschilderd aan den Piave gedurende de
laatste periode der vijandelijkheden, en evenzeer uit de schetsen op natuurlijke grootte
van den Arabischen hengst van den Khedive. Daarin zijn de edele bijzonderheden
van het witte dier, zijn toom, zijn zadel, uitgepeuterd op zulk een manier, dat het
resultaat met

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

428
kunst niets meer te maken heeft. Het paard s t a a t ook niet, en het s t a p t niet; het
is zéér welopgevoed en geeft een poot.

ANDREAS NIKOLOFF. NAAKT.

Opmerkelijk zijn de talrijke pastels van subtiele factuur en de kleurteekeningen
naar menschen en dieren ingezonden door Stefano Brozzi. Het zijn de schetsen en
voorstudiën voor zijn kostbare drijfwerken, uitgevoerd in koper, zilver en goud, zeer
persoonlijke uitingen van een zeer geoefende hand.
Andere schilders als Pazzini, Anivitti, Landi, Ferretti en Tomassi stellen werken
ten toon, waardoor zij een vermelding ten volle waard zijn. Van Anivitti beelden wij
hier af een typisch werk: ‘Het kruis’, dat als voorbeeld mag dienen van het beste,
waartoe de Italiaansche meesters van tegenwoordig in staat zijn. (Enkele
‘geïsoleerden’ die, als Bocchi, buiten het gelid staan, worden bij deze globale
appreciatie niet betrokken.)
Voorts moeten wij nog drie uitheemsche schilders vermelden, die hier
tentoonstellen en te Rome woonachtig zijn: Edoardo Chicharro, den directeur der
Spaansche Academie, door sommige jongeren gevierd als een ‘moderne’ bij uitstek
en stellig een figuur van groote beteekenis, ten tweede den Bulgaar Boris Georgieff
en ten derde den Rus Jacques Girmounsky. Chicharro's werken, gekenmerkt door
kloeke conceptie en forsche kleur, beslaan hier twee wanden en zijn manifestaties,
alleszins respectabel, van een die met groot talent en warme liefde zich toewijdt aan
een edele taak. Doch het woord t a a k moet onderstreept worden. - Van Georgieff
is hier een reeks geaquarelleerde teekeningen aanwezig, helder als 't kristal van een
bergbeek, en bezield van een bijna mistieke vertedering.
Girmounsky heeft nog niet het zelfvertrouwen om de visie te doen gelden boven
het sujet, waaraan hij zijn waarneming schenkt. En toch bezit hij ‘visie’, zooals blijkt
uit de twee mooi geïntoneerde landschappen, die zich hier bevinden, en uit een
stilleven krachtig van plastiek en vol van kleur.
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Als wij het ‘zwart en wit’ voorbijgaan, dat nochtans ook enkele meesters van
beteekenis kent, als Antonio Carbonati, die kort geleden te Parijs aanmerkelijk succes
had, blijft ons nog over met een enkel woord van
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de beeldhouwers gewag te maken. Van hen mogen hier als bij uitstek verdienstelijk
genoemd worden: Selva, Drei, Roscitano, Calori en Cataldi, terwijl ook Eleuterio
Riccardo vermelding verdient.
Een afzonderlijke plaats wordt ingenomen door den Bulgaarschen beeldhouwer
Andreas Nikoloff, die hier met een belangrijke groep van acht werken
vertegenwoordigd is. Zeer bewonderd wordt, en terecht, een levensgroot marmerbeeld
van een naakt jong meisje, dat de gekruiste armen tegen de borst houdt geprest,
schuchter en kouwelijk. De vormen zijn tegelijk vast en week; de techniek is
meesterlijk, zonder in het minst het kunstwerk tot een resultaat van manier te
vernederen. Dit zelfde geldt van twee portretbustes in marmer en van een paar
kinderkopjes, die 'n mensch doen glimlachen van een verheuging welke onmogelijk
te definieeren valt....
Rome, April 1920.
FRANCESCO SAPORI.*)

Sara Bisschop bij Esher Surrey, Den Haag.
Eenmaal was op een Pulchri-tentoonstelling een werk van deze jonge schilderes te
zien. ‘Danseresje’. En dat is ook het eenige wat zij tot dusverre exposeerde. Een
bijna levensgroot meisjesfiguur was het, in balletcostuum, de beenen in de gewild
luchtige houding van een evenonderbroken dans, de uitgebreide armen, het gele rokje
uitspreidend en een doorzichtige zwarten sluier achter zich houdend, de wonderlijk
flets-kleurige achtergrond in ruitjespatroon. Er was in dit werk dadelijk veel dat de
aandacht trok. Het feit, een werk van dien omvang als debuut in te zenden, is
ongewoon, en teekende een zelfbewuste persoonlijkheid. De durf tot het zeer moeilijke
onderwerp, met het sterke overheerschende geel van de jurk, de bloote armen tegen
het kleurige maar blanke grijs van den achtergrond, de zwarte doek, dat alles toonde
zelfvertrouwen; en het toonde zelfvertrouwen, waartoe reden bestond: die bloote
armen, het hoofd en de schouders, de achtergrond zijn in vele opzichten zeer goed
geschilderd; maar tegelijk zag men duidelijk dat de schilderes de moeilijkheden nog
niet overwonnen had, en een ouder, meer ervaren schilder zou het werk waarschijnlijk
thuis gehouden hebben. Nog afgezien van het totaal karakterlooze van de figuur (en
dit heeft toch wel beteekenis), al wordt de waarde van het onderwerp vaak ontkend,
als reactie tegen een, niet zoo zeer te groote als meer verkeerde appreciatie van het
thema. Wil men slechts de kleurcontrasten geven, dan behoeft men geen balletdanseres
te schilderen, en als men de kleur- of lijnharmonieën in contrasten, de ontroering,
die onafhankelijk van het onderwerp is, daardoor uitdrukken wil, dan kan men toch
eischen, dat dat onderwerp zoo vanzelf sprekend, zoo overtuigend weergegeven is,
dat er verder geen aandacht aan behoeft besteed te worden, - nog afgezien dus daarvan,
dat dit meisje niets van een danseresje heeft, is er ook verder in dit schilderij heel
weinig dat aantrekt, werd het niet tot een harmonisch geheel. Maar toch waren er,
zooals ik reeds zeide, zooveel beloften in dit werk, dat ik met gespannen verwachting
de zalen binnentrad, die geheel voor Sara Bisschop gereserveerd waren (en het gebeurt
*) Dit artikel werd door den heer Sapori, bekend Italiaansch kunstcriticus, speciaal voor Elsevier's
opgesteld.
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helaas maar zelden dat men een tentoonstelling van moderne kunst met meer dan
nieuwsgierigheid betreden mag!) En, zoowaar, Sara Bisschop heeft mij niet
teleurgesteld. Een zaal was er met etsen en teekeningen, de beide anderen waren met
de schilderijen getooid. Het buitengewoon ernstige, het technisch knappe, de vrije
beschikking over de materialen valt dadelijk op. Dan verrast de verscheidenheid in
onderwerpen: stilleven en naakt, figuur, iets genre-achtigs, portret; en tegelijk de
eenheid van aanvatting, ik meen, hoe ieder onderwerp toch op een zelfde wijze gezien
wordt,
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het duidelijk kenmerk van een weinig gecompliceerd, maar sterk, en steeds in gelijke
spanning blijvend, temperament. Dat uit zich vooral in de steeds gelijkblijvende
verfopdracht en kleurenkeuze. Wij zien dadelijk dat, in het laatste opzicht, het
Danseresje wel het minst gelukkige werk is, en tegelijk ook het minst origineel, meer
dan de anderen aan het werk harer moeder herinnerend. Is het wellicht voor die
expositie meer in een drang naar succes, dan uit diepere gemoedsgronden
voortgekomen? Er is nog zoo'n paradestuk, en dat is nog minder gelukkig: het groote
liggende naakt. Vuilachtig in de ondoorzichtige schaduwen, fondant-achtig in de
lichte partijen, niet duidelijk van modelé in de beenen, en vooral in de voeten, en
tenslotte zeer weinig persoonlijk, doet het aan het geheel der expositie beslist afbreuk.

SARA BISSCHOP. LEDEPOPPEN.

Ik zeide zooeven, dat het onderwerp toch altijd wel beteekenis heeft. Dit heeft het
zeker ook in het oog van deze schilderes. Men zie slechts de kopjes en figuurstukjes
der West-Indische kinderen. Hier is, voor mijn gevoel tenminste, het genre-achtige
te dik opgelegd. Hier is het zielige, armetierige tusschenbeiden tot uitdrukking
gebracht, op een wijze die herinneren kan aan zekere Italiaansche 19e eeuwsche
genre-schilders; maar tegelijk hoe flink zijn ze geschilderd, hoe fijn is een marmotje
getypeerd, wat zijn die sobere, maar diep-flonkerende kleuren goed gekozen, hoe
degelijk, qua métier, is dit alles! En daarom is het de moeite waard om,
niettegenstaande al die bedenkingen die ik geenszins licht tel, stil te staan bij deze
nieuwe verschijningen in onze schildersbent. Want als een heel jong kunstenaar, bij
het debuut, de bewonderende appreciatie voelt, die Sara Bisschop ten deel valt, is er
meer behoefte aan het blootleggen der zwakke plekken, dan aan den lof der verdienste.
En, afgezien van de tot nu toe genoemde gebreken, die bijna alle betrekking hebben
op de verhouding van de schilderes tot het onderwerp, zijn er ook - als in het naakt
zuiver technische zwakheden. Als bij hare moeder, zijn de schaduwen donker,
zwartachtig soms; heeft Mevr. Suze Bisschop Robertson echter het gitzwart in hare
schilderijen toegepast als het houtskool in een teekening - waarom zij mij vaak doen
denken aan opgekleurde teekeningen, en ik de teekeningen eigenlijk hooger stel - in
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het werk van de dochter heeft de schaduw wel-is-waar het verfkarakter behouden,
maar werd zij niet transparant en lichtend, niet kleursterk (zie b.v. het kopje van het
op een stoel zittende meisje). Dan is er een zekere nalatigheid in de behandeling van
menigen vorm die niet zoozeer wijst op technische onbekwaamheid, als wel op het
onvermogen om met de geheele energie tot het einde toe aan het eene eenmaal zoo
dapper begonnen werk vast te houden. Daarom zijn de twee vogels, in sienna met
terpentijn op doek
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geschetst - zooals men een schilderij ‘op zet’ - beter dan het olieverfschilderij met
geheel dezelfde voorstelling.
Maar laat ik nu vooral ook de werken noemen die ik heel goed vind, en die mij
overtuigd hebben van de beteekenis, die Sara Bisschop reeds nu heeft. Dat is het
groote stilleven - atelier-schoorsteen - dat zijn de ‘Twee ledepoppen’, hierbij
afgebeeld, de Groene pot met verwelkte zonnebloemen, het Meisje in goudgeel kleed
bij zulk een pot gezeten, en de Perzische vaas met papavers. Het eerste der genoemde
werken toont wel het sterkst verwantschap met de kunst harer moeder. Daarom wil
ik aanstonds, voor ik dit artikel besluit, even nader op die verhouding terugkomen.
Het stilleven is, evenals dit bij Suze Bisschop het geval pleegt te zijn, meer een hoek
van een vertrek dan een samen voeging van eenige voorwerpen, meer gezien als
ruimte dan als lichaam, hoewel de ruimte er minder in uitkomt dan bij hare moeder.
Geeft echter de oudere schilderes elk voorwerp, bijna venijnig scherp omschreven
geeft zij dus vooral een warreling van vormen, maar deze gebonden door de haar
eigen felheid der vormgeving onder een zwaren, somberen toon, waaruit een hard
geel haast wreed opfonkelt, bij Sara, die een groepeering maakte van alles zeer
schoone of intieme voorwerpen - een Italiaansche Majolicapot, een Gothisch beedje,
een vaas met distels, een Venetiaansch glas - zijn de vormen teeder gebet in een wel
duistere, doch intiemen toon, zijn de kleuren zorgvuldig ondergedompeld in dat stille
waas, dat zij niet doorbreken maar belangwekkend maken, zijn de voorwerpen met
rustige aandacht bekeken.
Het ‘Meisje in het geel’ is een bloeiend brok warme kleur, verdoezelend in een
gesmoorden gloed van intimiteit. De ‘Pot met Zonnebloemen’ (de pot wat te veel
verf gebleven) is statig, pronkend en toch van een herfstachtige melancholie, de
Papavers zijn rijker nog, tegelijk koeler en minder doortrokken van stemming,
objectiever dus decoratiever, en eindelijk, de Ledepoppen, wel in alle opzichten het
beste werk. Hier is de kleur het rijkste, en tegelijkertijd het meest gebonden tot een
schoon geheel, hier is de teekening het meest verzorgd, hier is de groepeering het
eenvoudigst, de typeering het meest raak - en daardoor tegelijk het minst opvallend.
Sara Bisschop vertelde mij, dat zij op een eigen atelier werkt en nooit haar moeder
een streek op het doek heeft zien brengen. Natuurlijk heeft zij wel het werk van Mevr.
Bisschop voortdurend om zich heen gezien, en zal er daardoor een, ook sterk
merkbaren, invloed van op haar eigen kunst uitgegaan zijn, evenals van het werk
van haar Vader, van wien het echter verder afstaat. De jonge schilderes bezocht de
Haagsche Academie, vanwaar zij in 1914 haar M.O. deed, en daarna de Academie
te Rotterdam.
G. KN.

Frans Huysmans.
In de kunstzaal Fetter en Co. te Amsterdam was de vorige maand een expositie van
werken door Frans Huysmans, een schilder dien wij meer en meer als een van de
ernstige werkers onder de modernen kunnen beschouwen. Wilde het mij bij vroegere
tentoonstellingen - bij de Onafhankelijken enz. - wel eens voorkomen, alsof de
schilder toch niet genoeg inzag dat de vorm gekend en erkend moet worden, alsvorens
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uit de kleurenmassa's iets geconstrueerd kan worden dat volume en genoegzaam
evenwicht heeft, sedert is er veel meer teekening in zijn werk gekomen. De kleur
van Huysmans' schilderijen is, hoewel het vroeger veel te praedominante blauw
overwonnen schijnt, niet tot een van weeldegevoelens getuigende klaarheid
opgehelderd, evenmin als zijn vormgeving, ontkomen aan de banden van een
cubistische beïnvloeding, geheel en al levensvol en elastisch geworden is. Een strenge
misschien meer dan een sombere zwaarte hangt over het coloriet, de lijnen - zie de
armen, den hals van een jong meisje - zijn stug.
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Een eerlijk streven ligt dunkt me, in deze kunst naar met vaste en sonore middelen
uitzeggen van een kijk op de natuur en op het leven, die geheel de zijne is. Zulk werk
doet opeens aan, (in de ééne uiting aanmerkelijk meer dan in de andere, maar dit is
ook afhankelijk van den beschouwer) doet opeens aan door het persoonlijke in de
kleur. Zoo bij dat roode huis, dat in het water weerspiegelt, of in het wat schelle
huisje rechts op het landschap, ‘de Oude Sluis’. De kleuren zijn dan niet realistisch
meer, noch willekeurig, noch ook bloot fantastisch, ze zijn als de openbaring van
een gemoedsaandoening. Dat is bij de brutale pijnlijk-witte band, over den gevel van
een huis getrokken, of het als een schelp om een bloemvaas opbollend kleedje, of
de dieproode bloemen op een ander schilderij evenzeer het geval.
Het landschap of welk ander ding ook van de werkelijkheid om ons, schijnt voor
den schilder dan niet zoozeer het object te zijn, als wel de middelen te leveren om
zijn gemoedstoestand uit te drukken.
Dit is het groote verschil van modernen als deze met de meesters in de Haagsche
school, en niet, dat zij ‘lieve, zoete’ landschappen zouden geschilderd hebben, zooals
de inleider tot den catalogus (de heer Ernst Groenevelt) het wil. Gabriël,
Weissenbruch, de Marissen, lieve en zoete landschapjes, - dient het wel ergens toe,
zoo vergeetachtig te zijn? Maar de Haagsche schilders vonden de stemming in het
landschap, terwijl de huidige hun stemming in het landschap brengen. Zelfs in
Huysmans' geval, misschien iets dat meer is dan een stemming, al is zijn vermogen
nog bij verre niet aan het hunne gelijk. Misschien getuigt dit werk wel meer dan het
meeste andere moderne van iets dieper-liggends, iets uit innerlijke visie. In elk geval
staat den schilder nog veel strijd te wachten eer hij zich zelf geheel zal kunnen geven.
Want er is nog veel niet alleen bewust-stroefs in zijn uiting, maar ook de stroefheid
van een betrekkelijke onmacht. Dat komt vooral uit in de figuren; waarin soms de
trekken vertrokken gelijken, de vlakken niet altijd met juistheid voor elkaar schuiven.
Intusschen is deze tentoonstelling, met het vele kloeke en mooie, een veelbelovende
gebeurtenis.
C.V.

Mej. C.A. van der Willigen 1850-1920.
Belangrijker dan Erich Wichman tot 1920 lijkt mij mej. van der Willigen tot 1920.
Deze kunstenaresse toch kan hierbij terugzien op een leven van hard, energiek werken,
en al bepaalt dit natuurlijk niet het peil van haar artistieke kwaliteiten, zoo geeft het
wel eenigen waarborg, vooral wanneer wij, zooals op de eere-tentoonstelling bij Jan
Hamdorff te Laren zien dat zij ondanks hare jaren, (niemand zou haar dien leeftijd
schatten) frisch en fleurig, krachtig en helder weet te werken. Wij kennen haar uit
de laatste jaren als een bloemenschilderes, voornamelijk aquarelliste, die nu eens nat
en doorzichtig haar witte en geele rozen op het papier plonst, waarbij ons Kamerlingh
Onnes in de gedachten komt, dan weer met streken en zetjes van dekverf de kleuren
laat fonkelen.
Deze tentoonstelling bij Hamdorff laat echter ook een andere zijde van haar talent
zien en wel die van habile teekenaresse van aardige gevallen die haar geboeid hebben
op vele reizen in Frankrijk en Italië. In deze, dikwijls even opgekleurde vlotte notities,
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heeft de kunstenaresse zoo pittig en raak, niet alleen het pittoreske maar zelfs de
atmosfeer weergegeven. Zulke reisschetsen zijn voor een artiest veelal nog
kenmerkender dan de schilderijen die hij thuis gekomen, op het atelier er naar maakt.
Waar haar reputatie thans echter die is van bloemenschilderes, daar waren de
bloemen ook de hoofdschotel ter expositie en kocht het Teylers genootschap een
zeer representatieve aquarel voor haar schilderijenverzameling aan.
R.W.P. Jr.
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[Nummer 7]
Inhoud van Deel LX.
BEDEVAART, door BEP VAN DER
HARST
BEGA (HET ETSWERK VAN
CORNELIS), door J. KNOEF, met 5
illustratiën

Bladz.
346
280

BLADERREGEN, door HÉLÈNE SWARTH 321
‘BRITISH MUSEUM’ (IN HET), door 17, 237
J. DE GRUYTER, de Egyptenaren, Vervolg
en Slot, met 18 illustratiën
COPLEY (DE LITHOGRAFIEËN VAN 1
JOHN) EN ETHEL GABAIN (MRS.
JOHN COPLEY), door S. MOULIJN, met
2 portretten en 6 andere illustratiën
DE ACHTERGROND, door DOROTHEE 272
BUYS
DECAMPS (DE POLITIEKE
227
SPOTPRENTEN VAN), door CORNELIS
VETH, met 4 illustratiën
DE IVOREN FLUIT, door J.J. VAN
GEUNS

347

DE MAAIER, door JAN J. ZELDENTHUIS 390
DE ONTGOOCHELDE DUIVEL (een 414
liefdesgeschiedenis), door GUSTAV
BRACKH
DE POPEL, door HÉLÈNE SWARTH

322

DE IJLENDE REIS, door P.H. RITTER
Jr., IV tot slot

109, 258, 333, 422

DEHMEL (RICHARD), door M.
DAALMAN, met 6 illustratiën

9

EEN AVONTUUR VAN MEESTER
VILLON, door PAUL KENIS

402

EEN TERUGKEER, door M.H.
WERKMAN

43
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FONTEINEN VAN ROME (DE), door
ETHA FLES, met 5 illustratiën

385

GRÜNEWALD (MATTHIAS), door
ANNE HALLEMA, met 14 illustratiën

33, 73

HAVERSCHOVEN, door HÉLÈNE
SWARTH

323

HERFSTZANG, door H. BAART DE LA 401
FAILLE
HERINNERINGEN, door JO DE WIT

192

HET EENIGE, door EMMA VAN BURG

115

HET VREEMDE, door ERNST
GROENEVELT

344

IN DE VERANDA, door FRITIA
LELYVELT

264

ITALIAANSCHE RIVIERA
(INDRUKKEN UIT DE), door EMMY
VAN LOKHORST, met 5 illustr.

161

JACQUEMART-ANDRÉ (HET
PARIJSCHE MUSEUM), door H. VAN
LOON, met 5 illustratiën

95

KILIAAN (CORNELIS), door MAURITS 233
SABBE, met 1 illustratie
KRONIEK

58, 131, 203, 276, 348, 428

KUNSTLIEVENDE VORSTEN UIT
313, 373
ITALIËN'S VERLEDEN, door Dr.
RAIMOND VAN MARLE, I, Hertog
Federigo van Urbino, met 14 illustratiën
LAETO ANIMO, door D.TH. JAARSMA 48
LESPINASSE (JULIE DE), door FENNA 391
DE MEYIER, met 9 illustratiën
LEMBRUCK (WILHELM) door M.
DAALMAN, met portret en 6 andere
illustratiën

217

LYRISCHE MOMENTEN, door A.E.
DRIJFHOUT, IX-XI

254

MANKES (JAN), 1889-1920, door
145
R.W.P. DE VRIES JR., met zelfportret en
13 andere illustratiën
MARGIE, door KEES VAN BRUGGEN

417

MENDLIK (OSCAR), DE
ZEE-SCHILDER, door A. DE

361
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MEESTER-OBREEN, met portret naar een
buste van Mevrouw Mendlik-Mijnssen
en 8 illustratiën naar werken van den
schilder
MOZART, door WILLEM DE WIJK

57

NAZOMER, door HÉLÈNE SWARTH

253

OCTOBERPRAAL, door JENNY
MOLLINGER

275

PASTOOR MUNTE, door ERNEST
CLAES

324

PLANTIN (CHRISTOFFEL) St. Avertin 99, 166
bij Tours 1520, † Antwerpen 1589, door
MAURITS SABBE, met 16 illustratiën
SABBAGH (GEORGES), door
297
JOHANNES TIELROOY, met zelfportret en
4 andere illustratiën
SAMARKAND, door EDWARD B.
KOSTER

201

VERLOVING, door WILLY CORSARI

128

WEENEN (OUD-), door MAX EISLER, I 181, 301
en II, met 10 illustratiën
ZOMER, door HERMANCE LÖHNIS

165

ZOMERAVOND, door HÉLÈNE SWARTH 180
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Alphabetische lijst der medewerkers.

BAART DE LA FAILLE HERFSTZANG
(H.)
BRACKH (GUSTAV)

DE ONTGOOCHELDE
DUIVEL

Bladz.
401
414

BRUGGEN (KEES VAN) MARGIE

417

BURG (EMMA VAN)

HET EENIGE

115

BUYS (DOROTHEE)

DE ACHTERGROND

272

CLAES (ERNEST)

PASTOOR MUNTE

324

CORSARI (WILLY)

VERLOVING

128

DAALMAN (M.)

RICHARD DEHMEL

9

DAALMAN (M.)

WILHELM LEHMBRUCK

217

DRIJFHOUT (A.E.)

LYRISCHE MOMENTEN
IX-XI

254

EISLER (MAX)

OUD-WEENEN I EN II

181, 301

FLES (ETHA)

DE FONTEINEN VAN ROME 385

GEUNS (J.J. VAN)

DE IVOREN FLUIT

GROENEVELT (ERNST) HET VREEMDE

347
344

GRUYTER (J. DE)

IN HET ‘BRITISH MUSEUM’, 17, 237
DE EGYPTENAREN,

HALLEMA (ANNE)

MATTHIAS GRÜNEWALD

33, 73

HARST (BEP VAN DER) BEDEVAART

346

JAARSMA (D.TH.)

LAETO ANIMO

48

KENIS (PAUL)

EEN AVONTUUR VAN
MEESTER VILLON

402

KNOEF (J.)

HET ETSWERK VAN
CORNELIS BEGA

289

KOSTER (EDWARD B.) SAMARKAND

201

LELYVELT (FRITIA)

264

IN DE VERANDA

LÖHNIS (HERMANCE) ZOMER

165

LOKHORST (EMMY
VAN)

INDRUKKEN UIT DE
ITALIAANSCHE RIVIERA

161

LOON (H. VAN)

HET PARIJSCHE MUSEUM 95
JACQUEMART-ANDRÉ
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MARLE (DR. RAIMOND KUNSTLIEVENDE VORSTEN 313, 373
VAN)
UIT ITALIËN'S VERLEDEN, I
HERTOG FEDERIGO VAN
URBINO
MOULIJN (S.)

DE LITHOGRAFIEËN VAN
JOHN COPLEY EN ETHEL
GABAIN

1

MEESTER-OBREEN (A. OSCAR MENDLIK, DE
DE)
ZEE-SCHILDER

361

MEIJIER (FENNA DE)

JULIE DE LESPINASSE

391

MOLLINGER (JENNY)

OCTOBERPRAAL

275

RITTER JR. (P.H.)

DE IJLENDE REIS

109, 258, 333, 422

SABBE (MAURITS)

CHRISTOFFEL PLANTIN

99, 166

SABBE (MAURITS)

CORNELIS KILIAAN

233

SWARTH (HÉLÈNE)

BLADERREGEN

321

SWARTH (HÉLÈNE)

DE POPEL

322

SWARTH (HÉLÈNE)

HAVERSCHOVEN

323

SWARTH (HÉLÈNE)

NAZOMER

253

SWARTH (HÉLÈNE)

ZOMERAVOND

180

TIELROOY (JOHANNES) GEORGES SABBAGH

297

VETH (CORNELIS)

DE POLITIEKE PRENTEN
VAN DECAMPS

227

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

JAN MANKES

145

WERKMAN (M.H.)

EEN TERUGKEER

43

WIT (JO DE)

HERINNERINGEN

192

WIJK (WILLEM DE)

MOZART

57

ZELDENTHUIS (JAN J.) DE MAAIER

390
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AGTERBERG (CHRIS), door C.v.H.,
met 2 illustratiën

Bladz.
138

ALBERDINGK THIJM (JOS. ALB.),
1820 - 13 AUG. - 1920, door H.R.

131

BERLINER SECESSION (DE) BIJ
KLEYKAMP, door R.W.P. JR.

72

BOEK (DE KUNST IN DEN
143
UITERLIJKEN TOOI VAN HET), door
R.W.P. JR.
BOEK (HET SCHOONE), door R.W.P. 439
JR.
BOEKBESPREKING, door A.H.,
D.Th.J., A.N., H.R., C.V., en J. DE W.
met 4 illustratiën

58, 132, 203, 276, 348, 428

DONGEN (KEES VAN) BIJ
WALRECHT, DEN HAAG, door C.V.

208

DIJSSELHOF (G.W.) BIJ HUINCK TE 69
UTRECHT, door R.W.P. JR.
EVERBAG'S KLEURETSEN BIJ
D'AUDRETSCH, DEN HAAG, door
R.W.P. JR.

72

EYCK - BOUTS-TENTOONSTELLING 355
(DE VAN), BRUSSEL, SEPT. '29, door
G. KN.
FAVAI (GENNARO) BIJ KLEYKAMP, 140
DEN HAAG, door G. KN., met 2
illustratiën
HONGAARSCHE-KUNSTTENTOONSTELLING, 71
STED. MUSEUM, AMSTERDAM, door
J.S.
JACQUES (EMILE) IN ‘DE
65
PROTECTOR’ TE ROTTERDAM, door
A.O., met 1 illustratie
KEVER (J.A.) IN DEN
KUNSTHANDEL TH. VLAS TE
AMSTERDAM, door C.V., met 2 ill.

433
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KUNSTENAARS (DE) EN DE
285
OPDRACHTGEVERS, door R.W.P. JR.,
met 3 illustratiën
KUNSTNIJVERHEID (WEENSCHE) 439
IN HET STEDELIJK MUSEUM, door
J. SL.
MARIS (JACOB EN THIJS) BIJ
KLEYKAMP, door G. KN., met 2
illustratiën

436

PECHSTEIN (MAX) BIJ DE MIJ.
359
VOOR BEELDENDE KUNSTEN TE
SCHEVENINGEN, door G. KN., met 1
illustratie
PIECK (NAGELATEN WERK VAN
357
GRETHA) IN DE KUNSTZAAL
REDDINGIUS TE HILVERSUM, door
R.W.P. JR., met 3 illustratiën
REMBRANDT'S HERACLITUS EN
DEMOCRITUS, door G. KN., met 2
illustratiën

209

RUETERS' KALENDER VOOR 1921, 440
door R W.P. JR.
SCHELFHOUT (LODEWIJK), P.
PICASSO EN B. ESSERS IN HET
STEDELIJK MUSEUM,
AMSTERDAM, door J. SL., met 2
illustratiën

437

SECTION D'OR (LA) IN DEN
282
HAAGSCHEN KUNSTKRING, door G.
KN.
STEEN (EEN JAN), door C.V.

137

WALCHEREN (KUNST OP), door
R.W.P. JR., met 2 illustratiën

213

WICHERS WIERDSMA (ROLINE) BIJ 67
DE BOIS TE HAARLEM, door R.W.P.
JR., met 2 illustr.

Buiten-tekstplaten.
Tegenover bladz.
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‘PIERROT’, NAAR EEN LITHO VAN ETHEL 1
GABAIN
MATTHIAS GRÜNEWALD,
73
MADONNA IN DEN BESLOTEN HOF,
MARIA-SCHNEE-ALTAAR IN DE DOMKERK
TE ASCHAFFENBURG ± 1517-1519
SIUPPACH
JAN MANKES:
145
ZILVERWYANDOTTE, HOUTGRAVURE,
VAN HET OORSPRONKELIJKE BLOK
GEDRUKT

W. LEHMBRUCK, VROUWENBUSTE 217
INTERIEUR, NAAR EEN ETS VAN
CORNELIS BEGA

289

ZONSOPGANG BOVEN DEN
INDISCHEN OCEAAN, NAAR DE
SCHILDERIJ VAN OSCAR MENDLIK

361
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ETHEL GABAIN.
PIERROT (LITHO).
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De lithografieën van John Copley en Ethel Gabain (mrs. John
Copley),
door S. Moulijn.

JOHN COPLEY.

Wellicht was het nog invloed van de Fransche revolutie die, zooals zij over geheel
Europa ook op kunstgebied zich deed gelden, op de helft der vorige eeuw eenige
Engelsche kunstenaars er toe bracht om zich af te wenden van het gemaniereerde
classicisme en in studie van de natuur krachtiger groei te zoeken. Zij noemden zich
prerafaëlieten, bewonderden de Italiaansche vroeg-renaissance kunst van Benozzo
Gozzoli en Andrea Orcagna, zooals die op de muren van het Campo Santo te Pisa
in statige fresco's prijkt, en wat in die Italianen bovenal hun bewondering wekte, was
de liefdevolle overgave aan de natuur, de trouwe nauwgezette vertolking daarvan.
Dante Gabriël Rossetti, John Everett Millais en Holman Hunt, de drie oprichters van
de Pre-Rafaëlite Brotherhood hebben niet lang den band van die broederschap laten
bestaan, doch hun invloed op de Engelsche Kunst is enorm geweest. De reeds oudere
Ford Madox Brown was hun groote voorganger en medestander en later kwam de
theoreticus Ruskin hun schoone streven verdedigen. Het maatschappelijk leven,
waaraan zij zich in hun schoonheidsdroomen voortdurend stootten, bracht hen er toe
zich in eenzaamheid terug te trekken, een isolement waarin zij hun aristocratische
hoogheid als individueel kunstenaar prachtig konden doen ontbloeien; doch toen
daarna William Morris trachtte in afzondering de nijverheidskunsten weer in verband
te brengen met schoonheid, moesten zijn pogingen vanzelf falen, omdat
gemeenschapskunst nu eenmaal niet in het afzonderlijk pogen van den enkeling kan
gedijen en terugkeer tot middeleeuwsche kloostertoestanden in het Engeland van de
19e eeuw zoomin als elders mogelijk was.
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Toch hebben wij die pogingen van Morris met eerbied en bewondering te gedenken;
hij toch was het die trachtte de uiterlijke vorm van het boek weer in verband te
brengen met den inhoud, waarbij hij de medewerking vond van jonge kunstenaars,
die voortbouwend op de traditie der Pre-Rafaëlieten, hun stijlvolle versieringen
teekenden in verband met de schoone letterteekens.
Zoo ontstond in Engeland op stelliger grondslag dan elders, een liefde voor de
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Grafische kunsten en verschenen daar verscheidene druk-uitgaven, die behalve door
hun typografische verzorging, bewondering wekten om eenige stijlvolle
prent-illustraties in houtsnede en lithografie. The Dial en The Pageant, periodieken
waarvan slechts enkele nummers verschenen, brachten voorname, sterke houtsneden
van Charles Reckitts, Reginald Savage en Sturge Moore, nobele steenteekeningen
van Charles Shannon; terwijl Aubrey Beardsley zoo ontstellend productief zijn korte
leven vulde met het maken van tallooze geraffineerde boekillustraties.

ETHEL GABAIN. ‘PIERROT DÉLAISSÉ’.

John Copley die ongeveer in dien tijd zijn studies maakte aan de Royal Academy
te Londen, moet stellig toen reeds de bekoring ondervonden hebben van de Grafische
kunst, waarin zooveel schoonheid hij geven zag, hij herdenkt in warme vereering
den persoonlijken invloed die hij toen onderging van den bejaarden Madox Brown,
en toen hij na zijn studietijd in Londen, naar Italië toog, werd hij in dit land van
klassieke schoonheid nog meer doordrongen van de waardevolle gevolgen die het
voor de kunst van zijn land had gehad, dat de Pre-rafaëlieten een band legden tusschen
de kunst der middeleeuwen en die van het heden. In Engeland teruggekeerd, schafte
Copley zich een lithografische drukpers aan, voordat hij ooit op steen geteekend had
en begon toen met behulp van een boek, zijn proeven in lithografie. Hij ging dus te
werk als vóór hem Morris gedaan had, hij versmaadde het om op een af andere
drukkerij profijt te trekken van vakkennis, die daar op zoo verkeerde wijze wordt
toegepast. Alleen, in zijn stille werkplaats, ging hij aan den arbeid om proeven te
nemen en te zoeken, tot hij eindelijk in de lithografie ruimer middelen om zich te
uiten zou vinden dan hij op eenige drukkerij had kunnen leeren.
Dat deze weg om achter de geheimen van het steenteekenen en drukken te komen
een zeer lange en moeizame is, zal ieder begrijpen die wel eens op een drukkerij
gezien of ondervonden heeft, hoe elke steen, ik zou haast zeggen, zijn individueele
verzorging eischt van den
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drukker, hoe allerlei toevalligheden op het al of niet slagen van een lithografie van
invloed kunnen zijn, zoodat geroutineerde lithografen en drukkers dikwijls nog voor
verrassingen staan, die zij met vaak zelfuitgedachte middeltjes trachten te verhelpen.
Maar ook zal hij het animeerende van dit zelf experimenteeren en proeven nemen
begrijpen, waarbij niet het vooroordeel te overwinnen is van vaklithografen en
drukkers, die gewoonlijk slechts eenzijdig in hun handelsdrukwerk opgaan. Want
het zal in Engeland wel zijn als overal elders, het was er reeds lang geleden, dat
kunstenaars zich met de lithografie bemoeiden en dan nog had zij er zeker niet zulk
een luisterrijk verleden als in Frankrijk, waar geniale teekenaars als Daumier en
Gavarni de lithografie tot bloei brachten. De tijd waarin veel bekwame, maar saaie
portretten op steen geteekend werden, waarin Harding zijn tallooze ‘Scetches at home
and abroad’ maakte, was reeds lang voorbij. Ook in Engeland waren verdienstelijke
reproducties van schilderijen in lithografie gemaakt, doch heel goed had Senefelder's
kunst er nooit willen gedijen en ze was er eindelijk zoo goed als over de geheele
wereld, door de handelsdrukkerijen vermoord.

ETHEL GABAIN. ‘MADAME FIGARO’.

Calvert had voor zijn beminnelijke illustraties de steengravure toegepast, Whistler
had in Parijs de charme van het steenteekenen ondervonden en maakte eenige pittige
prentjes, daarna was Shannon een der eerste lithografen van beteekenis; maar zooals
Copley zich dadelijk geheel wijdde aan de lithografie, had vóór hem in Engeland
geen enkel groot kunstenaar gedaan.
Eigenlijk is Copley's kunst merkwaardig in tegenspraak met zijn koppige in
eenzaamheid zoeken naar vakkennis. Niet als de pre-rafaëlieten of zooals later
Burne-Jones, Shannon en Reckitts ontleende hij zijn onderwerpen aan de litteratuur
of aan schoone droomen, maar in het leven en werken op straat, in café's en theaters
zocht hij motieven voor zijn eerste litho's. Het drukke gescharrel in een
scheerderswinkel, een paar dames in een theaterloge, ingespannen turend naar hetgeen
op de planken gebeurt,
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muzikantenkoppen vóór een tooneel, een gerechtszaal, altijd teekende hij menschen
in hun verschillende typen en karakters. Een kunstenaar die zoo zich tot het drukke
alledaagsche leven aangetrokken gevoelt, kan, dunkt mij, slechts noodgedwongen
er toe besluiten om in eenzaamheid zich technisch te gaan ontwikkelen, alleen als
hij er van overtuigd is dat op drukkerijen voor hem niets te leeren valt, zal hij hiertoe
overgaan.

ETHEL GABAIN (MRS. JOHN COPLEY).

Inmiddels hadden meer kunstenaars in Engeland zich tot de lithografie aangetrokken
gevoeld; zij richtten te zamen de Senefelder club op, waarvan de Amerikaan Jos.
Pennell, bekend door zijn groote illustratieve schetsen van den arbeid op werven en
van den bouw van het Panamakanaal, voorzitter werd en John Copley secretaris.
Hoezeer ook hun arbeid van elkaar verschillend is, toch was het samen werken van
Pennell en Copley zeer vruchtbaar voor de lithografische prentkunst. In Engeland,
en verder waar zich slechts een gelegenheid voordeed, organiseerden zij
tentoonstellingen van de werken der clubleden en maakten zij propaganda voor de
lithografie.
In een serie litho's die Copley in 1912 maakte van de beroemde Russische danseres
Pavlova, toont hij hoe spoedig hij de bizondere eischen der lithografie begreep.
In deze ijle schetsen is de vlugge dans van het lichte figuurtje, teeder en met soepele
zekerheid neergeschreven; door een enkele fluweelen schaduw als tegenstelling is
een lichte ruimte verkregen, waarin het niet te grijpen, vlugge wezentje ronddwarrelt
als een sneeuwvlok in een landschap.
In 1913 huwde Copley met Ethel Gabain, een der meest begaafde leden van de
Senefelder club, die het lithografeeren op een steendrukkerij had geleerd, doch later,
door te zamen werken met haar echtgenoot, eerst ten volle zou beseffen tot welke
schoone resultaten het lithografeeren kan leiden. Van anderen invloed van Copley
dan op haar techniek, is in Ethel Gabain's werk geen sprake. Waar hij geheel en al
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Engelsch is in al zijn prenten, heeft zij een sierlijkheid die meer van Franschen huize
is; wellicht is haar geboorte in Frankrijk (uit Engelsche ouders) daaraan niet vreemd.
Zonder in het minst zwak of weifelend te zijn, is Ethel Gabain's kunst vooral
vrouwelijk. Waar Copley in de conceptie van zijn prenten uiterst eenvoudig is, geeft
Ethel Gabain met het speelsche dessin van een behangselpatroon, met een enkel
barok meubel, haar litho's een mondain karakter. Beiden weten zij te profiteeren van
de open partijen die het blanke papier laten zien, van het dun uitvloeien der tusch
(lithogr. inkt) of krijtlijnen, maar waar bij Copley dit leidde tot een groot massaal
aanduiden van licht en donker, vindt zij daarin aanleiding om een acces-
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soire even, geestig neer te zetten, en let daarbij steeds op een gevoelige, evenwichtige
compositie. Vooral in haar pierrot-teekeningen bereikt Ethel Gabain een mooie licht
en donker werking. Het hierbij (bl. 2) gereproduceerde prentje is daarvan een der
besten; raak getypeerd en vast geteekend is het poppetje in zijn wijde witte
slobberkleeren, waarop de zwarte knoop-moppen geestig zijn aangebracht en de
achtergrond is door overelkaar werken met inkt en krijt, tot een mooi fluweelig donker
geworden. Diep zijn de prenten van Ethel Gabain niet, maar zij ontleenen hun groote
charme aan een sierlijke vlotte techniek, aan hun echtvrouwelijke gracie. Met een
raak lijntje weet zij zuiver een simpel naaktfiguurtje te teekenen en suggereert met
een enkelen stoel en het silhouet van een paar damesschoentjes, de ruimte van een
weelderig boudoir.

JOHN COPLEY. ‘THE SICK KING’.

Juist in tegenstelling met het werk van zijn echtgenoote, is dat van Copley zoo
merk-
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waardig; hij bezit dezelfde technische vaardigheid, dezelfde beheersching van het
métier, beide kunstenaars gebruiken dezelfde inktkleuren en dezelfde papiersoorten,
passen vaak dezelfde wijze van werken toe en toch zijn zij zoo uiterst verschillend.

JOHN COPLEY. ‘THE CAFÉ GRECO’.

Dit verschil is het sterk mannelijke van Copley's werk, tegenover het charmant
vrouwelijke in dat van Ethel Gabain. Beiden zijn sober in hun wijze van werken
maar bij Copley doet die soberheid soms eer stug aan; hij geeft evenals zijn vrouw,
met een enkele lijn dikwijls de omgeving van zijn figuren aan; doch de raak
getypeerde koppen, de zware lichamen in hun heerenjassen of boezeroenen, zij missen
wel alle uiterlijke bekoring, maar boeien door hun expressieve gedaanten. Tot
omstreeks 1913 is Copley in zijn compositie vaak wat onsamenhangend, de mooie
krijt- en tusch-toonen zijn dikwijls te opzettelijk nog aangebracht, zijn figuren zijn
te veel losse grepen, hier en daar in menschenmenigten gedaan. Het ‘Café Greco in
Rome’ is met al de mooie kwaliteiten die deze prent bezit, daarvan een sprekend
voorbeeld. Later wordt dit beter en streeft Copley meer naar eenheid, waarin hij
prachtig slaagt in de dreunende prent die hij in 1914, in het begin van den oorlog
maakte ‘Recruits’ (bl. 8). In rijen van drie loopen de mannen hierop in stram-gelijken
pas; alle figuren zijn en profil gezien en hier toont Copley zijn kracht in het typeeren;
taaie zakenmannen loopen naast werklieden, jeugdige idealisten naast boeven, allen
met hetzelfde doel, de overwinning. Uit hetzelfde jaar is ‘Refugees’ met de als
lamgeslagen schooierachtige Belgen typen, in strenge eenvoud van lijnen en groote
schaduwen neergezet. Meer en meer komt daarna Copley
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tot een eigen persoonlijken stijl, in aldoor compacter composities.

JOHN COPLEY. ‘BEARERS’.

In ‘The sick King’ van 1914 is reeds een streven naar monumentaliteit in de zware
koningsfiguur; in ‘the ambulance’ is de groote tragedie van den oorlog in treffend
eenvoudige lijnbeweging, schoon uitgedrukt; ‘The Bearers’ (1918) is een compleet
werkje, in prachtig doorwerkte techniek, maar met zijn allerlaatste werken komt
Copley's talent eerst tot volle klaarheid. Het geluk dat spreekt uit de trots waarmee
Ethel Gabain over haar ‘two beautiful sons’ schrijft, uit Copley in de vele madonna's
die hij in den laatsten tijd teekent. Wel verre is Copley hierin van Italiaansche of
pre-rafaëlietische invloeden, geen geidealiseerde schoonheid tracht hij te geven aan
zijn naakte menschen en kinderen; het is de zuivere, innige liefde van een rijp geslacht
voor de toekomst, die hij hierin tot uiting brengt. Het ligt niet in den aard der
Engelschen om zich geheel los te maken van traditie, noch om buiten de realiteit te
gaan waar schoonheid gezocht wordt. De nieuwe wegen die elders door moderne
kunstenaars worden ingeslagen, zullen door de Engelschen in hun aristocratisch,
eenigszins zelfgenoegzaam isolement niet licht betreden worden; doch waar, voor
hen die hooghartig in schoonheid teruggetrokken leven, verstarring een noodzakelijk
gevolg zal zijn, blijkt Copley in zijn overgave aan het volle, bloeiende leven, zoo
groot menschelijk, dat zijn laatste arbeid wel degelijk wijst naar nieuwe schoonheid
die met de toekomst verband houdt. Evenals de mondaine figuren en arbeiders die
hij vroeger teekende, zijn Copley's sober geteekende naaktfiguren van thans vóór
alles menschen. Prachtig zijn de weeke, mollige lijfjes
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van de zuigelingen, fier in de argeloosheid van hun mooie bewegingen, de knapen
en zuiver geluk straalt uit de aandoenlijke teederheid van de houding die de figuren
verbindt.

JOHN COPLEY. ‘RECRUITS’.

De techniek van Copley's laatste prenten is veel eenvoudiger dan van zijn vroegere,
er spreekt een volkomen beheerschen uit van het materiaal en als Copley een
klaarblijkelijk naar de natuur geteekend prentje maakt als ‘The powder puff’, ziet
dat er uit of het al spelenderwijs ontstaan is. Deze buitengewone vaardigheid die
zoowel uit Ethel Gabain's werken als uit die van Copley spreekt, kan slechts verkregen
worden door hardnekkige studie. Te zamen doen zij alles zelf wat bij het lithografeeren
behoort. Zij slijpen en greinen de steenen, prepareeren hun steenteekeningen, een
bezigheid die zoo uiterste zorg vereischt, en drukken daarna ook zelf hun prenten.
Beide kunstenaars zijn thans in de kracht van hun leven, ‘The more we have worked
in lithography, the more we have become convinced that it is inferior to no other
medium in its power of sympathetic and subtle response’.... schrijft Copley mij. Van
wie met zooveel overtuiging en liefde zich aan zijn arbeid geeft, kan, dunkt mij, nog
veel schoons verwacht worden.
Maart 1920
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RICHARD DEHMEL MET ZIJN VRIEND DETLEV VON LILIENCORN.

Richard Dehmel, door M. Daalman.
Den 8sten Februari stierf de dichter Richard Dehmel 57 jaar oud: hij werd zoo
algemeen en zoo innig betreurd, als dit mogelijk was bij Duitschlands zorg voor zijn
voedselvoorziening, zijn herstel en de bevestiging van zijn jonge republikeinsche
instellingen. Voor de dooden blijft tegenwoordig niet veel tijd over. Enkele maanden
voor zijn dood had ik het groote genoegen met Dehmel een onderhoud te hebben,
en als ik zeg: het groote genoegen, dan is die uitdrukking letterlijk gemeend. In 't
begin dreigde zijn bezoek - Dehmel placht zich nooit aan te melden - mij te
verschrikken met een gevaar van storing. Men zit in een redactie- of theaterbureau,
men leest manuscripten, men dikteert, telefoneert, telegrafeert, men rookt cigaretten,
men praat wat met collega's, men verheugt zich op een oogenblikje rust thuis als de
diensturen afgeloopen zijn, kortom, men is besloten den dag zooals alle dagen zoo
burgelijk mogelijk voorbij te krijgen. Dan komt of liever schuift een man in de kamer,
die naar zijn uiterlijk te oordeelen geheel en al tot onze wereld behoort - zijn kleeding
heeft zelfs iets kleinburgerlijks als van een onderwijzer, die een bescheiden beetje
geld heeft getrouwd; - men behoeft echter dezen man maar een oogenblik te hooren
spreken en het ongewone is er, een verschijning uit een andere wereld, waarin men
nog iets absoluuts mag eischen, waarin de karakters zich geheel naar hun eigen wetten
vormen.
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Hier is een bode uit een wereld, waar vrijheid en noodzaak één zijn.

RICHARD DEHMEL. NAAR EEN ETS VAN EMIL ORLIK.

Dit gezicht heeft de besten onzer schilders en teekenaars gehypnotiseerd, zij
behoefden het niet eerst te stileeren; een gezicht met laag neerhangende, ruige, zwarte
haren, met ontelbare groeven, de akkergroeven van het leed, de extase, de gedachte,
een gezicht om bang van te worden, wanneer er niet dat licht uit die oogen straalde,
moedige, zachte oogen vol beloften. Dehmel was de zoon van een houtvester,
opgegroeid in de Mark Brandenburg onder harde, gesloten menschen, die zich eeuwen
lang moesten inspannen om hun lossen zandgrond wat dichtheid en vruchtbaarheid
te geven. Tien deelen heeft deze man met gedichten en beschouwingen vol geschreven,
hij woont nu in een kleine villa aan den mond van de Elbe bij Hamburg, en toch
schijnt hij altijd weer zóó te komen uit een oud heidensch woud, waar Wendische
offersteenen staan te verweeren. In onze wereld van papier- en cigarettenrook staat
plotseling een spar, die door menigen bliksemstraal gehavend is, en men meent zelfs
den scherpen geur van hars te ruiken. Hij is goed voor een mastboom, die ver de
wereld in wil, goed voor een balk, die stevig ons huis draagt, goed voor een doodkist,
die onze laatste vermoeidheid in de moederlijke aarde beschermt, goed voor een
kerstboom, die zich door blijde kinderen laat volhangen met wassen engeltjes, zilveren
klokjes, vergulde appels en noten.... De dag, dat men Dehmel ontmoet, is geen gewone
meer; men gaat niet van hem weg, zonder dat hij ons een grootere energie, meer
levensvreugde, zelfvertrouwen en onzelfzuchtigheid heeft geschonken.
Dehmel spreekt over zijn drama's die de Duitsche theaters, volkomen terecht, niet
willen opvoeren; alleen het Lessing-theater heeft het gestileerde naturalisme van zijn
‘Menschenfreunde’ door haar uitstekende voorstelling tot een succes gemaakt. Toch
spreekt hij niet als iemand die zich teleurgesteld of verongelijkt voelt; een glimlach
van een bijna kinderlijk vertrouwen schijnt te zeggen ‘de heer geeft ieder zijn dag’.
Want hij had zich voorgenomen 99 jaar oud te worden, 99 maar, om de vervelende
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gelukwenschen voor zijn honderdsten verjaardag niet te hoeven lezen. En dan, hij
heeft juist een gelukkigen dag gehad: een eenvoudige boerenvrouw, die zijn werken
leest, heeft hem in een eerwaardig primitieven brief haar geestdriftigen bijval betuigd.
‘Ziet u’ - zegt Dehmel - ‘ze begrijpt mijn gedichten niet, althans niet
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in details, ze zou ze in haar gewone taal niet kunnen verklaren, maar ze zegt ze op,
ze ontvangt het rhythme, dat voor haar het eigen vage wereldgevoel schijnt te regelen.
Zij luistert en stamelt het na en voelt vaag een samenhang met de wetten van het
universum. Ziet u, het rhythme, dat is alles.’

FRAU IDA DEHMEL.

Dehmel was een lyricus en desondanks een man; hij wilde met den geest van een
ziener, en rhapsode zijn volk voorgaan, het uit iedere slavernij verlossen en uit de
nieuwe vrijheid, weer nieuwe orde scheppen. Om partij en school gaf hij niets, zijn
werk heeft eerst de naturalisten, daarna de symbolisten aangemoedigd; maar wat hij
niet kon uitstaan, was het l'art pour l'art-principe, de van het leven zelfzuchtig
afgescheiden kunst, die zich voor te voornaam hield om op het gemoed der menschen
te werken en het anders te stemmen voor nieuwe veranderingen en bevrijdingen.
Zeker deed het hem heel veel plezier wanneer in een salon te Berlijn een jonge dame,
wier neus wat hem betrof gerust oostersch gebogen mocht zijn, plotseling optrad en
als ze begon te declameeren:
Ich habe dich Gerte getauft, weil du so schlank bist
und weil mich Gott mit dir züchtigen wlll,
und weil eine Sehnsucht im deinem Gang ist
wie in schmächtigen Pappeln im April.

Dehmel had geen minachting voor den salon, juist omdat hij geboren was in een
houtvestershuis. Maar zijn wensch om invloed uit te oefenen ging uit ver boven den
litterairen kring der bewuste genieters. Hij wilde met harpslag voor het volk, voor
de volkeren uitgaan en hen jubelend opwekken tot nieuwe dansen en spelen, als de
dichter in de primitiefste beteekenis van 't woord, als de dionysisch begeesterde en
begeesterende, die uit tragischen levensnood een nieuwen levensroes veroverd heeft,
die het onbegrijpelijke ons leert en den eerbied voor het ondoorgrondelijke.
Wie echter schept uit den chaos kosmos?
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Alleen de enkeling, alleen de persoonlijkheid.
‘Vader Dehmel’, met dien eervollen naam werd de dichter in de duitsche
arbeiderskranten genoemd, ofschoon hij in streng politieken zin geen partij gekozen
en nog minder de massa gevleid heeft; want in tegenstelling tot de ‘activisten’ van
tegenwoordig, die voor iedere inspiratie de massa hun dank betuigen, heeft hij het
nadrukkelijk betoogd, dat het volk op zich zelf niets voortbrengt en dat de dichter
niet eens voor het volk werkt. Zijn wetgeving geldt voor het onbepaalde, zijn
vormlegging voor het nog
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onbegrensde. Altijd weer tot eeuwig raadsel vernieuwd, heeft kunst haar diepe werking
op allen die den drang tot volmaking hebben. Kunst heeft geen nationale grenzen,
evenmin als het genie van den kunstenaar door de bijzondere eigenschappen van een
ras is opgewekt. ‘Aan tien volkeren is mijn hoofd haar beetje hersens verschuldigd’
- met deze woorden deed Dehmel zich kennen als goed Europeaan, een vredelievende
voor de pacifisten, een permanente revolutionair voor de revolutie-litteratoren van
tegenwoordig, die hem als hun vader meestal verloochenen, misschien omdat zij
hem maar al te vaak op hun nu plat getreden wegen tegenkomen. Wie verlangt niet
naar den dood van zijn vader? zegt Dostojewski ergens en deze groet vol
moordgedachten, geldt immers wel speciaal in het litteraire gezinsleven.De nieuwere Duitsche lyrici, die zich futuristen of activisten noemen, hebben een
dictatuur gevestigd: zij hebben niet alleen de traditioneele aesthetische vormen
onttroond, ze laten zich ook in hun onbegrensde geestesmacht door de natuur niets
meer voorschrijven. Zij voelen zich niet meer verplicht, ook maar in de verste verte,
tot psychologische motiveering, tot organische ontwikkeling, tot waarneming der
werkelijkheid en haar beelding. De geest laat geen stof meer gelden, die buiten hem
bestond; onafhankelijk zelfs tegenover ruimte en tijd vernietigt hij de grenzen der
zinnen, ontkent hij de illusie der perspectieven en stort zich, naar mateloosheid
strevend, alleen in de dimensie der breedte. Een gedicht was vroeger iets op elkaar
volgends, de uitbeelding van een ervaring, een gelukkige gebeurtenis, een avontuur;
het was geboren voor een enkel leven, en als het zich verteld had, was zijn individueel
bestaan geeindigd. Nu worden er eigenlijk geen afzonderlijke verzen meer geschreven;
het is één gedicht van een oneindige melodie, waaraan ze allen schrijven en dat geen
rustpunt toelaat: want de scheppingskracht van den eeuwig wakenden geest kan niet
afnemen. Deze dichtkunst heeft zich over de wereld uitgespannen als een onfeilbaar
systeem van reusachtige reflektoren en geluidopnemers, van voortdurend tikkende
vonkenstations, niet meer het kloppende hart van een nog anthropomorphe wereld
vol godsdiensten en mythologieën, maar het als een machine betrouwbare centrale
zenuwstelsel van het door den geest gecontroleerde universum.
De jongeren van tegenwoordig, die meer principes dan talenten zijn, hebben allen
van Dehmel geërfd, wiens verdienste het blijft, dat hij als een Whitman of Verhaeren
de lyriek in Duitschland opnieuw tot aanzien heeft gebracht, dat hij haar weer de
waardigheid van een profetendom heeft teruggegeven. Maar voor de modernen is
Dehmel als dichter nog te weinig menschheid in abstrakten zin, ondanks al zijn
modernisme staat hij in verdenking om te gaan met goden en kobolden, met bloemen
en elfen, met overgeleverde symbolen uit de mythische voorstellingen van alle volken.
Hij was de atlas, die een aarde droeg, en de ontzinnelijkte menschen van tegenwoordig
willen liever, dat deze dienst heel exact door de wetten der zwaartekracht verricht
wordt inplaats van door een reus, die ten slotte witte haren krijgt. Zijn nalatenschap
was de wijding der kracht geput uit een hartstochtelijken titanentrots, die alle hemelen
stukslaat, en uit een vroom dichtergemoed, dat weer net zooveel hemelen wilde
opbouwen. Zijn werk moest de menschheid vormen zooals in primitieve tijden, toen
de wetgever nog dichter moest zijn; maar er moest ook geen twijfel bestaan, dat de
nieuwe bronzen tafelen met ‘R. Dehmel’ geteekend waren. Ieder werk vooronderstelt
persoonlijkheid.
Es steht ein goldnes Garbenfeld
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Das geht bis an den Rand der Welt,
Mahle, mühle, mahle!
Es steckt der Wind im weiten Land
Viel Mühlen stehn am Hinmelsrand,
Mahle, mühle, mahle!
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RICHARD DEHMEL, DOOR MAX LIEBERMANN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

14
Es kommt ein dunkles Abendrot,
Viel arme Leute schrein nach Brod.
Mahle, mühle, mahle!
Es hält die Nacht den Sturm im Schosz,
Und morgen geht die Arbeit los.
Mahle, mühle, mahle!
Es fegt der Sturm die Felder rein,
Es wird kein Mensch mehr Hunger schrein.
Mahle, mühle, mahle!

DEHMELS HUIS IN BLANKENSEE.

Ik zag en hoorde Dehmel, hoe hij voor een groot publiek deze paar regels voorlas;
hij las ze niet, hij zong ze, hij bliksemde en donderde ze, tot er plotseling een heldere
hemel was, en daar stond een ingewijde, die het beloofde land gezien had. Deze
voordracht, als men ze zoo wil noemen, was een en al extatische trilling, een geloovig
crescendo van leed tot vreugde, was de zelfvolmaking van zuiver rhythmische
krachten tot op die Beethoven-hoogte, waar woorden en klanken, gedachtig aan hun
gemeenschappelijken oorsprong, zich in eindelijk gestild verlangen weder vereenigen.
Zoo was Dehmel, zoo wilde hij zijn, opstijgend uit den oergloed der duisternissen,
de prometheïsche fakkeldrager, die zich weggeeft en zich volmaakt, die de eigen
dichterkracht als een goddelijke kracht vereert. Maar zijn God is de mensch, op wien
wij hopen.
Zoo is Dehmel niet altijd geweest. De zes of zeven onsterfelijke gedichten, die
ook den besten lyricus maar kunnen gelukken.... heeft Theodor Storm ergens gezegd.
Als ik bij Dehmel natel, om alleen naar paarlen te zoeken, zullen het er niet veel
meer zijn, althans niet volgens de uitgave, zooals hij zijn gedichten heeft willen
nalaten. Dehmel heeft een groot deel van zijn gedichten weer omgewerkt, niet alleen
wat den vorm betreft, maar ook naar de gedachten, en getracht ze strakker,
geconcentreerder te maken. Als de jonge Dehmel een vrouw omarmde, zocht hij
eigen genot en liet zich weinig aan de rest gelegen liggen; de rijpere man vroeg zich
af, wat de wereld er door kon winnen, en hij vergeestelijkte de liefdedaad met alle
ervaringen van zijn ouder-nadenken, met alle eischen die zijn ethisch gevoel stelde
Ik-gevoel moest zich in ieder geval uitbreiden tot wereld-gevoel en met eenige
methode zorgde nu de dichter ervoor, dat ieder afzonderlijk gedicht ver genoeg
afstond van zijn oorsprong, van het toevallige, het demonische, om als compleet
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menschheidsymbool te kunnen gelden. Want de kunst moest, volgens hem, geen
copie maar voorbeeld van het leven zijn.
Nur wenn wir im Koth uns fanden
Dann verstanden wir uns gleich

zingt Heinrich Heine, en hij behoort tot de twijfelachtige en verrukkelijke
dichterfamilie van Anacreon en Catullus tot op Verlaine, die wij ons helaas niet
kunnen voorstellen zonder cynische zinnelijkheid, zonder brutaliteit en
kwajongensstreken. Dat waren allemaal groote kinderen, terwijl Dehmel alleen maar
m a n wilde zijn, kinderen
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bovenal van het moment en van het temperament. Zij weenden, als hun iets pijn deed,
zij vloekten en baden al naar zij er behoefte aan hadden en bekommerden zich weinig
om hun persoonlijke waardigheid. Catullus was onmatig in 't schelden, Villon was
een struikroover. Als Verlaine genoeg absinth gedronken had, zag hij de heilige
maagd hem uit den hemel toewuiven, en toen de 70-jarige Goethe verliefd geworden
was op een 17-jarig meisje vond hij, in een plotseling gevoel van onbeschermdheid,
verzen, die de zuiverste uiting van wanhoop waren. Dehmel liet van 't geen hij
doorleefd had alleen dat als gedicht gelden, wat voor hem zelf paedogogische waarde
had of hem nieuwe plichten oplegde, en zoo rangschikte hij de wilde avonturen van
zijn jeugd en mannelijke jaren achteraf in een bepaalde volgorde, zoodat het louter
symbolische reeksen werden, die een beeld geven van de trapsgewijze ontwikkeling
zijner wereldopvatting van den chaos tot den kosmos.

RICHARD DEHMEL, NAAR EEN BRONZEN BUSTE DOOR KURT KLUGE.

Deze manier van handelen heeft zijn werk geen goed gedaan: want het moet nu
wel gezegd worden, dat Dehmel, ofschoon in het leven een zinnelijk mensch van
demonisch temperament, toch als artiest geen zinnelijkheid genoeg had om deze
methode der ethische zuivering zonder schade te ondergaan. Dehmel was als een
zanger, die precies weet, wat er allemaal noodig is om te zingen, en aan wien toch
de hooge onrechtvaardigheid der natuur de aangeboren schoonheid van de stem
ontzegd heeft. Hij mist Heine's toets en Verlaine's mooien streek en voornamelijk
mist hij Goethe's warme, altijd even productieve natuurkracht. Een lyrisch gedicht
in de zuiverste beteekenis moet voor ons zoo van zelf sprekend zijn, alsof we het
zelf gemaakt hadden, alsof het genie van de taal het allang in het onbewuste had
bewaard voordat het aan 't licht kwam. Strophe antwoordt op strophe, innig verbonden
als waren het tweelingzusters, de rijmen omarmen elkaar in verliefde paring, als
hadden zij elkaar nooit opzettelijk gezocht. Bij Dehmel zijn inderdaad maar 6 of 7
gedichten van die melodie, die lang schijnt te hebben gesluimerd voor zij begon te
zingen, en die den dichter zelf verrast heeft, door plotseling te komen. Hoe die verzen
ontstaan zijn, is hier van geen belang, uitsluitend hoe zij op ons werken. Wij weten
met hoeveel geduld Heine zijn verzen besnoeid heeft, tot de vlinder mocht vliegen.
Maar dan was het ook een vlinder.
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De noordduitscher Dehmel is eens naar de landen aan de middellandsche zee
gereisd, hij zond verzen naar huis uit Assisi en Paestum en Olympia en Argos. Maar
hij had die verzen ook thuis kunnen schrijven: want zij zijn niet onder een anderen
hemel ontstaan. Het is alsof hij niet in staat is met zijn zinnen alleen maar op te
nemen, alsof hij niet zuiver passief kan zijn; en hiermee komen wij op een wet, die
men meer voelen dan bewijzen kan: dat de kunstenaar in den diepsten zin van
tweeërlei geslacht moet zijn, tegelijkertijd moet kunnen voortbrengen en ontvangen,
en dat kan hij alleen dan wanneer hij in de juiste verhouding uit mannelijke en
vrouwelijke cellen is samengesteld. Shakespeare bemint evenzeer als Julia
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en als Romeo en Goethe is zoowel Gretchen als Faust. Overwegend mannelijke
naturen kunnen leiders zijn, apostelen der vrijheid, zooals Schiller, of
cynisch-melancholische revolutionairen als Byron. Zij kunnen zooals Victor Hugo
voor de litteratuur richtsnoeren, voor de menschheid hervormende ideeën nalaten,
maar zij kunnen niet in onvergankelijke woorden uitspreken de eenvoudigste
gevoelens, ‘die der ganzen Menschheit zugeteilt sind’. Een lyrisch dichter, die niet
als een kind kan spelen, als een vrouw kan weenen, mist de tonen die niet schijnen
uitgedacht te zijn; die zich zonder menschelijken vingerdruk door een zacht windje
alleen aan de trillende aeolusharp laten ontlokken.
Deze melodie, die uitsluitend gave der natuur is, had Dehmel niet. Men m e e n d e
ze te hooren als hij zelf onder de menschen ging, wanneer hij zijn verzen te hulp
kwam met de zinnelijke tegenwoordigheid van zijn eigen warmstralende
persoonlijkheid. Maar de dichter moet zich ten slotte toch op de hulp van het bedrukte
papier verlaten, en als men deze tien deelen nog eens doorgebladerd heeft, dan zal
men eerder 't gevoel hebben dat een hooge, geestelijke energie ons geleid heeft, dan
dat men zonder erg en con amore gereisd is door zielelandschappen van afwisselende
bekoring. Richard Dehmel was grooter dan zijn werk, hij behoort tot de leidende,
toonaangevende geesten, aan wie de menschheid alleen al om hun willen eerbied
schuldig is. Als wij alleen zijn en een droom ons komt verrassen, wanneer wij ons
geheel voelen als aan de natuur gebonden wezens, en wanneer dan de eenzaamheid
begint te zingen, dan zal zij allicht niet in klanken van Dehmel tot ons spreken. Waar
echter menschen samen zijn, die zich bevrijden willen uit lichamelijke en geestelijke
knechtschap door zich hoogere plichten op te leggen, daar zullen zij zich gezegend
voelen door dezen sterke, strenge, die zelf leed en streed en die aan zijn kunst weer
het grootsche doel heeft gesteld: voorbeeld van het leven te zijn en de belofte van
komende, hoogere mogelijkheden.
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In het ‘British Museum’
door J. de Gruyter (Vervolg).
Het middenrijk. De XIIde dynastie.
Wij voelen ons nu verplicht een grooten sprong te maken. Van de tusschenliggende
dynastieën valt voor het doel van dit opstel weinig mee te deelen, maar die van de
Usurtsens en Amenemhats, een geslacht dat heerschte van ± 2500 tot 1600 vóór onze
jaartelling, schijnt zich niet ongunstig te hebben onderscheiden van de rest.

EEN AMBTENAAR EN ZIJN VROUW. XVIII DE DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS
PUBLISHING COMP. LTD.

Er wordt van meegedeeld, dat deze vorsten hun energie en beschikbare middelen,
niet als veel vroegere koningen besteedden aan het opstapelen van onvergankelijke
monumenten, die ‘tot den hemel reikten’, gewijd aan eigen grootheid, maar dat zij
zich beijverden in het graven van putten en reservoirs, het aanleggen van wegen, het
aanmoedigen van den handel, en de ontginning van de rijkdommen, die de vruchtbare
gronden van het Nijldal in zoo ruime mate aanboden. Maar zij verwaarloosden ook
den arbeid van meer geestelijk gehalte niet. Meer dan in graftomben stelden zij hun
eer in den bouw van tempels, die zij niet alleen met reliefs en standbeelden versierden,
maar vóór welker emplacement zij ook dien nieuwen architekturalen vorm, de
o b e l i s k , de met gekleurde hierogliefen en metalen kap getooide obelisk,
aanbrachten, op zoo bizondere wijze zich aanpassend bij het Egyptisch landschap.
Speciaal verdienen hier vermelding Usurtsen I, die den grooten tempel van de Zon
te Heliopolis construëeren deed, waarvan helaas niets overgebleven is dan de obelisk,
de slanke gedenknaald van rooskleurig graniet, die den reiziger, Egypte uit het Oosten
binnenkomend, een eerste proeve geeft van haar vreemde en geheimzinnige wonderen.
Usurtsen III was een vechtersbaas en hij ging er trotsch op. Zoo zegt hij in een
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door hem opgerichte gedenkplaat van de Zwartjes van de Soedan: ‘Ik heb ze gezien,
ik vergiste mij niet in hen, ik maakte mij meester van hun vrouwen, ik sleepte hun
mannen en vrouwen met mij weg van de putten, ik doodde hun stieren, ik vernielde
hun graan, ik stak hun huizen in brand.’

STANDBEELD VAN DE GODIN SEKHMET. XVIII DE DYNASTIE UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS
PUBLISHING COMP. LTD.

Maar wie interesseert zich nog voor de heldendaden van dezen Usurtsen.
Belangrijker is, dat er drie grijsgranieten statuen van hem gevonden zijn, die, wat
volkomenheid van uitvoering aangaat, tot het beste behooren dat de periode
voortgebracht heeft.
Amenemhat III is vooral bekend als de schepper van het meer Moeris, een enorm
reservoir voor tijden van droogte, en wordt ook gezegd het zoogenaamd Labyrint te
hebben doen bouwen, dat Herodotus zoozeer in bewondering bracht en dat mogelijk
als mausoleum voor de heilige krokodillen gediend heeft.

Egypte's groote tijd het nieuwe rijk.
Wij moeten thans eenige oogenblikken verwijlen bij de uit algemeen- en kunstoogpunt
meest schitterende periode in de Egyptische geschiedenis, die van de Achttiende en
Negentiende Dynastieën, welker regeering valt tusschen de jaren 1600 en 1200 vóór
Christus. Tot hen behoort koningin Hatshepset, die een tempel te Tel-el-Bahiri bouwde
door haar versierd met gekleurde bas-reliefs, de voornaamste tooneelen weergevend
van eene expeditie naar het land Punt. Zij bevatten voorstellingen van zeeschepen de oudste voorstellingen daarvan in de geschiedenis der wereld - van scheepsvolk,
van de bestuurshoofden en de koningen van het land, van de inboorlingen en allerlei
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produkten, daaruit meegebracht. Weinig gebeurtenissen uit de Oude Geschiedenis
zijn zoo overvloedig geïllu-
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streerd als deze expeditie uit de regeering van Koningin Hatshepset.

SETI II MERENPTAH. XIX DE DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS PUBLISHING COMP.
LTD.

Deze zeer ondernemende koningin, wier zwakheid schijnt geweest te zijn dat zij
als een man wenschte beschouwd te worden, een mannelijk gewaad en een
kunstmatigen baard droeg, deed ook twee prachtige obelisken van rood graniet
oprichten, onovertroffen in vorm, kleur en schoonheid van het daarop aangebracht
graveerwerk door eenig ander monument van deze soort. Hun top bestaat uit een
kleine piramide ‘van zuiver goud, ontnomen aan de hoofden van naties,’ zoodat zij
tot op een afstand van vele mijlen zichtbaar zijn. ‘Boven- en Beneden-Egypte baden
zich in hun pracht.’
Maar de grootste Pharaohs der geheele Achttiende Dynastie zijn geweest Thothmes
III en Amenhetep III.

Thothmes III.
Thothmes III was een groot veroveraar, of moet ik zeggen plunderaar, want van een
organisatie der veroverde landen schijnt geen sprake geweest te zijn. Van zijn
jaarlijksche strooptochten in Azië keerde hij gewoonlijk met enormen buit huiswaarts.
Somtijds zijn troepen op de vloot inschepend, landde hij onverwachts op de kust van
Syrië en richtte daar even groote en wreede verwoestingen aan als de Noormannen
in de Middeleeuwen.
Hij hakte de vruchtboomen om, voerde het graan uit de voorraadschuren mee,
legde beslag op alles wat vervoerbaar was en keerde naar Egypte terug met een
grooten voorraad aan goud en zilver, edelgesteenten, vazen van zilver of brons, koren,
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wijn, wierook, honig, lood of andere waardevolle dingen, en mannelijke en
vrouwelijke slaven. In andere jaren marcheerde hij over land, en belegerde de meer
in het binnenland gelegen steden, dwong hen eenige hunner aanzienlijken in zijn
handen te geven, eischte zware oorlogsschattingen, en met paarden en wagens, kudden
hoornvee en schapen, in het
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gevolg zijns legers, ondernam hij de terugreis.
Deze strooptochten vergunden hem zich een edelmoedig vriend van de priesterschap
te betoonen, vele tempels te herstellen, te herbouwen of te vergrooten en ook nieuwe
heiligdommen op te richten voor de goden van Egypte.
Wat het algemeen plan van de tempels uit de Derde en Vierde Dynastieën aangaat,
verkeeren wij nog in het onzekere. Het is duidelijk dat zekere elementen van een
latere periode, zooals de eigenaardige kroonlijst, de gargouilles van uitstekende
demi-leeuwen, de vierkante zuilen, de palm- en lotuskolommen reeds daarin aanwezig
waren. Daarentegen schijnen eenige karakteristieken van een latere periode als b.v.
de pylons, dat geprononceerd Egyptisch bestanddeel van den tempel, ontbroken te
hebben. De architektuur dier oudste tijden bereikte in het algemeen haar effekt zonder
bijkomstige hulpmiddelen, uitsluitend zich steunend op zuiverheid van lijn en juistheid
van proporties. De brokken graniet en alabaster, voor haar opstelling gebruikt, waren
van een volmaakte afwerking en samenvoeging.

De tempel van Karnak.
Zooals wij zeiden, Thothmes III was een groot bouwer. Zijn voornaamste werk is
de kolonnade die hij bouwde in den aan Ammon gewijden tempel te Karnak, een
kolonnade van 150 voet lang en 50 voet breed.
Deze tempel van Karnak is eigenlijk gezegd niet één tempel, maar een samenstel
van tempels en voorraadschuren in 't wilde saamgebracht. Het is geen normaal
schepsel, voortgebracht volgens een weloverlegd plan maar een wonderbaarlijk
monster, welks leden op toevallige wijze op het oorspronkelijk lichaam geënt zijn,
zonder logiek en symmetrie. In detail genomen noemt Maspero de deelen dikwijls
bewonderenswaardig van uitvoering; maar ze trachtend te coördineeren, vindt hij
het onmogelijk er een éénheid van te maken.
Voor dezen tempel van Karnak bouwde Thothmes als een volmaakt nieuw element
drie pylons. Eveneens deed hij twee enorme pylons op den weg naar Luxor opstellen,
waaraan Heroe-em-heb kort daarna twee andere toevoegde. Thothmes IV en
Amenophus III richtten een nog massiever pylon op vóór den meest westelijken,
waaraan Rameses I wederom eene van nog reusachtiger afmetingen deed voorafgaan.
Tusschen deze twee bouwde hij de beroemde zaal, welker versiering door Seti I,
Rameses II en den Rameses van de Twintigste Dynastie beëindigd werd.

De Egyptische tempel
Het schijnt mij niet misplaatst hier een korte beschrijving in te lasschen van den
Egyptischen tempel, zooals deze zich in het algemeen vertoonde. Een breed pad
bracht den tempelganger naar de poort in den muur, die het gebied van den tempel
omsloot; aan elken kant van het pad was een rij sfinxen of rammen geplaatst, die als
beschermgeesten van het gebouw fungeerden. Deze poort doorgaande, bereikte hij
de voornaamste p y l o n die uit een massieven ingang en twee torens bestond. Bij
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feestelijke gelegenheden werden op geregelde afstanden lange geschilderde stokken,
die gekleurde wimpels droegen, in den voorgevel van de pylon bevestigd. Aan beide
zijden van den ingang stond een kolossaal standbeeld van den koning en standbeelden
van den Koning waren ook dikwijls op zekere afstanden vóór de geheele lengte van
de pylon geplaatst. Op eenigen afstand vóór de pylon stonden gewoonlijk een paar
obelisken en somtijds een paar sfinxen of heilige dieren. De oorspronkelijke beteekenis
van de obelisken is onbekend; waarschijnlijk staat zij in verband met de aanbidding
van de zon of mogelijk ook met een eeredienst van phallischen aard.
Achter de groote pylon bevond zich een open hof met een zuilengang, die gebruikt
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RAMESES II, EEN OFFERTAFEL HOUDEND. XIXDE DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS
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werd als een soort bazaar waar gewijde voorwerpen, amuletten en het voor offeranden
benoodigde door het publiek gekocht kon worden. Hier werden ook de zieken
geplaatst, opdat het publiek hen met aalmoezen zou steunen, en hier verzamelden
zich de bedelaars van alle soorten, evenals in een moderne moskee. Een tweede pylon
doorgaande, kwam men in de zaal der Zuilen, waarin de priesters hun processies
hielden en de offeranden der geloovigen in ontvangst namen. Verder dan deze zaal
was het den leek niet geoorloofd den tempel binnen te dringen. De overige ruimten
daarvan vormden het heiligdom van den god. De kleinere kamers in dit gedeelte
bevatten de bibliotheek van den tempel en de kleedingstukken, het juwelierswerk en
andere bezittingen van den god of de goden, die in den tempel aanbeden werden.
Aan het uiterste eind van den tempel was het altaar van den god en zoover mocht
niemand gaan als de Koning en de priesters; een heilige boot of ark, een beeld of
symbool van den god of van eenig hem gewijd dier bevonden zich in dit heiligdom.

ALGEMEEN AANZICHT VAN DEN TEMPEL VAN MEDINET ABOR. FOTO BONFILS.

De tempels van Egypte vanaf de XVIIIde Dynastie tot het Romeinsche tijdperk
varieeren grootelijks in detail, maar het algemeen plan is altijd hetzelfde. De groote
tempels van Karnak, Luxor, Abydos enz. boezemen den toeschouwer ontzag in door
hun grootte en majesteit; de kleinere tempels van de Ptolemaïsche en Romeinsche
tijdperken zijn minder grootsch, maar rijker van detail, en dikwijls van een meer
bevalligen aard. De strengheid van het interieur der oudere gebouwen is getemperd
door de reliefs en inscripties, waarmee muren, zuilen, architraven enz. op weelderige
wijze bedekt zijn en de heldere kleuren, roode, blauwe, groene en gele, waarin vele
van de geschilderde tooneelen uitgevoerd werden, verhoogde ten zeerste het algemeen
effekt. De massieve vierkante zuilen werden in later dagen vervangen door zuilen
met acht kanten, en het heele karakter van de eenvoudige ronde kolom veranderde,
toen haar schacht de gelijkenis kreeg van een papyrus of lotusstengel en aan haar
bovenste deel den vorm van de bloem van één dier planten werd gegeven. Zoowel
zuilen als pilasters werden somtijds versierd met afbeeldingen van Osiris, in hoog
relief op den voorkant aan-
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gebracht, zooals te Aboe-Simbel, en de kapiteelen werden dikwijl gebeeldhouwd in
den vorm van het hoofd van Hathor. Elke tempel had een heiligen vijver op zijn
gebied, zooals elk groot huis een tuin bezat met ornamenteelen vijver. Ook was elke
tempel omringd door een muur, dikwijls van zeer substantiëelen aard en voorzien
van versterkte poorten. De ruimte tusschen dezen muur en de tempelgebouwen werd
in beslag genomen door tuinen en eigendommen van de priesters en ten deele ook
door woningen van het volk. Zoo kwam deze muur dikwijls een kleine stad te
omsluiten, die in tijden van paniek of invasie een algemeen toevluchtsoord werd.

ZUILENHAL VAN DEN TEMPEL VAN EDFOF. FOTO BONFILS.

Na deze uitweiding tot Thotmes III terugkeerend, merken wij nog op, dat van zijn
tijd twee fraaie obelisken dateeren die als veel Egyptisch beeldhouwwerk hun weg
naar Europa gevonden hebben. De zoogenaamde ‘Cleopatra's Needle’ staat op het
‘embankment’ te Londen en een andere, die de grootste van alle bestaande monolieten
genoemd wordt, is opgesteld voor het Lateraan te Rome.

Amenhetep III.
Zooals wij zeiden, een ander groot vorst van deze Achttiende Dynastie was
Amenhetep III, wiens faam bovenal op de Tweeling Kolossen rust, enorme zittende
figuren uit een enkel blok zandsteen gehouwen, die hij had doen opstellen voor den
door hem gebouwden tempel, het Memnonium.
Er bestaan lange beschrijvingen, vol enthousiasme, van Harriet Martineau en
andere bezoekers van het Nijldal, van deze tempels; zeker is, zooals zij zich daar
afteekenen tegen den horizon op de enorme zich naar alle kanten uitbreidende vlakte,
dat zij de verbeelding van eenige dichterlijke geesten getroffen hebben als van een
geweldig imposanten aard. Over hun artistieke waarde schijnt het echter in hun
tegenwoordigen
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gemutileerden staat moeilijk een oordeel te vellen.
Tot een anderen tempel, op last van Amen-hetep III gebouwd, behoorden de statuën
van Sekhet, een godin van het vuur, waarvan verscheidene mooie exemplaren
opgenomen zijn in het Britisch Museum.

MAHOE, DIRECTEUR VAN PUBLIEKE WERKEN EN ZIJN VROUW TOEAT. XIXDE DYNASTIE. UITG. BRITISH
MUSEUM. FOTO FINE ARTS. PUBLISHING COMP. LTD.

Op de achttiende Dynastie volgde de Negentiende en het is onder zulke Pharaohs
als Seti I en Rame es II, dat de Egyptische kunst haar geweldigste monumenten
schiep. Op bouwkunstig gebied overtreft het werk van deze beide vorsten dat van
alle overige Pharaohs en is van een superieure macht en schoonheid, gelijkwaardig,
zij het andersoortig, aan dat van de meest grootsche architekturale scheppingen van
latere perioden. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden. dat ook deze koningen
niet uitmuntten in nederigheid - dat lag niet in den aard van den Pharaoh - het waren,
als men ten minste hun eigen woorden of die hunner hovelingen gelooven mag, een
soort oppermenschen, vertegenwoordigers van het aristocratisch ideaal. Een
triomfzang ter eere van Seti, gewijd aan een overwinning door hem behaald op de
Hittieten, prijst hem o.a in de volgende beelden: ‘Pharaoh is een jakhals, die in een
stormloop door het land der Hittieten vaart, hij is een grimmige leeuw, die de
verborgen wegen van alle streken naspeurt, hij is een machtige stier met scherpgewette
hoornen. Hij heeft de Aziaten neergeslagen, hij heeft de Hittieten tegen den grond
gesmeten; hij heeft hun vorsten gedood; hij heeft hen verdronken in hun eigen bloed;
hij is tusschen hen doorgegaan als een vlam van vuur; hij heeft hen tot niets gebracht.’
Maar wat wij hiervan ook denken mogen, zeker is dat zijne regeering en die van
zijn opvolger Rameses II een hoogtepunt in de kunst van Egypte beteekenen.

De zuilenhal van Karnak.
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Het voornaamste van Seti's werken - bij wijze van spreken volgen wij de Egyptenaren
in hun gewoonte deze machtige scheppingen, die in hun conceptie het werk van vele
eeuwen waren en waaraan zooveel duizenden gearbeid hebben, aan den vorst toe te
schrijven - is zijne uitbreiding en kompleteering van de Zuilenhal van Karnak, een
van de meest indrukwekkende overdekte ruimten die ooit gebouwd zijn. Met haar
muren en pylons beslaat deze zaal een oppervlak van 88000 vierkante voeten, dat is
een
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grooter uitgestrekheid dan de Dom van Keulen, de grootste van alle Kathedralen ten
noorden van de Alpen. Het dak wordt gesteund door 164 massieve steenen kolommen,
twaalf centrale kolommen van niet minder dan 66 voet hoogte en 33 voet in omtrek,
die de grootsche avenue van het midden vormen en tal van kleinere kolommen in
regelmatige formatie aan beide kanten. Het is saamgesteld uit solide steenen platen.
Evenals in de kleinere zaal van Thothmes III viel het licht in middels een clerestorium.
Het dak de zuilen en de muren waren geheel bedekt met geschilderde basreliefs en
hierogliefen, die aan het geheel een buitengewone pracht en rijkdom verleenden.
Fergusson is één en al opgetogenheid over deze zaal, waarvan afbeeldingen in zijn
tegenwoordigen staat slechts een flauw denkbeeld kunnen geven Zoo zegt hij o.a.:
‘De ontzagwekkende staatsie van den centralen zuilengang, waarover het clerestorium
een stroom van licht werpt, met de talrijke kleinere zuilen van de zijbeuken, allengs
verdwijnend in de donkerte, het is alles zoo gerangschikt en verlicht, dat de gedachte
aan een oneindige ruimte in u opwelt; tezelfdertijd spannen de schoonheid en massieve
majesteit van de vormen en de schittering van hun gekleurde ornamentatie tesamen
om dit tot het grootste van 's menschen bouwkunstige werken te maken, een zoodanig
echter, als slechts in dit klimaat en onder deze omstandigheden in den individueelen
stijl, waarin het zich aan ons vertoont, voort te brengen ware.’

PANESHI, GEVOLMACHTIGDE VOOR DE SOEDAN. XIXDE DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE
ARTS PUBLISHING COMP. LTD.

De rotstempel.
Tot de wonderen der Egyptische architektuur behooren ook de rotstempels. Zij
kwamen allengs de plaats in te nemen van de pyramiden, maar vereenigden met de
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functie van mausoleum die van tempel en groeiden in de dagen van Seti en Rameses
II aan tot bouwwerken van grootschen en imposanten aard. Zij drongen tot honderden
voeten in de rots en elke voorzorg werd genomen om hem, die kwade plannen in den
zin had, te misleiden. Van het hypogeum van Seti wordt ons de volgende beschrijving
gegeven: ‘Het bevat een opeenvolging van gangen, kamers, trappen en zuilenhallen,
steeds
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verder zich verwijderend van den ingang. De heele serie appartementen is rijk
beschilderd en beeldhouw- en schilderwerk zijn aangebracht om de Ka van den
Pharaoh te dienen en te steunen en van al het noodige te voorzien.
Naarmate men verder doordringt, raakt men meer en meer bedrongen en verward
in eindelooze processies van goden met den kop van een jakhals, en monsterachtige
vormen van goede en slechte geniï, en booten die mummies vervoeren over den
heiligen vijver, en mummies op zich zelve, en bovenal, nieteindigende verwikkelingen
van slangen in alle mogelijke vormen en houdingen, slangen met de beenen of koppen
van menschen, gekroonde slangen, slangen die zich om mummies slingeren, of die
heele optochten omkronkelen, slangen die zich over lange galerijen uitstrekken,
zoodat men den kop van een slang tegenkomend aan het begin, de heele helling ervan
moet afdalen vóór men haar staart bereikt heeft. Ten slotte komt men tot de gewelfde
zaal, in welker midden de zware albasten sarcophaag rust, waaraan het lichaam van
den Koning was toevertrouwd. Hier wemelt het van processies - om- en omgaand witte en zwarte, en roode, en blauwe: - beenen en armen en vleugels in enorme
afmetingen, spreiden zich uit over gewelf en muren.

Rameses II.
Ook Rameses II, de zoon van Seti, was een groot bouwer, en zijn naam is verbonden
aan den tempel van Luxor, ofschoon deze grootendeels tot Amenhetep III terug te
voeren is. Naast dat van Karnak is Luxor misschien het meest beroemde van dit soort
bouwwerken. Ofschoon de schatting door hem geheven van Aziatische volkoren en
de slaven meegevoerd uit den vreemde hem in groote mate in staat stelden aan zijn
zucht tot praal en machtsvertoon gevolg te geven, ging toch zijn ijdelheid de
werkelijkheid van zijn vermogens nog te buiten en heeft hij op veel monumenten
door zijn voorgangers opgericht den naam van dien voorganger doen uitkrabben en
er zijn eigenen voor in de plaats d en stellen. Aan een dergelijke wandaad hebben
zich meer Pharaohs schuldig gemaakt en het heeft de studie van de Egyptische
kunstgeschiedenis, die tevens die van de algemeene geschiedenis van Egypte is, niet
vergemakkelijkt.
Zijn voornaamste werken zijn het Ramesseum te Thebe en de rotstempel van
Aboe-Simbel, vooral merkwaardig om de vier ontzaglijke beelden van den Koning
voor zijn façade geplaatst. In viervoudige staatsie zit hij daar, de hooghartige vorst,
in minachtende majesteit en den-tijd-tartende rust, uitstarend over de grijs-witte
Nubische woestijn, die zich uitstrekt tot den verren, verren horizon.

Rameses III
Eenige vorsten uit deze periode van minder beteekenis ongenoemd voorbijgaand,
komen wij nu tot Rameses III, die de laatste der groote Egyptische koningen geheeten
is. Maar hij was toch hoofdzakelijk een plagiarist van Rameses II. Zijn voornaamste
werk is de tempel van Medinet-Aboe, waarvan Maspero o.a. zegt: ‘Medinet Aboe
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is de fijnste uitdrukking van de Thebaansche priesterschap wat betreft de bestemming
van de koninklijke ziel en de middelen waardoor haar toekomst verzekerd kon worden.
De architect maakte zijn kunst ondergeschikt aan de godsdienstleer en dat hetwelk
onontbeerlijk was voor het bestaan van de goden vereenigend met dat hetwelk
onontbeerlijk was voor het bestaan van de Ka, smeedde hij het geheel samen tot een
grootsche en harmonische schepping.’ Wat van het aan dien tempel verbonden paleis
en de op korten afstand daarvan gelegen villa van Amenophis I overgebleven is,
geeft ons een denkbeeld van het Thebaansch paleis.
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HOOFD VAN EEN KONING. PTOLEMAïSCHE PERIODE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS PUBL.
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Het paleis.

ISIS EN OSIRIS. PTOLEMAïSCHE PERIODE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS PUBLISHING COMP.
LTD.

Evenals het feudaal kasteel van onze Middeleeuwen was het Thebaansch paleis
rechthoekig van plan, en een solide muur, bijna zonder deuren en vensters, omsloot
het. Dezen muur doorgegaan zijnde kwam men in een doolhof van kleine hoven,
door zuilen gesteunde kamers, alkoven en donkere cellen, van de eene in de andere
leidend en dikwijls eindigend in een blinden gang. De voornaamste deelen van het
gebouw waren opgezet van in de zon gedroogde baksteenen, gedeeltelijk voorzien
van de koninklijke cartouche (een soort stempel, den naam des Konings bevattend).
De vloer was van klei, zoo vast aangestampt, dat hij zoo hard bijna als natuursteen
was. De muren waren bepleisterd met een laag modder op eenzelfde wijze als nog
gebruikelijk is in de Egyptische dorpen. Er waren wachtkamers en een audiëntiezaal,
waar lieden, die de eer genoten tot de tegenwoordigheid van den Koning toegelaten
te worden tusschen twee beschilderde houten kolommen de daïs vóór zich zagen,
waarop de Pharaoh zich aan den bezoeker vertoonde. Badkamers waren talrijk; eenige
daarvan bevatten nog de waterbuizen en de steenen platen waarop de bader zich
uitstrekte om zich te drogen of voor de massage-behandeling. Verscheiden
slaapkamers volgen op elkander, met het platform waarop het bed geplaatst of
opgemaakt werd. Andere kamers, groote en kleine, schijnen voor de huisvesting der
bedienden gebruikt te zijn.
Deze vorstelijke verblijven waren licht van bouw, zooals de huizen van het moderne
Egypte, maar bedekt met schilderwerk, dat de armoede van de gebruikte materialen
verhulde. Roofvogels, met uitgespreide vleugels zweefden langs de zolderingen, met
vluchten duiven of eenden, gevangen in lijsten van golvende lijnen of veelkleurige
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spiralen. Op het plaveisel waren fonteinen, of boschjes waterplanten in kleuren
weergegeven; vis-
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schen zwommen onder het water, eenden doken op uit de lotusplanten, en gevangenen
in gebonden houdingen waren in rijen opgesteld langs de oevers.
‘Ik was als de god Mentoe’ zegt deze Rameses III van zichzelven. ‘Ik plaatste mij
aan hun hoofd (van zijn troepen) en zij zagen de daden van mijn handen. Ik Rameses,
de Koning, gedroeg mij als een held, die zijn waarde kent en die zijn hand uitstrekt
over zijn volk in den dag van het gevecht. Zij die mijn land binnenvielen zullen geen
oogsten meer zamelen op deze aarde; hun leven wordt hun toegerekend als
eeuwigheid....
Rameses III beschonk de tempels van Heliopolis, Memphis en Thebe op ruime
wijze; zijne gaven opgesomd in de ‘papyrus van Rameses III’, de langste Egyptische
papyrus, beloopen niet minder dan de volgende ongelooflijke bedragen: 2756 beelden
van de goden, 113.433 menschen (slaven?), 490.386 stuks hoornvee, 1.071.780
azuras land, 514 wijngaarden, 160 steden, 1.933.766 potten honig enz. enz.
Maar reeds kort na den dood van Rameses II, wiens regeering ruim honderd jaren
vroeger valt, gedurende de vijandelijke invallen en de burgeroorlogen, die de laatste
jaren van de Negentiende Dynastie verzelden, had zich de achteruitgang getoond.
En Rameses III deed eigenlijk niet veel anders dan zijn luisterrijke voorgangers
kopiëeren op een plompe, inferieure wijze.

Beeldhouwwerk.
Over het algemeen kan men opmerken van het beeldhouwwerk van dezen tweeden
Thebaanschen tijd, waarvan wij eenige der voornaamste monumenten bespraken,
dat het zich in verschillende richtingen ontwikkeld had en over het geheel niet
minderwaardig zijnde aan dat van vorige eeuwen in schoonheid van uitvoering, het
overtrof in verscheidenheid van motief. Het is het meest levend, het meest gevariëerd,
het meest compleet, dat hetwelk het meest karakteristiek is voor de capaciteiten van
den Egyptischen kunstenaar, zijn goede hoedanigheden en gebreken. En het verzekert
aan Egypte een van de hoogste plaatsen in de geschiedenis van het kunst- en
schoonheidsleven der wereld.
Niet alleen de menschelijke vorm, ook tal van dieren: de leeuw, de ram, de aap,
de valk enz. inspireerden den kunstenaar dezer periode tot voortreffelijk werk.
Bizonder vindingrijk waren zij in het saamsmeden van de deelen van twee
verschillende wezens tot een schijnbaar natuurlijk geheel. De sfinx van koningin
Hat-shepset te Rome, de sfinx van Thothmes III te Cairo, de Sekhet met het
leeuwenhoofd, waarvan het British Museum verscheiden exemplaren bezit, zijn hier
bewonderenswaardige voorbeelden van.
De leeuwen van Amenophis III hebben een voorname gestyleerdheid van vormen,
die ontbreekt in de leeuwen van Grieksche en Romeinsche beeldhouwers. De koe,
door Neville ontdekt te Del-el Bahari, behoort tot de meest artistieke weergaven van
dit dier, die de geschiedenis der kunst alle eeuwen door heeft aan te wijzen. Het is
geen konventioneele koe, door de traditie aan de hand gedaan; het is een individueel
wezen, om haar schoonheid gekozen uit de heilige kudde.
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Bas-relief.
In het bas-relief was deze periode niet minder gelukkig dan in het standbeeld. De
versiering van de ontelbare tempels waaraan zij het aanzien gaf, niet alleen te Thebe,
maar ook in de provincie, liet maar weinig oorspronkelijkheid toe in de dogmatische
gedeelten, en de tooneelen, die het brengen van offeranden of ritueele plechtigheden
weergeven, verschillen in essentie niet van dergelijke voorstellingen in vroeger
eeuwen. Zij zijn echter minder stijf van vormen dan de ouder afbeeldingen en ver-
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toonen een grooter rijkdom en verscheidenheid in de bijbehoorende dingen. Meestal
is het hiëratisch element overwegend, maar zij treffen toch bijna zonder uitzondering
door zuiverheid van lijn en voortreffelijkheid van modelleering. De basreliefs van
Thothmes, van koningin Hatshepset, en van Amenophis worden door de beste kenners
van Egyptische kunst meesterstukken van bekwame beeldhouwkunst en harmonische
kleur genoemd.
Wij zeiden reeds, dat de glorie, die van Egypte uitging onder het bestuur van een
Seti I en Rameses II, onder hun opvolgers begon te verduisteren.
Zelfs lezen wij, dat onder de regeering van Rameses V-VIII de bewoners van
Thebe door armoede gedreven werden tot het plunderen van de graftomben van
koningen en koninginnen om den wille van de gouden ornamenten in de lijkkisten.

De priesterregeering.
Onder Rameses IX geraakte de hoogepriester van Amen tot groote macht en hij wist
den koning te bewegen hem het privilege te verleenen belastingen te heffen voor het
onderhoud van zijn tempel en priesterschap.
Onder Rameses X werden de roovers van de tomben steeds brutaler, maar het
gelukte de regeering niet er een eind aan te maken Rameses XI en Rameses XII
waren zwakker dan hun voorgangers en lieten het beheer van het land geheel over
aan den hoogepriester van Amen. Bij den dood van laatstgenoemden vorst maakte
de hoogepriester Her Heroe zich meester van de koninklijke macht en alle titels en
functies daaraan verbonden.
Dit was omstreeks 1100 v.Chr. en verscheiden eeuwen volgden waarin Egypte
ons een beeld van achteruitgang, van wanorde en burgeroorlogen te zien geeft. Het
kunstleven, in overeenstemming daarmede, was in het algemeen van inferieuren
aard.

Nabloei en decadence.
Onder Psemthek I (Psammetichus), omstreeks 666 v.C., treedt een zekere herleving
in en met hem begint een derde belangrijke periode, zich weder over eenige eeuwen
uitstrekkend, in het Egyptisch kunstleven. Zij is niet van zoo zuiver autochtonen
oorsprong. Buitenlandsche invloeden beginnen hun rol te spelen en doen zich vooral
tegen het einde steeds sterker gelden. Reeds Psemthek I beschermde de Grieken en
vestigde een kolonie van dit volk in de stad Naukratis. Zijn opvolger Nekau of Necho
onderhield Grieksche legertroepen en bevorderde, evenals Psemthhek, den handel
en het verkeer met de Grieksche en andere naties.
In 527 v.C., viel Egypte ten prooi aan den Perzischen koning Cambyses, die spoedig
opgevolgd werd door Darius I Hystaspes. Deze Darius was een wijs en verlicht vorst,
die vele verbeteringen in het bestuur aanbracht, kanalen aanlegde, in het algemeen
de Egyptenaren vrij liet in hun zeden en godsdienst en over het geheel een gunstigen
invloed op de ontwikkeling van het land schijnt gehad te hebben.
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De Ptolemeeën.
Maar wij zullen hier op de details van de Egyptische geschiedenis onder het bestuur
van vreemde vorsten niet verder ingaan. Genoeg zij het op te merken dat bij den
dood van Alexander den Groote, die de Perzen versloeg en de stad Alexandrië stichtte,
Egypte toebedeeld werd aan een zijner generaals Ptolemeüs Lagus, die het land te
besturen kreeg in den naam van de zonen van Alexander: Philippus, Arrhidaeus en
Alexander II. Hij werd de eerste Pharaoh van de Dynastie der Ptolemeeën die
gedurende bijna drie honderd jaren in Egypte heerschte. Onder het bekwaam bestuur
der eerste Ptolemeeën werd Egypte welvarend en machtig en in de regeering van
Phila-
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delphus sprak men ervan als van het rijkste land der toenmalige wereld. Ofschoon
de Pharaohs en hun hof uit Grieken bestonden en Grieksch spraken, was de taal van
de priesterschap en het volk Egyptisch en de godsdienst van het land bleef in
hoofdzaken ongewijzigd. In den loop des tijds werd Grieksch meer en meer de
officiëele taal en het Egyptisch officieel slechts gebruikt voor godsdienstige
doeleinden. De Ptolemeeën dienden de Egyptische goden, brachten hun offeranden
en bouwden en begiftigden vele van de hun gewijde tempels, o.a. die van
D e n d e r a h , E d f o e , E s n a , P h i l a e , D a k k a h enz. Zij droegen Egyptische
namen en titels, huwden hun zusters en nichten en volgden in het algemeen de
gewoonten van vroegere Egyptische Pharaohs. Maar zij veroorloofden de priesters
geen bemoeienis met het bestuur van het land, hetwelk naar Grieksch voorbeeld
geädministreerd werd, en ofschoon zij in dit opzicht hun macht niet te zeer
tentoonspreidden, deze was er niet minder nadrukkelijk om. De inkomsten, die zij
van Egypte trokken, waren zeer groot en geen andere vorsten van hun tijd waren zoo
rijk als de Ptolemeeën. Deze gunstige gesteldheid dankten zij hoofdzakelijk aan de
bevordering van handelsondernemingen en van het verkeer met de omliggende
volkeren en aan de vrijheid van handel en bedrijf die zij toestonden aan de joden,
welke zich in groot aantal niet alleen in Alexandrië, maar ook in andere steden en
districten van Egypte gevestigd hadden.

HET EILAND PHYLOE, GEZIEN VAN BIGHÉE. FOTO BONFILS.

(Wordt vervolgd).
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MATTHIAS GRÜNEWALD. TAUBERBISCHOFSHEIMER KRUISIGING.

± 1520-1523. KARLSRUHE.
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Matthias Grünewald,
door Anne Hallema.
Voor mijn vriend Simon de Vries.

I.
De altaarschilder.
‘Es ist aber zu bedauern, dasz dieser ausbündige Mann dermassen mit
seinen Werken in Vergessenheit gerahten, dasz ich nicht einen Menschen
mehr bey Leben weisz, der von seinen Thun nur eine geringe Schrift oder
mündliche Nachricht geben könnte’.
JOACHIM VON SANDRART. 1675.

1. De Onbekende.

MATTHIAS GRÜNEWALD IN DEN TIJD DER SCHEPPING VAN HET ISENHEIMER ALTAAR
GRAVURE UIT SANDRART'S ‘TEUTSCHEN AKADEMIE’.

(1509-1511).

Hoewel er in deze eeuw elk jaar een bijdrage tot de Grünewald-studie in zijn
vaderland verscheen en het standaardwerk van Heinrich Alfred Schmid de grondige
beschouwing geeft van al de altaarstukken en teekeningen, welke het scherpzinnig
onderzoek der kunsthistorici na jarenlange vorsching aan den Meester kon toekennen,
zoo bleef de mensch Matthaeus von Aschaffenburg verborgen in het duistere geheim
van het Verleden. Terwijl het leven van zijn land- en tijdgenoot Albrecht Dürer
nauwkeurig gekend wordt, weet niemand van den Schepper van het Isenheimer
Altaar, waar noch wanneer hij werd geboren. Het jaar van zijn dood staat niet vermeld,
de plaats zijner rust kan niet worden aangewezen. Leonardo en Dürer schreven over
kunst vorstelijke gedachten en hun brieven vormen een autobiografie, waar na eeuwen
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de levende stem nog in door klinkt. Van Grünewald bleef geen woord bewaard. Was
hij een zwijger, die zich zelden met menschen inliet en stil zijn eenzaam pad door
den donkeren tijd liep?
Ondanks de uitgebreide Grünewald-literatuur*) blijft de kunstenaar de groote
Onbekende, die in den aanvang van de Hervormingseeuw in het stroomgebied van
den Rijn verscheen, zijn machtige altaarkunst schiep, en zonder ander spoor achter
te laten, verzwond. De volgende eeuwen kennen hem ternauwernood bij name. Zijn
werken worden van hun hooge plaats gerukt en voor arbeid van Dürer, Cranach of
Baldung gehouden. Eerst in de tweede helft der XIXde eeuw wordt Grünewald
ontdekt en uit het graf der miskenning opgeroepen. Na 1800 verschijnen geregeld
studies van Duitsche kunstgeleerden, waar de schilder in genoemd, beschreven,
gewaardeerd wordt. Doch eerst

*) De Grünewald-Bibliographie (1489 bis Juni 1914) van Mela Escherich geeft 502 nummers.
Daar zijn sindsdien een 10-tal nog bij gekomen.
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in 1862 durft G.F. Waagen hem naast Dürer en Holbein stellen. Ruim tien jaar later
erkent A. Woltmann hem als schepper van het Isenheimer Altaar*). In 1876 wijst W.
Schmid hem de ‘Erasmus und Mauritius’ toe. Langzamerhand krijgt de
Grünewald-Frage door het onvermoeide pogen der scherpzinnige spoorzoekers vasten
vorm. Men voelt grond onder de voeten. En al worden er geen levensberichten
opgediept, toch kan er tenslotte een beeld van zijn kunst en haar ontplooiing worden
ontworpen en geconstrueerd. De ontdekking door H. Thoma en O. Eisenmann der
Kruisiging van Tauberbischofsheim is de doorbreking van den morgen. 't Gloort.
Van boven tot beneden scheurt het nachtgordijn, dat eeuwenlang den kunstenaar
verhulde, de schemeringsnevels worden door den frisschen ochtendwind verstrooid
en stralend rijst over het berglandschap de Grünewalddag. Het is glorieus, als de
‘Opstanding’ van zijn Antoniusaltaar. Als scheppend werker leeft hij naast de
Allergrootsten der eeuwen. J.K. Huysmans wijdt in zijn L à B a s (1891) eenige
fonkelende bladzijden aan de bewonderende beschrijving van de
Tauberbischofsheimer Kruisiging en roemt in L e s t r o i s P r i m i t i f s de tien
schilderijen van het Isenheimer Altaar te Colmar in het museum Unterlinden als een
wonderwerk der Kerkelijke kunst.
In 1907 komt de ‘Stuppacher Madonna’ in het licht, een paar jaren later wordt de
‘Verspottung’ te München voor een Grünewald erkend. Ook worden zijn teekeningen
in verschillende verzamelingen na vergelijkend onderzoek op zijn naam gesteld.
Terwijl de kunsthistorici hun nasporingen onverpoosd voortzetten en hun
ontdekkingen openbaren in de vaktijdschriften, durven verschillende Verlegers de
bezorging aan van rijk verluchte Grünewalduitgaven. Zoo doet Max J. Friedlander
bij Bruckman te München in 1908 het Isenheimer Altaar verschijnen in prachtige
kleurreproducties, die een uitmuntend denkbeeld geven van het vuurvlammig koloriet,
waarin het origineel volgens de getuigenis van kunstzinnige bezoekers van het
Museum te Colmar wonderlijk gloeit, zoodat de taal te arm aan woorden blijkt, om
de schoonheid van die symfonische kleurorchestratie te vertolken. In kleiner formaat
verscheen in 1913 bij Seemann te Leipzig een soortgelijke map. Beide uitgaven
worden door Schmid gewaardeerd in zijn ‘Die Gemälde und Zeichnungen des
Matthias Grünewald’, waarin het geheele bekende oeuvre van den schilder wordt
beschreven tot in onderdeelen en in zeer verzorgde prenten gereproduceerd. Deze
kostelijke werken stellen iederen belangstellende in staat door aandacht en overgave
zich de machtige Grünewaldkunst in te leven. Echter zal de prijs voor velen een
bezwaar zijn. Daarin is echter voorzien door het boekje van H.H. Josten in de
Künstler-Monographiën van Knackfusz (1913) en een Kunstwart-Mappe (1907).
In 1919 kwamen nog twee belangrijke bijdragen uit. In hoever het verlies van
Colmar voor Duitschland en het moeten afstaan van het Isenheimer Altaar aan
Frankrijk hiermede verband houdt, kan ik niet beoordeelen, hoewel het mij
aannemelijk lijkt, dat het tijdelijk verblijf van het heerlijke werk in de pinakotheek
de Münchener Delphin- en Piper & Co. Verlag heeft aangedreven ondanks de
verschrikking der tijden de uitgave van August L. Mayer's en Dr. Oskar Hagen's
‘Matthias Grünewald’ te wagen.
Door den gemeenschappelijken arbeid van de Duitsche kunstgeleerden en
bewonderaars van Grünewald's genie werd het Altaarwerk van Mathis tot geestelijk
*) Geschichte der deutschen Kunst im Elsasz. Leipzig, 1876.
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vernietigd, noch door een vernederende dwangvredesvoorwaarde worden geroofd
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2. Leven en Werken.
Wie Grünewald zegt, noemt Christus.
Zijn kunstenaarsloopbaan wordt bepaald door zijn vier Kruisigingen. Het tragische
Golgothadrama is zijn leven lang het onderwerp van zijn scheppende verbeelding.
Jezus' Offerdood is voor Matthaeus dè werkelijkheid. De goddelijke Daad, die aan
het C o n s u m m a t u m e s t *) voorafging, heeft de liefdesterke belangstelling van
zijn hartstochtelijk kunstenaarsgemoed. De realiteit van het Christuslijden is het
grondwoord van Grünewald's Altaarkunst.
Op den poortmuur van zijn ‘Kreuztragung’ (Karlsruhe) staat geschreven: E r .
i s t . v m b . v n s e r . s v n d . w i l l e n . g e s c l a g e n . In dit woord van het
Messiaskapittel bij Jesaja (LIII:5) wordt het goddelijk principe zijner kerkschilderijen
geopenbaard. Het mystieke Lam van het Isenheimer Altaar, wiens bloed uit de
geopende borst in den heiligen Kelk stort, is voor Grünewald meer dan symbool van
een dogma. De geloofswaarheden van de Christelijke Leer zijn in hem vleesch en
bloed, geest en leven geworden, wijl hij de Jezussmart dag bij dag in eigen hartewee
bloedig beleefde. In dat doorleven van het Kruisleed, dat doodt en in die
lichaamsvernietiging toch het wonder van de Levendmaking der ziel bewerkt, ligt
de vèrstrekkende beteekenis van Matthias Grünewald voor de eeuwen. Niet zijn
onderwerp maakt hem groot, maar hij hief de gewijde Overlevering van de
verzoenende Christusdaad in het Licht van Gods genade en schiep daardoor de historie
om tot leven en werkelijkheid. In zijn ontroerde Verbeelding was de smadelijke
ondergang van Jezus in bloedige duisternis een Feit, dat niet in het gister van het
verleden maar in het nu van het tegenwoordige de aarde scheurde, den hemel zijn
glans deed intrekken en den mensch wierp in de woestijn der wanhoop.
Met de andere geloovigen volgde hij aanbiddend de handeling van den Mispriester
en sloeg zijn kruis op het hooge oogenblik der Consecratie, maar het H o c e s t
e n i m c o r p u s m e u m *) wekte in zijn ontvankelijke ziel onvergelijkelijk veel
heviger ontroering dan in de gemoederen der mede-aanbidders. Zij gingen na de
zegenspreking en het verdwijnen van den celebrant aan hun werk voor het dagelijksch
brood, in hém echter gloeiden de epistel- en evangeliewoorden als levende vonken
uit de Rots der eeuwen geslagen. Gelijk de Prediker roept, dat der Wijzen spreuken
als prikkelen en nagelen zijn, diep ingeslagen door de Meesters der verzamelingen
en gegeven van den eenigen Herder, zoo schoten door de kristallijnen vensters van
het outeroffersymbool de vlammen des Heeren hem de peinzende vraagoogen in en,
staande in het gevuur van den Eeuwige, kromp Mathis in het schuldbesef, dat Maria's
Zoon voor hém handen en voeten op het vreeselijke Hout van den Doodskopheuvel
had laten doorspijkeren. Dan schroeide in zijn leden de sterfpijn en als de felle ploeg
de klei zoo sneed de kruiskrampkreet van het Vangodverlatenzijn door zijn arme
ziel.
Hoe werd hij bewogen, als op Hooge dagen het lijden van Jezus en zijn Heilige
Moeder herdacht werd en door de tempelgewelven het Stabat mater dolorosa ruischte,
waarvan de smarttonen de sensatie wekten, of heete droppelen uit den verduisterden
hemel weenden. Dan verschenen hem de blanke koorknapen in hun af- en aanzweving
rond den celebreerenden priester als dienende Serafs en, opgenomen door den
*) Het is volbracht. Joh. XIX vers 30.
*) Dit is mijn lichaam. Matth. XXVI vers 26.
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aanvleugelenden Geest, werd heel het vroom gebeuren der aanbiddende Gemeente
vergoddelijkt en zag hij in den spiegel van den altaardienst de Zaligen cirkelen om
den troon van God. Zoo kon de religieuze handeling Mathis neerstooten in de woeste
duisternissen van de gierende hel en dadelijk daarna zijn roepende ziel opvoeren in
de zingende sferen van het lich-
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tende Christusrijk. Hierdoor staat deze Dante der Schilderkunst als de groote Eenzame
in de wereld der krachtmenschen van de Renaissance en is hij meer dan de humanisten
Dürer en Holbein een vreemdeling op aarde. Met den droeven Prediker erkende
Grünewald noch het genot noch de kennis maar G o d als het hoogste Goed en het
gebruik der hemelsche gaven in Zijn hoogen dienst als het ware Geluk.
Wat kon de menschelijke wijsheid stellen tegenover het aanbiddelijk Wonder van
het Lam Gods -? Hoe woestijnleeg was haar wetenschap bij de paradijsrijke
Altaargeheimenissen! Als in de elevatie het Lichaam des Heeren eerst en vervolgens
de heilige Kelk werd opgeheven ter aanbidding, symboliseerde de priester in die
vrome offerande de verhooging van den Zoon des menschen en in hun adoratie
werden de geloovigen genezen van de venijnbeten der zonde gelijk het Volk Gods
van zijn doodelijke serpentwonden bij het om-redding-roepend aanschouwen van de
koperen Mozesslang. Het M i s e r e r e n o b i s *) was de kreet van Bar-Timeüs, den
blinde, die, staande in het vreeselijk duister van zijn geloken oogen en met gescherpt
gehoor vernemend, dat Jezus van Nazareth voorbijschreed, in heilig geloof den Zone
Davids aanriep en, volhardend in zijn kreet om verlossing, het licht op den afgrond
zag verschijnen in de aanzweving van Gods Geest op de wateren zijner ziel.
Zoo rees Matthias Grünewald, hoewel zijn hart hem bloedend in de borst hing,
wanneer zich in zijn Verbeelding het lijflijk lijden van Jezus realiseerde, door zijn
Geloof in de verzoenende kracht van het goddelijk Kruissterven wederom op uit zijn
verslagenheid en zaligde hij in den wonderen vrede, dien God doet sneeuwen over
een gebroken geest.
Gelijk voor den Schepper van de diviene Commedia waren ook voor Grünewald
hemel en hel werkelijkheden en moest de menschelijke ziel over de verheven baan
van het vleeschgeworden Woord door de vuren der zonde-uitbrandende loutering
heen schrijden, om het Salem der eeuwige rust in te gaan. Ondanks het barre realisme
van zijn honderdwondigen Christus met de vreeselijke smarthanden en gescheurde
bloedvoeten, is de kunstenaar Matthias de goddelijke Dichter der onsterflijke Liefde.
Dat heeft J.K. Huysmans fijn gevoeld, toen hij den uitbeelder van den ‘G o d d e r
A r m e n ’ idealist noemde. Dit Grünewald-Idealisme is het geloof van den Christen,
die het lijden van het aardsche leven gering acht tegenover de heerlijkheid, welke
God aan zijn kinderen zal openbaren. Het is de stervensmoed der Heiligen, die
standvastig de bittere vervolging der wereld verdroegen, wijl zij, hopend de dingen,
die hun sterflijke oogen niet konden zien, innerlijk verzekerd waren, de kroon des
levens te zullen ontvangen uit de hand Desgenen, die in zijn kruisdood hun getoond
had hoeveel leed om zijn Naam doorstreden moest worden.
Zoo verschijnt Matthias Grünewald in zijn altaarkunst als de dichter van den
geloofsstrijd, die het Epos schept van de Heroën der Christelijke Kerk en zijn
kleurvurende schilderijenpolyfonie doet aanlichten in de zonnende heerlijkheid van
het Koninkrijk der hemelen.
***

*) Ontferm U onzer.
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Grünewald kwam uit de omgeving van Aschaffenburg*). Zijn ouders zijn niet bekend,
maar met grond wordt verondersteld, dat zij eenvoudige lieden waren gelijk die van
Rembrandt en Millet. Sandrart

*) Voor dit biografisch gedeelte houd ik me aan het helder en sympathiek boekje van August
L. Mayer, dat in hoofdzaak overeenstemt met het uitvoeriger werk van Dr. O. Hagen. Beiden
putten uit H.A. Schmid's standaardboek, dat voor Grünewald beteekent, wat Sensier's uitgaven
voor Millet en Rousseau zijn. Mayer's en Hagen's werk grondt zich echter op zelfstandig
onderzoek en oorspronkelijk inzicht. De eerste schreef ook: G r ü n e w a l d , d e r
R o m a n t i k e r d e s S c h m e r z e s ;deandereo.m.:Z u r F r a g e d e r I t a l i e n r e i s e
d e s M. G r ü n e w a l d .
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meldt in zijn ‘Teutschen Academie’ den familienaam; maar hij werd gewoonlijk
Meister Mathes genoemd. Zoo duidt ook Melanchton hem aan in zijn ‘Rhetorik’;
het oordeel echter: ‘Mathias quasi mediocritatem servabat’; d.i. ‘Mathias hield het
midden in zeker opzicht’ (tusschen Dürer en Cranach) werd in onzen tijd gelogenstraft.
Er wordt niet geweten, waar Grünewald zijn vak leerde noch wie zijn leermeester
was. 't Vermoeden ligt voor de hand, dat deze een Aschaffenburger of Mainzer was,
hoewel Holbein de Oude ook wel wordt genoemd.
De mogelijkheid, dat hij in 1500 een reis naar Italië ondernam, is niet uitgesloten.
Toen toch trok zich Heinrich Reitzmann, kanunnik te Aschaffenburg, het lot van zijn
genialen landgenoot aan. Deze kan den jongen schilder meegenomen hebben ter
bedevaart in het jubeljaar naar Rome.
't Vroegste Grünewaldwerk is de ‘Kreuzigung’ te Bazel, evenals de ‘Verspottung
Christi’ te München in den aanvang der XVIde eeuw in de buurt van Frankfort
gemaakt. Vrij groote zekerheid bestaat er, dat Mathes een tiental jaren in deze stad
woonde en er zijn atelier had. Daar toch bleef de herinnering aan den meester het
minst verbleekt bewaard. Ruim honderd jaar na zijn dood ontmoette Sandrart er
Philipp Uffenbach, die gewerkt had bij Grünewald's leerling Hans Grimmer*). Men
droeg in Frankfort kennis van de Isenheimer Schepping en de werken door Meister
Mathes in vele plaatsen van het Rijn-Maingebied uitgevoerd. In Sandrart's dagen
was er in de kerk der Dominikanen de ‘Verklärung Christi auf dem Berge Tabor.’
De voorstudies tot dit werk, twee teekeningen te Dresden van de ontroerde Petrus
en Jacobus, die ontzet worden bij het hooren van de Stem uit de luchtige wolk, welke
hen overschaduwt, wettigen het oordeel, dat ook in deze ‘Verklärung’ de kunstenaar,
evenals in al zijn groot dramatisch werk, zijn beeldend vermogen concentreerde op
de emotievolle weergaaf van een geestelijke gebeurtenis, die ziel en zinnen der
menschen geweldig beweegt, gelijk een vulkanische werking de aarde, en in uiterste
zenuwspanning hen een bovennatuurlijk bestaan doet beleven. Daarom kan de
Frankforter schildersbiograaf onvoorwaardelijk worden geloofd in zijn beschrijving
van Grünewald's aquarel ‘worinnen zuvorderst eine verwunderlich-schöne Wolke,
darinnen Moyses und Elias erscheinen samt denen auf der Erden knienden Apostlen,
von Invention, Colorit und allen Zierlichkeiten so fürtrefflich gebildet, dasz es
Selzamkeit halber von nichts übertroffen wird, ja es ist in Manier und Eigenschaft
unvergleichlich und eine Mutter aller Gratien.’
Was de roem van Grünewald reeds tot Colmar doorgedrongen, dat de abt Guido
Guersi te Isenheim hem opdroeg, de altaarschildering voor zijn kloosterkerk te
volbrengen? Of werd hij aanbevolen door de monniken der Antoniusorde te Frankfort?
Hoe 't zij, in de jaren 1508-'11 werd het tiendeelig Polyptiek voltooid en door den
kunstenaar zelf opgesteld. Meermalen moet hij in de omgeving van het Isenheimer
klooster gezworven hebben blijkens de landschappen in den achtergrond van sommige
paneelen, die gelijkenis toonen met berggezichten van de Vogezen.
Kort voor of gedurende de schepping van dit altaar maakte hij vier heiligenfiguren
voor het Hellerouter van Dürer te Frankfort, waarvan de Cyriacus en Laurentius in
het Historisch museum aldaar nog te zien zijn.
Omsteeks 1513 droeg domheer Reitzmann hem twee altaarwerken op, waarvan
het eerste verdween, terwijl het andere slechts gedeeltelijk bewaard bleef.
*) Uffenbach was de leermeester van Elsheimer; deze onderwees Lastman tijdens diens verblijf
te Rome (1604/7). De laatste kreeg als leerling.... Rembrandt!
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Oorspronkelijk geplaatst in de Maria-Schnee-Kapelle, gesticht door de gebroeders
Georg en Kaspar Schanz en tegen de kathedraal aangebouwd, is van Meister Mathes'
arbeid te Aschaffenburg niets meer te zien. De Madonna kwam in de dorpskerk te
Stuppach
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terecht en de ‘Gründung van Sa. Maria Maggiore in Rom’ te Freiburg. Aan de
verstrooiing van middenbeeld en vleugels van het Maria-Schnee-tryptiek worden de
onverschilligheid en vijandschap kenbaar, waarmee in de stormende
godsdienstoorlogen de altaarkunst van Grünewald werd bejegend. Zoo roofden de
Zweden uit den Dom te Mainz drie werken, waarvan het drieluik met een blinden
kluizenaar, die, over den bevroren Rijn gaande, door twee moordenaars wordt
aangevallen en neergeslagen, bijzonder geprezen wordt bij Sandrart. Deze
altaarstukken, die verloren gingen door schipbreuk, toen zij over de Oostzee
weggevoerd zouden worden, had Grünewald in opdracht van Albrecht van
Brandenburg gemaakt. Deze kerkvorst werd omstreeks 1517 zijn beschermer en
verhief hem tot zijn hofschilder. Voor de stadskerk van Tauberbischofsheim*) schiep
hij in de jaren 1520-23 de Kruisiging, die na veel gezwerf en verwaarloozing eindelijk
in het museum te Karlsruhe werd ondergebracht (1899). Het paneel bleek bij de
restauratie van 1883 ommekants de ‘Kreuzschleppung’ te toonen.
Met de verheffing van Albrecht tot kardinaal en primaat van Duitschland werd
Halle a/d Saale de residentie, waar de kerkvorst bij voorkeur vertoefde. Voor de
domkerk aldaar schiep Matthias in 1523/24 de ‘Unterredung des hl. Mauritius mit
dem hl. Erasmus.’ Dit werk, zoo dicht in de buurt van Wittenberg geschilderd, moest
in later dagen bij de terreinwinning der Reformatieleer van Albrecht's vurigen
tegenstander naar Aschaffenburg in veiligheid worden gebracht en is thans de glorie
van de Münchener Pinakotheek. In de figuur van den phlegmatischen Erasmus, die
koel luistert naar de vlammende taal van den temperamentvollen Moor, werd de
kardinaal in de schitterende pracht van zijn vorstelijken staat verbeeld.
Als laatste schepping van Grünewald wordt de ‘Beweinung Christi’ in de kathedraal
te Aschaffenburg vermeld. Dit is het eenige werk, dat op de oorspronkelijke plaats
bleef.
***
Volgens Sandrart zou de kunstenaar te Mainz meestal verblijf hebben gehouden.
Voor zijn altaarwerk zal hij echter menigmaal te Halle of in de andere steden van
zijn Maecenas vertoefd hebben. Of hij te Mainz overleed of in een andere plaats van
Midden-Duitschland is niet bekend. Men houdt 1529 voor zijn sterfjaar. Uit zijn
laatste levensdagen dagteekent het zelfportret van de universiteitsbibliotheek te
Erlangen, dat in de ‘Teutschen Academie’ als gravure wordt gereproduceerd*). De
bijgaande vermelding van Sandrart, ‘dasz er ein eingezogenes, melancholisches
Leben geführt und uebel verheuratet gewesen’, stemt wonderwel over een met de
zwaarmoedige uitdrukking van het droevig opstarend kunstenaarsgelaat. Zoo heeft
Vincent van Gogh zich geschilderd, zittend voor den ezel, 't palet in de hand en de
oogen vervuld van onuitsprekelijk, eindeloos wee.
Ondanks zijn arbeid onder de hooge gunst van den Duitschen primaat is Matthias
Grünewald een arm, eenzaam man, die nochtans onmeetlijke rijkdommen bezit in
*) Bezuiden den Main i/d N.O. hoek van Baden a/d Tauber. Daar ligt Stuppach ook, maar
zuidelijker, bij Mergentheim.
*) ‘Angebliches Bildnis Grünewalds’ schrijven echter Schmid en Hagen. Van den Sebastiaankop
(Isenheimer Altaar) zegt de laatste: ‘Das Bild erhebt also den Anspruch, d a s e i n z i g
a u t h e n t i s c h e S e l b s t b i l d n i s G r ü n e w a l d s zu sein’.
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zijn goddelijke Liefde en van uit de mysterieuze grot van zijn verdoken zielsleven
zijn Verbeeldingslicht over het heiligdom van het Roomsche altaar uitstraalt.
Zijn Priesterschap is Melchizedekiaansch: gelijk de koning van Salem in zijn
uittreding tot den zegevierenden krijgsheld Abram met de voortbrenging van brood
en wijn de offerande Christi vóórbeeldde, zoo komt
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ook Matthaeus van Aschaffenburg zonder geslachtsrekening voort uit de Eeuwigheid
om te getuigen i n de kerk van het Hoogepriesterschap van den Zoon Gods, waardoor
de Levietische bediening der sterfelijke menschen te niet wordt gedaan.
In waarheid, hetgeen Luther in zijn wereldherscheppende Daad te Worms verrichtte,
toen hij tegenover de aardsche macht van Keizer Karel en kardinaal Albrecht zijn
agitatorische geschriften handhaafde, zich beroepend op de wet en de getuigenis van
den Bijbel, en met het bliksemend H i e r s t a i k de persoonlijke verhouding van
den mensch tot God, gelijk die geopenbaard was in het leven van Abram en Job, als
het wezen van een lévend Christendom verkondigde, dat deed Grünewald in de Daad
van zijn Kruischristusschepping, waardoor de ziel gericht wordt op het
onvergankelijke Priesterschap van den gekruisten Nazarener, die na het bloedig
zich-zelf-offeren door de hemelen is doorgegaan en altijd leeft, om te bidden voor
degenen, die door hem tot den Troon der genade komen*).
De Katholieke kerk schijnt de Altaarkunst van Matthaeus harer niet waardig te
hebben geacht. Zij heeft geen hand uitgestoken, om de machtigste verbeeldingen
van de Christussmart voor haar dienst te behouden. Voelde zij intuïtief het beginsel
van ketterij en reformatie in dien Man van smarten? In geen enkel Godshuis is een
gaaf altaarwerk van Grünewald gebleven. Voor den eeredienst van zijn kerk is Mathes'
kunst dood. In musea en bibliotheken worden de overblijfselen zijner geestelijke
nalatenschap bewaard en in de hoogste eer gehouden. Niet de bedienaren van het
altaar, maar de kunstgevoelige navorschers hebben zich zijner ontfermd.
Door zijn schoonheidsarbeid zijn ziel uitstortend in den dood, zal de verworpen
Meester van Aschaffenburg leven, eeuwig en altoos.

3. De Gekruiste.
‘Wie ein roten Faden durchläuft das Thema der Kreuzigung des Herrn hinfort das
Gewebe, in dem der Meister sein Lebenswerk schafft.’
Zoo schrijft Dr. Oskar Hagen.
Niemand heeft zoo ets-fel de psyche van dien Grünewald-Christus het woord
ingebeten als J.K. Huysmans.
‘O, zeker! Van dit bloedige Golgotha tot de zachte en zoete passieschildering
sedert de Renaissance - een heele schrede. Deze Christus in doodskramp is niet de
Galileesche Adonis der rijken, de blondgelokte, de wereldgenietende jongeling, de
mooie man met de welgesneden baard en de nietszeggende uitdrukking, tot wien de
geloovigen sedert vierhonderd jaar bidden.
Die daar is de Christus van den heiligen Justinus, Cyrillus, Tertulianus, de Jezus
van den eersten Christelijken tijd, de leelijke Christus, die zwaar moest lijden, wijl
hij den zondenlast der wereld op zich nam.

*) In deze studie maakte ik o.m. gebruik van Rom. 8 en Hebr. 7. Zonder Ds. Gideon
Boekenoogen echter zouden die levenbarende Pauluswoorden door mij niet zijn gevoeld en
begrepen. Zijn Christuskijk op de goddelijke werkelijkheid van den Bijbel heeft mij vaardig
gemaakt tot het lezen van dit wondere Boek, waardoor de geestelijke zin van Grünewald's
kunst mij werd verklaard.
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De God der armen....’*)
Daar is nog een meerdere lof dan de roem, den Christus van de martelaren der
Algemeene Kerk te hebben uitgebeeld. Grünewald's Gekruiste is de Heiland van den
Bijbel. Van het Johannes-Evangelie en de Jesaja-Profetie.
In zijn eenzaamheid heeft deze schilder zijn troost geput uit het levend water der
onvergankelijke woorden van de Hebreeuwsche Dichters, zooals zij eerst de toekomst
van den Messias profeteerden en na de omwandeling van den Zoon des menschen
op aarde zijn leven en werken beschreven en

*) J.K. Huysmans. Là Bas. 1891; pag. 9/15. Tauberbischofsheimer Kruisiging. In het Duitsch
vertaald: Pan, Berlin. I. 94/95. 1895. Overgenomen in den Knackfusz-Grünewald.
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zijn levensleer verkondigden in hun vurige brieven aan de gemeenten uit de Joden
en Heidenen beide. De Verlossersbelofte van den troost-troost-mijn-volk-roependen
Ben-Amoz zag Grünewald vervuld in den Hooge en Verhevene, die tot Johannes
kwam aan de oevers van den Jordaan te Beth-Abara en van wien de woestijnprediker
in het kemelsharenkleed getuigde, dat Hij vóór hem geworden was. Ook de Dooper
zelf was door Jesaja geprofeteerd als Degene, die recht in de wildernis een baan voor
den Jehovah zou maken en zoo heeft Matthaeus in zijn Isenheimer Altaar in zijn
ruigen Getuiger onder den linker kruisarm den Vo x c l a m a n t i s i n d e s e r t o *)
met de stormende kracht van het Jesajawoord levend en geweldig verbeeld. Waarlijk,
dit is de Boetgezant, die na zijn gezwerf in de woeste eenzaamheden van Judea de
huichelende sjacheraars van Jerusalem met de geesels van zijn
niemand-verschoonende waarheidsprediking terugzweepte in de giftige holen van
hun woekerbedrijf. Deze onverzettelijke Mensch wordt niet als het wuivend riet
ginds en her geschud door de rukkende vlagen van den twijfel, maar eikvast staat
zijn overtuiging geworteld, dat hij zelf af moet nemen en de Christus wàssen. Met
zijn linkerhand omklemt de Man Gods het breed-openliggend Boek, terwijl in
lenig-levendig gebaar de bloote rechterarm uit het harig kleed wordt geheven om
met nadrukkelijk uitgestoken vinger het bloedend Kruisoffer te toonen.
Het getuigend woord uit den Bijbel, waarmee Johannes de heerlijkheid van het
Evangelie boven eigen zending waardeert en het Goddelijke boven het menschelijke
prees, staat bij de wijzende hand in duidelijk schrift: I l l u m o p o r t e t c r e s c e r e
m e a u t e m m i n u i †); tevens wordt in het kruisdragend Lam aan 's Doopers
rechtervoet het E c c e a g n u s D e i *) veraanschouwelijkt, door Johannes geroepen,
toen hij Jezus overzijds zag naderen; in welk getuigenis de geestelijke beduidenis
van het Pascha en de goddelijke Eenheid tusschen het Oud en Nieuw Verbond werd
geopenbaard. In de Kelk, die het stortende bloed opvangt van het Lam, dat ‘voor den
scherende den mond niet opent en wegneemt de zonden der wereld’, wordt de
Algemeene Kerk afgeschaduwd en de Avondmaalsgemeenschap der geloovigen,
zoodat de goddelijke oorsprong van den verzoenenden Altaardienst ligt blootgelegd.
Zoo bouwt Grünewald zijn kunst op het fondament der Profeten en Apostelen,
waarvan zijn vreeslijk doorwonden Kruis-Christus de door God zelf ingevoegde
Hoeksteen is. Het historisch gegeven maakt hij ondergeschikt aan de religieuze
mystiek: hoewel de Zoon van Zacharias en Elizabet reeds in zijn kerker op last van
den Viervorst onthoofd was, toen Jezus op Golgotha stierf en de Dooper nimmer een
Johannes-Evangelie in handen kan gehad hebben, schept hij ondanks de willekeurige
hanteering der geschiedkundige feiten de geestelijke werkelijkheid van den
kruisverzoeningsdood door de scheppende Intuïtie van zijn godgewijd
kunstenaarschap.
De kruisiging te Bazel is het prototype van de andere Grünewald-Golgotha's. In
den aanvang houdt hij zich zorgvuldig aan het historisch Schriftgegeven. In soortgelijk
getuigende gestalte als de Dooper van het Isenheimer Altaar verheft zich de centurio
in zijn stijf-metalen krijgsrusting op het Bazeler stuk. Ook hij staat links van den
Gekruiste. Terwijl de linkerhand de rechtstandige speer stut, heft de honderdman de
rechter met aangesloten vingers in den ijzeren handschoen opwaarts. Hij zweert. Zijn
*) De stem des roependen in de woestijn. Lukas III vers 4. Jesaja XL vers 3.
†) Hij moet wassen, maar ik minder worden. Johs. III vers 30.
*) Zie, het Lam Gods. Johs. I vers 29 en 36.
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getuigenis staat evenals dat van Johannes op den achtergrond tusschen zijn geheven
arm en het gehelmd hoofd met opgeslagen
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helm: Ve r e F i l i u s D e i e r a t i s t e *). Zoo vond de schilder de bekentenis van
den Romein, die met zijn manschappen de terechtstelling leidde en door hem als
representant van het wereldlijk recht in de gedaante van een baardigen overste werd
uitgebeeld, bewaard in het Mattheus-Evangelie. Maar, hoewel door de openbaring,
die de overwinning van den goddelijken Gekruiste in den heidenschen hoofdman
werkte, wel de Jesaja-roeping der volkeren in vervulling ging, is zijn getuigenis van
Jezus' Zoonschap, in de ontzetting van den Golgothaschrik gewekt, niet vast en
krachtig verbeeld. Tegenover den profetischen Ziener van het Isenheimer Altaar in
zijn grootsche geloofszekerheid is deze krijgsman.... een houten klaas en zijn gebaar
theatraal. Toch openbaart de plastiek van het metalen harnas het geniaal
schildervermogen van den jongen Matthias, die aan de krijgslieden, welke hem
dagelijks passeerden, nauwkeurig het samenstel hunner rustingen waarnam en
observeerde, hoe het lichaam en de ledematen zich in de metaalbedekkingen bewogen.
Ruim twintig jaar later zou hij in den Moor Mauritius toonen, hoe volmaakt deze
plastische uitbeeldingsgave zich ontplooide en met welk een technisch meesterschap
hij een levend veldheer zich vrij en gemakkelijk kon doen bewegen in zijn ijzeren
lichaamsbekleeding!†)
De vergelijkende studie van de andere figuren der Bazeler Golgotha in den breeden
val der ruime gewaden met de personen van de Kruisverbeeldingen, die Grünewald
te Isenheim en Tauberbischofsheim schilderde, zou leiden tot het inzicht in de
ontwikkeling van zijn menschscheppend talent. Toch is het grondplan van zijn rijpste
verbeelding der geweldige kruisgebeurtenis gegeven in dat vroege werk. Terwijl in
dit stuk te Bazel vijf getuigen van den Jezusmoord, twee mannen links en rechts drie
vrouwen, naast den vloekpaal zijn gesteld, wordt dat aantal geleidelijk minder doch
de actie expressiever. Op de verdwenen Kruisiging, die in Rafael Sadeler's gravure
bewaard bleef en de Golgotha van het Isenheimer Altaar, is de derde vrouwelijke
smartfiguur verdwenen: alleen Maria Magdalena ligt er in kniegebed naast de
doornagelde Christusvoeten. De laatste Kruisiging onderscheidt zich van de drie
andere, doordat de Johannes- en Moeder Godsfiguur samen zijn gebracht. Op het
altaarpaneel te Karlsruhe is Grünewald tot de oorspronkelijke opvatting van het
Bazeler schilderij teruggekeerd en staan de beide arme menschen, die het meest
liefdevol met de Jezusziel verinnigd waren, wederom weerzijds van den Gestorvene.
Zij zijn alleen met Hem in het geweldige mysterie van den eeuwigheidsnacht, zat
van tranen. Bij Maria stort de roode doek, die haar stil smartgelaat omvangt, over de
schouders en langs de voor de borst geheven bidhanden met de ingeboorde nagels
op het heilig-blauwe gewaad, dat haar zoo geheel omhult, dat geen voet zichtbaar
wordt. Het roode kleed van den Evangelist is haveloos en gescheurd. Een gele mantel,
die in plooienval overeenkomt met het opperkleed van den Johannes te Bazel, woelt
over de rok en schijnt sterk bewogen door de ontroering, die dezen krachtigen Zwaab
schokt en zijn ruig gezicht verwringt tot een smartmasker. In harmonie met den
onuitsprekelijken ernst van de gebeurtenis gebruikt Grünewald een rustig koloriet.
De kleuren, 't matrood, blauwgeel en olijfgroen der kleeding, het blauwig-groen
van den hemel, diep wijkend achter de sombere bergen in de ondoorgrondelijke
geheimnis van een nachtmeer, zijn met ingetogenheid geschilderd. Hier geen uitbundig
*) Waarlijk deze wás Gods Zoon. Matth. XXVII vs. 54.
†) Men leze de prachtig-beeldende beschrijving van dit machtig schilderstuk, door Jan Veth in
zijn boek: ‘I m S c h a t t e n a l t e r K u n s t . Berlin, 1911, pag. 119/121.
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koloristisch geweld. In zijn devote couleuring bidt de kunstenaar. Zijn werk is een
rouwpsalm in den nacht. Een lied Hammaäloth uit de diepten. De vuur-hevige kolorist
van het Isenheimer Altaar buigt zich als de dienaar van den stemmingsschepper, die
in den
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godgeheiligden toon van zijn schilderij de tranenlooze smart van de beide
stomgeweende menschenkinderen verbeeldt.
En tusschen die geheel verslagen moeder van Jezus en den ontzetten Johannes
met d'open, tòch stemloozen mond.... de Gekruiste! Wat in het werk te Bazel werd
begonnen, is hier volbracht. Ook daar die handen met de gekromde vingers, dat
slaphangend hoofd, die misvormde voeten. Maar niet de Strijd van den stervenden
Zoon van God. Reeds in de Kruisiging van Isenheim wordt de overwinningskamp
geopenbaard. Doch daar is de dramatiek luidruchtiger. Hier stiller, maar meer de ziel
indringend en met zacht geweld diep ontroerend. De dwarsbalk van het kruis is op
het Bazeler schilderij recht, hier, evenals te Colmar, gebogen, of hij krom getrokken
ware door de sterfangstkrampen van den Strijder, die als een schaap zich ter slachting
liet leiden, maar als de Leeuw van Juda dapper en zegevierend vocht tegen Satan en
Dood.

DE DISCIPEL JACOBUS. KRIJTTEEKENING VOOR HET FRANKFORTER ALTAAR: CHRISTUS-VERHEERLIJKING
OP DEN BERG THABOR. DRESDEN.

Deze Heros kon de machten der duisternis in de hel binden en de eeuwige
verzoening te weeg brengen tusschen God en mensch.
Pas na de uitgroeiing van zijn zielsleven vermocht Grünewald de gelouterde
ontroeringen van zijn liefdehart levend te openbaren in het dramatisch geweld zijner
menschbeelding en schept hij in zijn smartverstilde Jezusmoeder en den door wanhoop
verscheurden Johannes bij het kruis van den uitgeleden Christus het kunstwerk, dat
door de verbeelding van de meest teisterende ellende en geheiligde liefde den Mensch
Matthias met zijn diepe ziel weerspiegelt.
Geen bijbelteksten noch geloofssymbolen
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in de Karlsruher Kruisiging, maar het kloppende leven van een groot-geloovige, die
door het kruisdrama verbrijzeld werd en de smarten van den hangenden Jezus op
zijn hart golf na golf voelde breken. 't Naakte gevoel van een bewogen ziel bloot
voor God. Die de eeuwigheid aandurft. Zoo bloedig leed, dat hij vertrouwd raakte
met Jezus' spijkerpijnen en in eigen hartesmarten het stempel van het Christuswee
zijn vleesch voelde inschroeien. Gelouterd door zwaar zieleleed, werd hij zich bewust,
dat er goddelijke krachten aan de wedergeboorte van zijn hart arbeidden, en voelde
hij zich gelijk Paulus met den Nazarener gedoornkroond en genageld aan het kruis
der zelfverloochening. De dooding van zijn vleesch, niet door uitwendige kastijding,
maar door het reinigende vuur, dat als een Pinkstervlam hem de
om-verlossing-roepende ziel werd ingeworpen, was Grünewald's wondende smart
van iederen dag, maar ook zijn glorie. Hij ervoer, hoemeer hij zich zelf afstierf, hoe
heerlijker het leven van Gods Zoon in hem bloeide. Hij zag zijn bestaan in mystiek
verbond met het hoogste geestelijke leven. Soms werden hem in zijn extatische
verrukkingen de hemelpoorten ontsloten en verscheen de heerlijkheid des Heeren in
de jubileerende omstoeting van de heilige heirscharen. Dan wist Matthaeus van
Aschaffenburg zich geroepen profeet, die in dadelijk verkeer met God sprak, en, zijn
penseel doopend in de vurige verven van den boog, die door de hemelsche genade
in den regen van zijn weening aanschitterde, schilderde Grünewald in zijn
smartbewogen menschen de ontroeringen, die zijn hart doorkruisten.
(Slot volgt).

Een terugkeer,
door M.H. Werkman.
Wanneer de zorgzame oude ook de tweede schuurdeur wijd had opengezet voor het
bleeke buiten, dan begon het paard te loopen en trok het wagentje uit het duister van
de schuur naar buiten in het grind van den weg, dat scherfde onder de wielen.
Bij de inree, aan den teugel gehoorzaam, wendde de bruine zich naar rechts, met
een draai den grooten weg op, en liet bij het aanhalen der leidsels zich gaan in een
zachten draf, waarachter de lichte charrette effen voortrolde.
De jonge man onder den kap drukte zich terecht in de stugge rugkussens, trok het
strakke schootkleed hooger naar de hand, die de lijn hield, en zag een oogenblik uit
over de velden. Het was een bleeke, stille voorjaarsnamiddag, geurend naar aarde,
omgewoeld voor den bouw. De lucht, die langs hem streek, was zacht vochtig en
zoel. Maar met de herinnering aan de verder gevorderde lente in het zuiden, dat hij
eerst onlangs verlaten had, overkwam hem deze schrale Maartsche dag met een vage
triestheid en een misnoegen, waarvoor hij de verklaring zocht in het doel van zijn
rit en de herinneringen, die in hem opleefden, nu hij voor het eerst sedert jaren weer
dezen weg langs reed.
Dit land was hem eens zeer lief geweest. Hier had hij een korte jeugd gekend, van
spelen in den tuin, in de dagelijksche nabijheid van boomen, weiden en water. Hier
had hij op avontuurlijke tochten de stroomende vischwaters gevonden, die diep waren
en koud. Hier had hij later lange vacantiedagen beleefd, met zwerftochten langs
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wegen en velden. Hoe dikwijls was hij deze wegen gegaan en de smalle voetpaden
door de landerijen, verbonden door lage vonders over stille slooten.
En nu hij dezen tocht begon, verzonk zijn besef van werkelijkheid naar de
betwijfelde gedachte, of hij het wel zelf was, Anton Volmer, die op dit oogenblik en
op deze plaats zich liet gaan naar een daad, die tegen zijn bedoeling en voornemens
indrong. Hoe vreemd gaan onze wegen door het leven.
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Naar welke geheime krachten buigt zich de richting van onze daden, hoe gaan er
gevoelens en daden uit naar allerlei zijden, en keeren met den tijd tot ons terug, voor
een groot deel als daden en gevoelens van anderen. Dan vinden wij, dat de wereld
klein is.
Zoo overzag Anton Volmer zijn leven van de tien jaren, den tijd, dat hij niet hier
was geweest, de plannen, daden en gebeurtenissen. Hij had veearts willen worden,
en hij was het nu. Doch anders dan in zijn voornemens had het leven hem gericht.
Hij werd paardenarts bij een regiment in het zuiden, met het berusten, niet anders
dan in het voorbijgaan in deze streken terug te komen. En hier reed hij nu als
plaatsvervanger van zijn zieken oom op practijk juist in deze streek, die hij gedacht
had, te zullen vermijden.
Hij kon zich dan nu, zoo overdacht Volmer met een glimlach, vertrouwd maken
met de werkelijkheid, die geworden zou zijn, wanneer het leven hem zijn zin had
gegeven, en hij op deze of een andere landelijke plaats veearts zou geworden zijn.
Dus zoo: dag in, dag uit, in kalmen draf rijden door deze begrensde wereld, waar het
leven geleidelijk gaat; zoo: gedoken tegen de grove polstering van het oude rijtuigje,
de beenen gestrekt onder het riekende leeren schootkleed, achter het glanzende paard,
dat naar zweeten geurde, dat met regelmatig geschok van zijn schonken draafde en
de lange dubbele lijn deed dansen op zijn gladden rug.
In de omraming, die de rand van den wagenkap vormde, nam zijn blik in het
voorbijrijden de omgeving op, de kale, barre velden, de starre, naakte boomen, de
boerderijen in wijden omtrek gedwee in de verte. En over dit alles naar het noorden
toe de bleeke, bedekte lucht, die gelijkelijk over polders en kwelders en wadden
neerhing, eentonig en triest. Ja, triest was deze wereld, met het woord, dat een
Franschman hem eens gegeven had, voor dit effen velden-land, onder effen bleeken
hemel. Waren zijn oogen anders geworden, was hij zelf een ander dan vroeger? Zoo
klaar en koel overzag hij nu dit alles, met terughouding en vervreemdheid, dit land,
dat hem toch eens zeer lief was geweest.
Want het was hier, dat hij voor het eerst het meisje gezien had, een lateren zomer,
toen hij met oom op practijk reed; het eerste meisje, dat als vreemde in zijn gedachten
binnenkwam.
In zijn herinnering was ze gebleven als het bijzondere meisje met de verwonderde
oogen en het haastige toeloopen. En tusschen hen beiden begon die eenvoudige
genegenheid, die hen elkaar deed onderscheiden van de anderen. Hij was misschien
de eerste, die deze volle aandacht had voor haar aanziende oogen en speelschen
glimlach, en die voorzichtig de woorden van zijn voorkeur voor haar uitzocht. Zooals
zij wel het eerste meisje was, die zijn woorden blijde waardeerde, en hem haar
onbevangenheid van verlangen openbaarde in den glimlach van begroeting, wanneer
hij kwam.
Hij kwam er veel, dien zomer, daar zijn oom voor de bezoeken bij haar vader de
stille namiddagen koos, als geen dringende boodschap hem naar elders geroepen
had. Haar vader was de liberale boer, die zich door het inzicht liet leiden, dat de
veearts er is in het belang der boeren, en dat dezen moeten zorgen, dat hij er kan zijn
en blijven. Zoo was het een stilzwijgende overeenkomst tusschen beiden geworden,
dat de veearts van tijd tot tijd de stallen kwam bezoeken, en de boer dan wel altijd
raad had te vragen omtrent een van zijn dieren. Den kleinen knecht hoog op het
naakte paard zond hij alleen in dringende omstandigheden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

Wanneer dan de oom, een blanken namiddag vóór de thee, geen bezoek besproken
had, dan liet hij inspannen en vroeg zijn jongen neef om mee te rijden naar den
burgemeester van den uiterdijk, of welke andere grap hij goedvond met een knipoogje
te maken op de overheerschende positie van zijn agrarischen cliënt. Eerst onderweg,
na een tijd van uitvragen en schelmsche antwoorden, kwam het weten der prettige
waarheid.
Het waren uitgezochte tochtjes, met hun
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beiden onder den wagenkap langs de zomersche wegen, waar voorbijgangers hun
groet riepen, en de jonge man ernstig zijn groet mee terug gaf. Hoe genoegelijk
geleund in de kussens keek hij de wereld aan, in afwachting en voorproeven van het
genieten der ontmoeting ginds. Het was de oude boer, steeds in de omgeving der
stallen en schuren bij hun aankomst, in de vingers de lange, witte pijp, waaruit de
ijle wolkjes geurig en wit in de buitenlucht opkrulden. Het was de moeder, de
werkzame vrouw, door zorgen om haar kinderen verzacht. Het was het meisje, blozend
en blond in het wit, met den oogopslag van verwachten, wat eigenzinnig in het
toegeven.
Wanneer hij nu met den glimlach der herinnering aan deze dagen terugdacht, en
zichzelven vergeleek van toen en nu, dan zag hij met verwondering, hoe alles innerlijk
veranderd was, ondanks het uiterlijk gelijk blijven. Tien jaren had hij geleefd buiten
deze wereld, en alles leek zoo gelijk gebleven, evenals hijzelf. Maar hoe diep hadden
zich, nu al, de verschillen gevormd. Zijn oom, ziekelijk verouderd, met op geregelde
tijden terugkeerend, des voorwinters en des voorjaars, zijn kwaal. Hijzelf veearts,
zooals zijn wensch geweest was, maar door het stads- en kringenleven, door reizen
in het buitenland, ontwend aan het patriarchale van dit landelijk bestaan. En het
meisje vrouw geworden, de vrouw van een jongen boer, en wonend op de boerenplaats
van haar vader, waarheen hij nu na jaren voor het eerst weer kwam, dezelfde, maar
zooveel anders.
Na die zomerdagen van vroeger was uit verlangens en overwegingen het voornemen
ontstaan, dat hij veearts zou worden, als zijn oom. Het was in zijn eenvoudige
gedachtenwereld van toen de volkomenste oplossing van verschillende neigingen in
een plan, waarbij zijn liefde voor het land en die andere voor het meisje van grooten
invloed waren. Ondanks bedenkingen van oom, die met miskenning van zijn jonge
levenstoewijding meende, dat hij wel erg het leven van den buitenkant zag, volgde
op de voorbereiding de studie te Utrecht. Maar zooals zijn gedachten om het vrouwtje
van zijn toekomst zijn plannen gericht hadden, zoo dreef ook het weten, dat zij de
vrouw van een ander zou worden, zijn voornemens naar een andere richting. Toen
zijn moeder hem argeloos schreef, dat het meisje van zijn zomerdagen de vrouw van
een jongen boer ging worden, meende hij, nog eens te moeten kiezen en na een
verboemeld jaar, dat hem de studie had kunnen kosten, groeide er uit nieuwe
vermoedens een andere eerzucht, die hem de loopbaan van militair paardenarts deed
kiezen, en hem dreef tot het verwerven van onderscheidende opdrachten naar de
groote steden van het buitenland. Zijn reizen hadden succes, de naam Volmer had
klank en gold op zijn gebied.
Maar hij was wel dezelfde gebleven, hoe vervreemd ook van zijn land, dat hij in
geen jaren terugzag. Hij leefde zijn ingespannen bestaan als tusschen menschen van
een vreemd land, wier taal hij had aangeleerd, maar niet sprak als zijzelven. En
glimlachend overdacht hij, hoe Daumont hem eens, een vertrouwelijken avond, dat
hij zich meer gaf en men hem meer naderde dan anders, een déraciné had genoemd.
Nu moest hij tot de erkentenis komen, dat ook zijn geboorteland hem vreemd was
geworden.
Want nu hij zich hier wist zitten in de eenzame intimiteit van het dokterswagentje,
door ooms jichtigen bruine in hortenden tred van draf getrokken aan de strekkende
strengen, nu hij in den rug de vermoeienis begon te merken van de ongelijke
kussenleuning, de handen moe van het houden der koorden, nu leefde weer na zijn
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overdenkingen de onbehaaglijke neerslachtigheid op, waarmee hij dezen tocht
begonnen was, de weemoed van den mensch met ruimeren blik over de verloren
wereld van vroeger, waarin hij gelukkig, of tenminste tevreden en dikwijls blijde
was geweest. Hadden de reizen, de nieuwe vreemde uitzichten, de overweldigende
groote steden, de menschen met hun ver-
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fijnd gecompliceerde behoeften hem gelukkig of tevreden kunnen maken?
Had een der vele vrouwen, die hij ontmoet had, en wier gesprekken, geestig of
gevoelig, hem bezig gehouden hadden, hem het eenvoudige, spontane meisje kunnen
doen vergeten, waarvan hij de herinnering nog altijd bij zich droeg? Hoe steeds
dezelfde hervond hij zich toch ook, in het overdenken, hoe gemakkelijk en geheel
begrijpend hij zich telkens inleefde in gebeurtenissen en toestanden, die zijn oom in
het praat-uur vertelde. Had hij dan toch zich moeten terugtrekken, hier ergens op het
land, of zou hij met een vrouw zijn leven in de steden beter hebben kunnen vormen?
Zijn neerslachtigheid ging over in wrevel, nu hij uit ooms gesprekken zich
herinnerde, welke onachtzaamheden hem ginds misschien wachtten, waar men
onbekend was met de behoeften, die hij zich gevormd had in zijn leven van officier
en vrijgezel. Het waschwater voor zijn handen zou in een slordig blik koud en
onzuiver zijn, en de goedkoope zeep pijnlijk aan zijn huid. Het vochtige droogdoek
zou gezocht moeten worden, dat hij toch niet gebruiken zou. Hij maakte de
vergelijking met de weelde der hygienisch zindelijke laboratoria, de luxe van zijn
dagelijksche leven, vergeleken bij dit verwachte.
En hier begon eerst recht de verlatenheid van den polder. De bruine draafde
ingespannen en trager een helling tegen, waar het dijkgat een doorgang liet tusschen
de steil ingesneden wanden van den binnendijk. Dan ging het harder de afhelling
neer, met vlot getrappel en slap gelaten strengen den polder in, waar de velden, vlak
gestrekt, zelden een boom droegen. Het land, ver heen effen uitgestrekt, grijs en
blauw onder de bleeke lucht, verliep langs een open weg naar enkele alleenstaande
boerenplaatsen, die Volmer herkende. Een laan van boomen begon bij den weg en
leidde naar het huis, dat nu duidelijk zichtbaar werd, met zijn heldere, wit omteekende
vensters in de roode muren, hoog op de kelderramen. Daar achter zwaar en massaal
de hooge schuurdaken, dik gedekt, met laag een rand van blauwe pannen. Met trageren
draai reed de charrette links de laan in over het scherpe grind, waar soms een steen
stootte onder het wiel en knarsend verging. Stapvoets trok de gewende bruine het
rijtuig nu langs het huis, terwijl enkele kippen fladderend terzijde renden en eenden
snaterden in de gracht, voortzwemmend. In stappenden tred overwon het paard den
opgang naar het heem met zijn vele deuren en hield er stil voor den stal.
Het was er heel stil. Een knecht was bezig, binnen het warme donker van de staldeur
stroo te dragen, gestoken aan een vork, die hij hoog hield. Hij luisterde op en riep
een klein knechtje, dat ergens binnen aan het werk moest zijn, om den boer te
waarschuwen. Dan kwam hij zelf naar buiten, waar de dokter uit het schommelend
wagentje geklommen was en op de steenen bestrating trad. Zij begroetten elkaar met
enkele woorden en vragen, en zorgvuldig als een gast werd het paard geleid naar een
ring, die aan den muur hing, en werd er vastgebonden. Terwijl hij wachtte op den
boer, bleef Volmer even uitzien naar de lucht. Er kwam werking in de wolkenlagen.
Het grijze zwerk verdeelde zich en brak soms in valleien van licht.
De jonge boer kwam aangeloopen, en met voldoening, waarvan hij zich geen
rekenschap gaf, merkte Volmer op, dat deze jonge man van zijn jaren in toon en
manieren een man van opvoeding bleek te zijn, misschien niet van de zorgvuldigheid
der officieren van zijn omgang, maar van een verzorgde beschaving, die harmonieerde
met de omgeving. Het zou voorzeker de moeite loonen, het oordeel van dezen jongen
landheer te hooren over de dingen van den tijd, mits niet de allernieuwste. Zijn
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begroeting was een glimlach en een handdruk, tegelijk met het noemen van zijn
naam. Volmer verklaarde zijn komst, nu oom met zijn kwaal thuis moest blijven.
‘Uw oom is oud geworden in het laatste jaar,’ zei de ander, in die woorden een
oordeel vormend, dat zeker niet alleen stond.
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Hij meende, dat er eigenlijk iemand van de familie moest komen, om de practijk
gedeeltelijk over te nemen. Zonder zijn gedachten te uiten, gevoelde Volmer zich
door een aangename rustigheid bevredigd, te weten, dat hij in de eerste plaats daartoe
in aanmerking kwam, en dat men nog altijd zijn afwezigheid als tijdelijk scheen te
beschouwen. Dan vroeg hij naar het zieke paard, en de knecht bracht het naar buiten,
stoffig en ongekamd, onzeker uit het staldonker in het buitenlicht stappend. Volmer
betastte met streelende vingers de kleverig ometterde wonde plek, als een krater van
vuil vocht in de haarhuid van den hals, die pijnlijk even rilde. Schuw trappelde het
dier even terug, toen Volmer de wonde nader onderzocht. Hij wilde de operatie
uitstellen, tot zijn oom hersteld was en deze zelf kon doen. De jonge boer hoopte
echter, dat Volmer zou ingrijpen, wanneer de dokter weer eens geruimen tijd zou
wegblijven.
Door dit als vanzelf sprekende vertrouwen ingenomen, liet Volmer zich overhalen,
mee naar binnen te gaan om thee te drinken. Hier waren de stallen, de bekende weg
naar het woonhuis. De koeien stonden in de warmte traag kauwend of lagen stil neer
tegen de beschotting. Een enkele wendde den kop zwaar om, en blies zuchtend adem
uit. Een ruwe deur, met een gewicht aan een touw over katrollen zichzelf sluitend,
nog altijd als vroeger, gaf toegang tot ruimten, die veranderd waren en nu ingericht
voor het bergen van fietsen. En zoo, uit het donker van dezen doorgang, kwamen zij
door een klapdeur plotseling in de stille helderheid van den dwarsgang, waar een
oude hangklok met tragen slag tikte. Deze gang door, en rechts drie treden op,
bereikten zij de hoofdgang naar de kamers.
Er zong een jonge, zoete stem bij een eenvoudig lied van de piano. Dan hield het
plotseling op, de deur werd geopend, en Volmer schrok van een gelijkenis, zoo sterk,
dat hij stilstond. Toen begreep hij; nog voor de jonge boer haar voorstelde als het
schoonzusje, de zuster van zijn vrouw.
En onder het vormelijk gesprek door, dat begonnen was, nadat de bezoeker een
plaats gevonden had, overdacht Volmer, dat dit dan het nakomertje moest zijn, die
hij niet anders gekend had dan als spelend kind met poppen en kleertjes, en dat des
avonds vroeg naar bed verdween uit de rij. Zij had den verwonderden oogopslag en
het vrijelijk vragen van het meisje zijner herinnering, en viel in het gesprek binnen
met vragen naar Volmers oom en over zijn eigen leven en werk, plannen en studie,
waarover zij onlangs iets gelezen had. De naam had haar getroffen. En opeens,
glimlachend: ‘u bent toch officier, waarom draagt u de uniform niet?’
Volmer lachte terug, en vroeg, of zij den Kleinen Lord kende, en na de verder
vragende bevestiging: ‘die vroeg ook, of een graaf altijd zijn kroontje op het hoofd
draagt.’ Ze lachte mee met de anderen, zich trachtend te verbergen achter het
haakwerkje, maar keek terzijde naar haar tegenpartij, een gebaar, waaruit een glimlach
tusschen hen beiden ontstond.
Het werd een nieuwe emotie, toen de jonge vrouw zelf binnenkwam, en al zijn
aandacht vereenigde zich op haar, die eens in zijn verbeelding geleefd had. Het deed
hem vreemd aan, dat zij een geheel andere geworden was, en hij in het zusje haar
verschijning van vroeger geheel terugvond.
In haar herinnering scheen niets overgebleven van alles, wat op Volmers leven
van beslissenden invloed geweest was. Haar oogopslag was van een overwogen
gerustheid, haar houding en bewegen van een verzekerde kalmte, die aangenaam
behaagde in de vredige huiselijkheid van deze kamer, waar de stemming van goede
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zorg lichtte als zonneschijn. En onderwijl het gesprek voortging over gebeurtenissen,
die Volmer vertrouwd waren uit de gesprekken met zijn oom, overwoog hij voor
zichzelven de mogelijkheid van een leven onder deze menschen, de kans op
bevrediging en geluk in deze omgeving, nu hij ginds buiten niets had gevonden dan
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onrust en haast. Hoe had hij getracht, als de anderen, een zoo groot mogelijk deel te
verkrijgen, terwijl hier het geluk bereid lag als een welgestapelde voorraad, met zorg
geborgen.
En stil en zeker kwam het zonlicht nu binnen, over de bloemen voor de vensters.
De zon was doorgekomen, nog laat. Misschien werd dit het begin van het nieuwe
voorjaar, ook voor hem. Bij deze beide jonge vrouwen, die hem de geurende thee
schonken, die als het gesprek de stemming in de kamer schenen te beheerschen, werd
Volmer voor het eerst sedert lang weer het leven van anderen inhoud. Hij dacht aan
het nerveuze verzamelen en zoeken van kennis, aan het overspannen zoeken naar
verstooiing en afleiding, opdat den volgenden dag de zenuwen den fellen arbeid weer
zouden kunnen doorstaan. Hij zag zichzelf van vroeger terug, maar met de kennis
en ervaring van nu, terwijl het meisje van vroeger dezelfde gebleven was en daar
weer zat, in de onbevangen blijheid over zijn komst glimlachend en babbelend.
Maar plotseling begreep hij, dat hij vreemde was in dezen kring, en hen moest
verlaten, die met hun eenvoudige wellevendheid hem de vreugde van huiselijkheid
een kort oogenblik hadden doen genieten. Hier was dan het einde in een plotseling
besloten opstaan. Mocht hij verwachten, een indruk achter te laten? Hij nam afscheid,
terwijl het meisje zich aansloot, om met den jongen boer hem uitgeleide te doen bij
de deuren. Nog eenmaal nam hij den indruk in zich op van haar slanke, lenige lichaam
en de gebaren, die haar spreken begeleidden. Volmer voegde bij de belofte, een der
eerste dagen terug te komen, de verzekering, dan in volle uniform te zijn. Haar lach
verried niet, of ze hem geloofde.
Buiten voor de deuren stond het oude wagentje weer gewend en gereed voor de
thuisreis. Nadat hij nog eens afscheid genomen had, en ingestegen zijn rug weer
schikte naar de holten der stugge kussens, nam Volmer de teugels op, die den bruine
den stap deden beginnen, langzaam het heem af en de grindlaan in, waar de wielen
knerpten. En, zeker-aan, begon nu weer het paard den gelijkmatigen draf te nemen,
die het lichte wagentje steeds verder verwijderde van de boerderij, de laan uit, den
grooten weg op, naar den binnendijk.
De zon scheen nog laag over de velden, die wachtende lagen, gereed voor het zaad
van het voorjaar. Ergens in de boomen, die voorbij bleven, floot een vogel. En voor
het eerst sinds hoe lang zette Volmer den mond tot fluiten, een oud liedje, dat hij
misschien eens hier gezongen had, dat hij misschien nog meer hier zou fluiten, langs
dezen weg. In zijn gedachten stond weer het meisje van vroeger, met de verwonderde
oogen en het haastige toeloopen, wat eigenzinnig in het toegeven, een meisje, dat
een vrouwtje zou worden, en misschien.... dan floot hij weer het oude wijsje, en
glimlachte.

Laeto Animo,
door D.Th. Jaarsma.
Personen:
DR. BRANDT, 60 jaar.
JOHANNES, 27 jr., } zijne kinderen.
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MARTHA, 24 jaar } zijne kinderen.
CATHARINA, 18 jr. } zijne kinderen.
KEYSER, zijn vriend, ± 60 jaar.
MARIAN, verloofde van Johannes, 24 jaar.
FRITS, verloofde van Catharina, 25 jaar.
Het spel geschiedt op Brandt's studeerkamer, ongeveer eene week nadat zijne vrouw na
jarenlang lijden, krankzinnig geworden is. Buiten giert de wind, de regen klettert tegen de
ruiten. Schemering van een laten herfstdag.

BRANDT
(handen op den rug; staart voor zich uit).
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JOHANNES
(kijkt naar hem; dan op hem toe):

Waarom gaf u nu geen antwoord?
BRANDT
(als uit gedachten ontwakend; glimlacht):

All one's life, zegt Ruskin, is music....
JOHANNES:

Och, Ruskin....
BRANDT
(met wat meer nadruk):

.... is music, if one touches the notes rightly, and in time.
JOHANNES
(zwijgt).

BRANDT
(even later):

Hahaha! But there must be no hurry, zegt hij.
JOHANNES
(stil):

Dat u lachen kan - in deze dagen.
BRANDT:

Zouën we niet meer lachen?
PAUZE.

JOHANNES
(stil):

Het is zoo ontzettend - zoo verschrikkelijk.
BRANDT:

Dat is 't ook, beste jongen.
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(na eenig zwijgen; met bedoeling):

Les drames de la vie, zegt Balzac, ne sont pas dans les circonstances, ils sont dans
le coeur.
(op zijn hart tikkend):

Hier speelt de boel zich af. In onze eigen menschelijke rikketik.
(glimlacht weer):

Dacht je, dat ik dat minder goed gevoeld had dan anderen?
(zachter):

Minder pijnlijk soms?
(Gaat op en neer)

.
PAUZE.

JOHANNES:

Vader.
BRANDT
(blijft staan; kijkt hem vragend aan).

JOHANNES:

Dat 't misschien nog anders gekund had. Dat 't, als Moeder nog 's een poos naar
buiten, in 'n rustige streek....
BRANDT
(zacht):

Mocht immers niet, zei dokter? Was juist verkeerd, die eenzaamheid?
JOHANNES:

Als we 't tenminste 's geprobeerd hadden!
BRANDT:

Beste jongen, gelóóf me. 't Zou absoluut verkeerd geweest zijn.
JOHANNES
(in drang):

Wáárom? Wáárom? (na eenig zwijgen)
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As 'k dàt es wist - begrijpen kon.
BRANDT
(staart voor zich uit):

Waarom? Dat zou, geloof ik, 'n lang verhaal worden.
JOHANNES
(aandringend):

Vertel! Vertèl!
BRANDT:

Lala. Lala. Dat is maar zoo eenvoudig niet.
(Gaat, handen op den rug, op en neer; dan, stilstaande, meer tot zichzelf dan tot Johannes):

't Zit in de familie.
(Na een nieuwe stilte, nu vóór Johannes staande, zacht en ernstig):

'n Goeie twintig jaar geleden, jij zal 'n jaar of vijf geweest zijn, heb ik 't zelfde.... dat
van verleden week... met haar beleefd. En toen hàd ik gezorgd; hàd 'k maatregelen
genomen; gedaan wat jij nu wou, en wat ik zelf toen ook goed dacht.
(zwakke glimlach):

En 't gevolg?
(gedempt-nadrukkelijk):

'n Week, nadat 'k haar naar buiten bracht, stond ze 's avonds plotseling hier vóór me.
Was ze weggevlucht uit 'r pension.
(na 'n stilte):

Dat was de eerste keer. Van vele keeren.
(eenig zwijgen)

Dìe nacht - ik zal 'm nooit vergeten. 'k Weet nog goed: Martha sliep, jij was wakker.
Zóó als ze in huis was, vloog ze naar je bedje, tilde je d'r uit.... nee, laat 'k dat niet
vertellen. 't Werd een schrikkelijke nacht
(glimlacht)

. En jij huilde maar; - hahaha, jij kon 'n keel opzetten.
(Zwijgen; dan weer stil en ernstig):

Dat 'n mensch, jaren te voren, zóó zeker z'n noodlot kan zien aankomen.
PAUZE.
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BRANDT:

Eigenlijk ben 'k er nooit voor geweest, Moeder naar buiten te sturen. Maar als de
dokter 't zegt? En elk jaar heeft ie haar wéér weggestuurd. Dan aan zee, dan naar de
hei. Tot ik er, voor een jaar of acht, een stokje voor gestoken heb.
(bitter)

Want elk jaar wéér-an, zoodra de Mei maar in 't land was, bleef ik hier met jullie
achter, trok Moeder alleen naar buiten. Om er rust te zoeken. Rust.
(Schudt het hoofd)

Ze kon er niet tegen. 't Deugde niet voor haar. En die dokter.... enfin, de man is dood.
Maar dìt heb 'k wel 's gedacht: hàd ik maar eerder ingegrepen.
(Gaat op en neer, als bij 'n plotseling invallende gedachte stilstaande):

Tja -

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

50
en dat zeg ik nou. Dat zèg ik nou. Nou geef 'k die dokter de schuld
(glimlacht)

. Zoo is een mensch. Want wil je wel gelooven, - waarachtig, jongen, diep in m'n
hart - wil je wel gelooven, dat 'k dat toch niet meen? Omdat 'k direct, die eerste keer,
zoo zuiver gevoeld heb, wàt er eigenlijk gebeurd was?
JOHANNES:

Gebeurd?
BRANDT
(wijst met gestrekten arm naar buiten):

Die middag, dat ze daar is weggevlucht; diezelfde middag, dat ze alleen was gaan
wandelen op de hei;
(langzamer)

heeft die groote ontzaggelijke angst 'r overvallen.
JOHANNES:

Angst?
BRANDT:

Levensangst.
(diep)

Waarvan ze nooit, nù weet ik het, - nooit heelemaal genezen is.
PAUZE.

JOHANNES:

Die angst - wat was dat?
BRANDT:

Weet 't niet.
JOHANNES:

Hoe kan 't gekomen zijn?
BRANDT:

Wéét 't niet.
JOHANNES:

Is er dan.... was er.... heeft u geen enkel idee?
BRANDT:
(schudt het hoofd; na eene stilte):
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Alleen, zooals ik zeg, 't zit in de familie, 'k Weet van nog 'n paar gevallen. Ze hebben
allemaal zoo'n trek.... zoo iets bijzonders, iets eigenaardigs.
(Stiller):

En als Moeder wel es.... och, je weet wel.... dan moet je dat allemaal dááruit verklaren.
(Zwijgen)

.
JOHANNES:

Dat u 't altijd.... dat u 't d r a g e n kon.
BRANDT:

Dàt doet het leven je vanzelf aan de hand.
PAUZE.

BRANDT
(vóór Johannes staande, glimlachend)

Wanneer je 't sterkst bent?
(tikt hem op den schouder)

Nìet in den voorspoed. Nìet als 't licht valt.
(Dieper):

Geen mensch is sterk, voor ie duchtig klappen gehad heeft. Voor ie van dat groote
onbegrepen ding, dat wij het Leven noemen, es extra om z'n ooren gehad heeft.
(Stapt op en neer; na eenig zwijgen):

Gelóóf me. Want wanneer dit, dat nu over ons gekomen is....; wanneer Moeder, die
toch zoo'n goeie beste Moeder was.... dàt hebben jullie toch wel allemaal
ondervonden....
JOHANNES
(snikt).

BRANDT
(ziet naar hem; zijn gelaat verzacht).

PAUZE.

BRANDT
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(de hand op Johannes' schouder leggend):

Sterk wezen.
JOHANNES
(met zijn zakdoek bezig).

BRANDT:

Wij hebben ook, voor véél, nog te danken. Dat er nu iets is - ìn ons; òm ons; - heb
je 't niet gevoeld? - iets van loutering, en deemoed, van zoo innigzalige kleinheid....
Dat we zoo kleintjes-gelukkig, zoo samen-één-en-verbonden.... Dat er iets als van
heiligheid is.... Dat we nu, zònder Moeder....
(zwijgt; ziet neer op Johannes, die strak voor zich uitstaart)

.
BRANDT:

Kòm; beste kerel
(glimlacht)

. Wat Moeder altijd een zwàk voor je had.
JOHANNES
(dàt is de wonde plek; geschokt nu):

Vader.... je moet niet.... práát 'r toch niet over.... Ik kan.... ik kan 't niet hooren!
(Snelt doodsbleek de deur uit.)

BRANDT
(kijkt hem na. Zijn gelaat verstrakt)

MARIAN
(even daarna uit zij-vertrek op):

Johannes niet hier?
BRANDT
(blik naar deur, waardoor Johannes verdween).

MARIAN
(ziet hem vragend aan).
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BRANDT:

We hebben geloof ik, wat veel gepraat samen.
MARIAN:

En?
BRANDT:

Je moet hem nog maar wat helpen. Hij diept 't zoo ontzettend uit.
(Na een stilte)

Helpen en leiden. - Is dat geen benijdbaar werk?
MARIAN
(antwoordt niet).

Het is een oogenblik heel stil.
BRANDT
(plotseling; met iets gelukkigs in de stem):

Hoorde je dat?
MARIAN:

Hooren?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

51

BRANDT:

Die muziek.
MARIAN:

Muziek?
BRANDT:

De muziek van de stilte.
(Glimlach):

Dat je dat niet hoort.
MARIAN
(ziet hem onzeker aan).

BRANDT
(uit de volheid des harten nu):

Kìnd; dat is, als je 't moeilijk hebt, zoo iets heerlijks. Die groote, machtige stilte. Wat
wor je 'r sterk door, en zuiver. Wanneer ik nu 's naga. Dertig jaar heb 'k hier nu
geleefd....
MARIAN
(zacht):

Hadden we niet afgesproken....
BRANDT
(betrapt):

Hè? (Stiller):

Ach ja; ja. Maar er is iets in me vandaag.... je moet dat niet gek vinden.... iets van
zekerheid, en blijheid haast. V'lee-week dacht ik, dat 'k 't niet te boven zou komen.
Vandaag is 't me, of 't me allemaal maar sterker maakt. Sterker.MARIAN
(antwoordt niet).

BRANDT
(staat in nadenken; gaat dan, als werktuigelijk, voor zijn orgel zitten, speelt met zachten aanslag
F r e u d e s c h ö n e r G ö t t e r f u n k e n . - Als hij opstaat, staat Marian voor hem).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

MARIAN
(de stem trilt):

Er is.... ik kan het niet helpen.... er is zoo iets heiligs hier in huis.
BRANDT
(glimlacht):

Wil je gelooven dat 'k wóórdelijk hetzelfde net aan Johannes zei?
MARIAN
(gretig):

En?
BRANDT
(na eenig nadenken):

Hij aanváárdt nog niet. Hij wil te veel begrijpen.
(Na een stilte):

Da's wat ik jou benijdbaar werk noemde. Zoo'n jongen nu alles in alles te wezen.
PAUZE. De wind giert rond het huis.

MARIAN:

't Stormt.
BRANDT
(knikt):

Medicijn voor de verslagenen. De storm maakt sterk. De storm effent alles.
(Op Marian toe, over den schouder wijzend):

Ga 's endje met hem stappen. 't Zal hem goed doen.
MARIAN
(glimlacht; knikt hem begrijpend toe):

Tot straks.
(Af.)

BRANDT
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(alleen, staart peinzend voor zich uit; zet zich dan, als in gedachten, weer voor 't orgel, begint zachtjes
eene fantasie).

MARTHA
(bleek en lijdend, langzaam op. Brandt ziende spelen wil ze heengaan. Bedenkt zich. Gaat op Brandt
toe; achter hem):

Vader.
BRANDT
(speelt door; zonder op te zien):

Wèl?
MARTHA
(stil-verwijtend):

Dat u 't kunt! Dat u er lust in kan hebben....
BRANDT
(plotseling opstaande):

Lust? - Behoefte!
(betipt haar schouder):

Voor mij, beste kind, zijn dat dingen waar 'k niet buiten kan.
MARTHA:

Oók nu niet?
BRANDT:

Juist nu niet.
(Zwijgen. - Met poging om af te leiden):

Ouwe zedemeester.
PAUZE.

BRANDT
(Martha's oprechte droefheid bespeurend; opnieuw om af te leiden):

Vader kapittelen?
MARTHA
(staat zwijgend).
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PAUZE.

MARTHA
(weifelend):

Hebt u.... in deze dagen.... hebt u geen behoefte om te bidden?
BRANDT
(wil eerst ontwijken; bedenkt zich; rustig):

Daar heb ik zoo niet over nagedacht.
MARTHA
(in drang):

Als u dàt es kon.
PAUZE.

MARTHA
(neemt zijn arm):

Toe - ga morgen es mee.
BRANDT:

Mee? - Waar-na-toe?
MARTHA:

Naar de kerk.
BRANDT:

Daar net ben 'k uren in 'n kerk geweest.
MARTHA:

In 'n kerk?
BRANDT:

In Gods groote kerk daar buiten.
MARTHA
(warm):

Ja, ik weet wel, dat u 'r mee spot, dat u 'r heelemaal niks om geeft....
(innig)

Maar o vader, wees es klein. Láát u es leiden.
BRANDT
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(andere toon):

Waarom wou je mij mee hebben?
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MARTHA:

U moet lééren.
BRANDT:

Leeren?
MARTHA:

Leeren inzien dat u 'n klein en ongelukkig menschje bent. De mensch, uit zichzelf,
is zondig, is niets. Weet u dan niet, hoe vaak Moeder dat zei?.... En o vader, u wil 't
niet weten; u wil u zoo groot houden; maar ik zie 't immers wel, dat u vanbinnen zoo
ellendig bent.
BRANDT
(steeds knikkend, staart voor zich uit).

MARTHA
(heft den vinger op; plechtig):

‘Zoo ik niet had geloofd, dat in dit leven...’
BRANDT
(kijkt haar aan).

MARTHA:

Denk 's aan die prachtige psalm. Moeders lievelingspsalm. Gaat uw hart er niet bij
open?
PAUZE.

BRANDT
(plotseling; volmaakt ernstig);

Zing 'm es. Dan zal ik spelen.
MARTHA
(pijnlijk getroffen, zwijgt. Na een poosje, trouwhartig):

Waarom spot u nu altijd?
BRANDT:

Spotten?
MARTHA:

Nooit weet 'n mensch goed, of 't ernst met u is of gekheid.
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BRANDT
(fronst het voorhoofd):

Hè?
(glimlacht dan):

Nee - dat zal wel.
PAUZE.

MARTHA:

Vader.
BRANDT
(kijkt vragend op).

MARTHA:

Moeten wij dan vergeten, dat Moeder die dingen heilig waren? - Hoe vaak, de laatste
dagen nog, heeft ze die psalm zitten zingen.
BRANDT
(haalt de schouders op):

Och. - Moeder was, en dat wéét je,....
MARTHA
(snel):

Dat màg u niet zeggen, dat màg niet, u ben 'n groote heiden as u dat weer zegt; en
als u niet dadelijk....
BRANDT
(heft de hand op):

Toe-toe. Luister nou es.
MARTHA
(wil heengaan).

BRANDT
(even strakker):

Martha.
(Dan weer zacht en mild):

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

Luister nou es, zeg ik.
MARTHA:

Maar als u één woord zegt....
BRANDT
(rustig):

Blijf nou. En laat dat gezedemeester staan.
PAUZE.

BRANDT
(op haar toe; zacht en mild):

Mij helpen wou je, hè?
MARTHA
(tranen in de stem):

O.... als ik kon....
BRANDT
(bij haar; ontroerd en stil):

Toe. Help mij zingen.
MARTHA
(schudt triestig het hoofd).

BRANDT
(tikt op zijn hart):

Hier. Vanbinnen. - Ik ben zoo barstende vol.
PAUZE.

BRANDT
(bij het orgel):

Niet praten. - Zingen.
(Met zachten glimlach);

Geloof je niet, dat dat God welgevallig wezen moet?
(Zet zich voor het orgel.)
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Zing nu die psalm eens.
(Preludeert.)

MARTHA
(plotseling, en hevig):

Vader.
BRANDT
(hoort niet; speelt door).

MARTHA
(bij hem nu):

Toe, dóe 't niet.... ik kàn niet.... láten we 't niet doen. Pas is Moeder weggebracht....
en wij zouën zitten zingen. Wat moet ieder.... wat zullen de menschen wel zeggen?
BRANDT
(afbrekende, en plotseling verstoord opstaande):

Maar wat d....
(Houdt zich in. Kalmer):

De menschen? Moeten wij ons om de menschen bekommeren?
(met omhooggeheven vinger)

Jij, geloovig menschenkind, mag alleen naar boven kijken.
MARTHA
(in tranen, heftig):

Dat doe ik ook, dat dóe ik - maar u!.... Het is zoo zondig.... vóelt u 't dan niet? - Ik
kàn 't niet hooren.... ik kàn niet.... As 'k er maar aan denk.... dan hoor ik weer die
arme ziel.... alle dagen hoor ik 't, zooas ze boven op 'r kamer.... O Moeder, Moeder
(in hevige ontroering snel af)

.
BRANDT
(geschrokken; haar na):

Maar tuttuttut, mèiske. Hóór nou 's even....
(Af)
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(H e t t o o n e e l i s e v e n l e e g.)
FRITS EN CATHARINA
(even daarna op. Catharina moe en verdrietig).
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CATHARINA
(in het midden der kamer):

Zie je wel. Hij is er niet.
FRITS:

Tja - Hij moet toch ergens wezen.
CATHARINA:

En om twee uur is ie al uitgegaan. In zoo'n regen. Waar kan zoo'n stakker nu sjouwen?
(bij 'n invallende gedachte)

Kijk 's hiernaast?
FRITS
(heeft door de deur rechts gekeken):

Duisternis was over den afgrond.
CATHARINA:

Bij Keyser ben 'k geweest. bij oom Herman; omdat ie graag buiten de stad wandelt,
ben 'k op de straatweg wezen kijken....
FRITS
(bedenkelijk):

Tja.
PAUZE.

FRITS
(om af te leiden):

Ik heb 's 'n tante gehad, en die had 'r plezier in, juist als 't regende....
CATHARINA
(kort):

Nou. (Na eene stilte; zachter)

Vin je 't nou tijd voor flauwigheden?
FRITS
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(quasi-gekrenkt):

Flauwigheden? - Wat duvekater, 'k mag toch wel 'n tante gehad hebben....
CATHARINA
(kort):

Best. - As 't dan nou vandaag maar uit is.
FRITS
(steeds om af te leiden):

Kind, wat ben je toch' n ondankbaar schepsel. Daar vertel 'k interessante dingen uit
m'n familie.. nee, die is sterk.
(Met stem verheffing)

M'n tante was 'n nuttig mensch. Al m'n tantes zijn nuttige menschen.
(Bemerkend, dat 't toch geen invloed heeft)

Enfin.
(Stapt op en neer.)

PAUZE.

CATHARINA
(verdrietig):

Fritsje.
FRITS:

Catharina Wilhelmina.
CATHARINA:

Jongetje - toe. Hou nou 's op met je grapjes. Ik.... ik weet niet.... ik voel me zoo
verdrietig.
FRITS
(kijkt even aandachtig naar haar; dan, opnieuw trachtend af te leiden):

Als 'k je daar zoo zie zitten, weet je op wie je dan lijkt?
CATHARINA
(valt uit);

Dat je 't nu niet gelóóven wilt!....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

FRITS
(dan maar):

Gelooven wil - gelooven wil. - Heb jij dan liever dat we hier allemáál van de kook
raken? - As ik de fut er niet wat in houd....
PAUZE.

CATHARINA:

Fritsje.
FRITS
(op haar toe).

CATHARINA:

Toe. Kom 's naast mij zitten.
FRITS
(doet het).

CATHARINA
(arm op zijn schouder):

Zèg nou's.
(Na een stilte)

Geloof jij; - echt gelóóven -; - dat Moeder ooit weer beter wordt?
FRITS
(ontwijkend):

De dokters zeggen 't toch?
CATHARINA
(staart voor zich uit).

FRITS:

Dat 't misschien met de jaren....
CATHARINA
(in drang):

Maar geloof je 't - gelóóf je 't?
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FRITS
(andere toon):

Luister nou es even.
(slaat zijn arm om haar heen.)

CATHARINA
(snel):

Maar ìk geloof 't niet! 'k Weet wel wat ze praten.... maar ik vòel...
(heftig)

Nóóit wordt ze weer beter - nóóit
(snikt)

.
FRITS
(zwijgt).

PAUZE.

CATHARINA
(nog tranen in de stem):

En die arme tobbert van 'n Vader.
FRITS:

Toe. Kom nou.
CATHARINA:

Hij sjouwt maar rond. Geen minuut is ie op z'n kamer. Hij houdt zich òp. Maar ik
zie 'et wel. Hij is zoo alleen. Zoo afschuwelijk alleen.
FRITS
(staart voor zich uit).

CATHARINA
(plotseling):

Ik wil voor altijd bij hem blijven.
FRITS
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(glimlacht stil. Trekt haar tegen zich aan):

Jij bent 'n bovenst-beste meid.
CATHARINA:

En altijd die grapjes van 'm.. altijd verbergt ie zich.
FRITS
(stil; zonder bedoeling):

Net als ik.
CATHARINA
(opstaande heftig):

Ik kán 't niet
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langer zien. De stakker. Zestig jaar, en nou....
(plotseling):

Fritsje.
FRITS
(is opgestaan).

CATHARINA
(vóór hem; de armen om hem):

Wij moeten nóóit trouwen.
FRITS
(glimlacht).

CATHARINA:

Wij mógen niet trouwen.
FRITS
(heeft zich losgemaakt)

Lala.
(Stapt op en neer.)

CATHARINA:

Nu geloof je me weer niet, hè?
PAUZE.

FRITS
(slaat zijn arm om haar heen; rustig, glimlachend):

Wou jij nu ook de moed verliezen?.... Dat Johannes en Martha, dat dìe.... maar jìj?
- Wou de kleine vogel niet meer zingen? Als de vogeltjes niet meer zingen, wie
moeten het dan doen?
(Vat haar hoofd in zijn handen)

Wil ik nog es gaan zoeken?
CATHARINA
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(zich losmakend):

As 'k maar wist, waar hij was. Maar ik heb heelemaal geen idee.
FRITS
(wil heengaan):

Ik zal nog es effen....
CATHARINA:

Maar waar wìl je 'm zoeken?
FRITS
(bij haar):

Blijf nou rustig hier. - Ik zoek tot 'k hem gevonden heb.
CATHARINA:

Vin jij Vader niet vreemd?
FRITS:

Vreemd?
CATHARINA:

Zonderling opgewekt? - En gisteravond zat ie al maar te praten over stilte en
eenzaamheid.
FRITS
(luchtig):

Och.PAUZE.

FRITS:

Blijf jij hier?
CATHARINA
(knikt).

FRITS:

'k Ben zoo terug.
(Af.)

CATHARINA
(staat peinzend).
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BRANDT
(even daarna rustig op).

CATHARINA:

Wat??.... Waar komt u vandaan??
BRANDT
(glimlacht):

E r g e n s vandaan, natuurlijk.
CATHARINA:

Ergens vandaan - ergens vandaan! Moet u nu ook nog grapjes maken? Moet u ons
zoo laten zoeken?
BRANDT:

Laten zoeken?!
CATHARINA:

'k Heb 'n uur naar u gezocht. En net gaat Frits....
BRANDT:

Frits?.... Naar mij?
CATHARINA:

Ja, naar u. 'k Ben nog geen half uur thuis.
BRANDT:

Ik wel anderhalf.
CATHARINA
(geeft hem een stoutig tikje):

Moet je nu nog jokken ook? We hebben 't heele huis doorgekeken.
BRANDT:

Dan heb je met je neus gekeken. Ik was bij Martha.
PAUZE.

BRANDT:

Waarvoor moest je mij zoeken?
CATHARINA:

Doe nu maar niet zoo onnoozel, hoor. Mag u me zoo ongerust maken? Waar heb u
de heele middag gezeten?
BRANDT
(met voldoening):
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Getippeld.
CATHARINA:

In die regen?
BRANDT:

'n Malsch, prima regentje.
CATHARINA:

U moest u schamen. Morgen ben u weer verkouën.
BRANDT:

Soit.
CATHARINA:

Wat zegt u?
BRANDT:

Soit.
CATHARINA
(Nieuw tikje):

Je ben 'n afschuwelijke, eigenwijze man.
PAUZE.

BRANDT
(vangt aan te neuriën).

CATHARINA:

Vader?
BRANDT
(kijkt haar aan).

CATHARINA:

Kom je 's naast me zitten?
BRANDT:

Naast je? - Sakkerloot.
(Zet zich)

.
CATHARINA:

Vader. Hoe moet het nu?
BRANDT:
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Hoe 't nu moet?
CATHARINA:

Denk je, dat 'k niet begrijp, dat je alleen van narigheid zoo rondsjouwt?
BRANDT
(klapje op haar schouder):

Beste meid.
CATHARINA:

Toe, zeg nou 's. Altijd verberg je je. - Hoe moet het nu?
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BRANDT
(glimlacht; knijpt haar vluchtig in de wang; opstaande):

Hoe het moet?
(Gaat op en neer. Dan, stilstaande, peinzend voor zich uit starend)

Zooals het kan. Zoo moet het.
CATHARINA:

Maar kàn het zoo?
BRANDT
(glimlach; stil)

Sterk wezen, hè? - Ons best doen.
PAUZE.

CATHARINA:

Vader. Denk je.... denk je veel aan Moeder?
BRANDT
(haar aanziende):

Waar zou 'k anders aan denken?
CATHARINA
(vol):

Ik vind 't zoo innigtriest en wanhopig.
BRANDT
(antwoordt niet dadelijk; na 'n stilte):

As ik de laatste tijd es goed naga....
CATHARINA
(nu opgestaan; snel):

Maar dat mòet je niet.... dat mag je niet, je moet nù vooral....
(bij hem; zacht en warm):

Vadertje.... kun je niet leeren vergeten?
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BRANDT:

Vergeten?
CATHARINA:

Je wordt zoo oud. Als je nou begint met al maar te prakkizeeren....
BRANDT:

Kun je je dan niet voorstellen, dat er 'n hoop dingen....
CATHARINA
(houdt hem de hand op den mond):

Néé. Wil 'k nìks van hooren.
BRANDT
(afwerend):

Nà-nà.
PAUZE.

CATHARINA
(heeft eenigen tijd naar hem gekeken):

Zal ik 't je nu vertellen?
BRANDT
(glimlacht):

Moet 't geheim blijven?
CATHARINA:

Je mag er met niemand.... geen wóórd.... over spreken. - Nòg niet.BRANDT:

Zooals dat hoort bij geheimen.
CATHARINA:

As u me uitlacht, zeg ik niks.
(Kort daarop)

Wil u 't hooren?
BRANDT:

Brand los.
CATHARINA:

't Betreft enkel u en mij.
BRANDT:
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Aha.
CATHARINA
(bij hem):

Vader - as ik m'n heele verdre leven bij u bleef?
BRANDT:

Papperlepap.
CATHARINA
(ernstig):

Nee, toe nou. Dat wìl ik. Enkel voor u zorgen.
BRANDT:

En Frits?
CATHARINA:

'k Trouw nooit.
BRANDT:

Ja-ja. - Dat mag je 'm dan wel es gaan zeggen, mejuffer.
PAUZE.

CATHARINA
(pruilend):

Daar heb 'k nu dagen over loopen denken; 's nachts kon ik er niet van slapen; - en 't
eenige wat u zegt, is papperlepap.
BRANDT:

Nee, 't tweede dat ik zei, was: praat es met Frits.
CATHARINA:

Wat moet 'k nu praten met Frits?
BRANDT
(staart zwijgend voor zich uit).

CATHARINA:

Geen antwoord waard, zeker?
BRANDT
(in gedachten):

Toen jij nog klein was - 't zal 'n jaar of tien, twaalf geleden zijn....
CATHARINA:
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Zie je nu wel? - ik krijg geen antwoord.
(Wil heengaan)

Enfin. (Bij de deur)

U ben 'n nare eigenwijze ouwe-man, hoor u? - 'k Wil niks meer van u hooren....
(Af.)

BRANDT
(haar naziende)

Ná. (Vangt dan aan te neuriën; stopt z'n gouwenaar; rookt)

.
KEYSER
(om 'n deurhoek; Brandt ontwarende)

Warempel.
(Komt binnen)

'k Was daar straks al effen hier, maarre....
BRANDT:

Tjonge. - Tjònge.
KEYSER:

Waar was je gestoven?
BRANDT
(met smaak rookende):

Hoe ze je toch direct missen.
(Na 'n paar diepe halen; volmaakt ernstig):

Ik, amice, ben naar 'n concert geweest.
KEYSER:

Naar 'n concert?
BRANDT:

Goddelijk gestapt 'n paar uur.
KEYSER:
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In die regen?
BRANDT:

Weet jij mooier concert als van regen op dorrend blad?
(glimlach)

En die wind, hè? Door die kale boomen.
KEYSER:

Jaja.
(Zet zich)

En je kinderen
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zoeken de stad af; en geen mensch weet waar je zit.
BRANDT
(tevreden rookend, 'n paar pas op en neer).

PAUZE.

BRANDT:

Pijp? Sigaar?
KEYSER:

'n Pijp dan maar.
(Stopt: rookt: - na eenig zwijgen)

Enne.... hoe gáát 't?
BRANDT:

Och. (Zet zich bij hem):

D'r is wat veranderd, hè?
KEYSER
(knikt, begrijpend).

Zwijgend rooken.
KEYSER
(plotseling):

Wat me zoo frappeert - die sféér hier.
BRANDT
(glimlacht, tòch verrast).

KEYSER:

Hoeveel nare, beroerde dingen heb 'k hier nou niet méé-beleefd. En nou.... as 'k hier
binnenkom.... dáár; waaràchtig; net of 'r iets gelukkigs....
(schrikt van eigen woorden):

je houdt me ten goede?
BRANDT
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(knikt; staart ernstig nadenkend voor zich; dan):

Wil je gelooven, dat 'k vanmiddag.... dat 'k in die regen precies hetzelfde dacht?
KEYSER:

Hetzelfde?
BRANDT:

Dat ik óók iets voelde van.... geluk.
(Na een oogenblik)

Hm.... dat 'k haast zingen kon?
KEYSER:

Zingen?
BRANDT
(knikt):

Zingen.
(Stapt op en neer. Neuriet)

.
PAUZE.

BRANDT
(stil):

D'r is, de laatste dagen, óók veel goeds gekomen in mijn leven.
(Na een oogenblik)

Dat zachte en verzoenende. Iets van vrede met alles, en met alle menschen. - Die
sfeer hier in huis, waar jij nu van spreekt; zooals de kinderen met mij zijn, en ik met
de kinderen....
(zwijgt; in nadenken)

Toen 'k vanmiddag buiten liep in storm en regen.... toen voelde 'k zooiets ontzaglijk
wijds en ruims opeens.
(Rookt; dan, meer nadruk)

Wrachtig. As je goed luisterde.... met je ziel luisterde.... dan kon je je verbeelden dat
je de natuur hoorde zingen.
KEYSER
(kijkt hem blijde, als in verwachting aan).
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BRANDT:

Geloof je niet, dat de natuur.... onder elke omstandigheid.... dat ze ons altijd wat te
zeggen heeft? Dat die groote, machtige Stem nooit zwijgt?....
PAUZE.

BRANDT
(glimlacht; dan als in aarzeling):

Er ligt hoovaardij in de gedachte, maar wil je gelooven, dat 'k me vanmiddag verbeeld
heb, dat die Stem voor mij sprak? Dat die storm er was, en de regen, omdat i k dat
speciaal noodig had?
KEYSER
(stil):

Storm is medicijn.
BRANDT
(ijverig)

En hij was er, om in mij dat heerlijk besef te wekken.
KEYSER:

Besef?
BRANDT:

't Besef, dat niet de vreugde en niet het geluk....
(dieper)

maar dat ongeluk en smart den mensch sterk maakt en zuiver.
(Aarzelend)

. Zie je - en ook blij. L a e t o A n i m o . - Als ik denk hoe 't hier in huis is nu; hoe
dat.... dat schrikkelijke ons op 'n hoopje gedreven heeft; hoe ieder, in z'n hart geschokt
en ontroerd, niets meer heeft dan zijn b e s t e Zelf....; beste kerel.... al is de gedachte
ontzettend dat dìt eerst gebeuren moest - - ik wil stil zijn. En blij zijn. En danken.
Nòg danken.
(Beiden staren peinzend voor zich uit. De wind giert om het huis, en maakt de stilte diep en
innig)

.
KEYSER:

Te denken, dat we hier zoo rustig zitten.... en dat dat vreeselijke werkelijk g e b e u r d
is. - Onherstelbaar.
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BRANDT
(knikkend):

Onherstelbaar.
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Mozart,
door Willem de Wijk.
Voor Kor Kuiler.
De klanken drupplen in een lichten val
als dartle paarlen, huppelend op marmer,
als luide schal van zilver aan kristal,
maar fijner nog en blijer ook en warmer.
Uw melodieën voeren gouden glans
van vlokkend lichtschuim en van zongeklater.
Uw rythme is sierlijk als libellendans
boven de bloemen op het rustig water.
En is niet iedre klank een zonnesprank.
en elk motief een onaantastbaar wonder,
stortvloed van bloemen, alle licht en rank?
Mijn dronken ziel vloeit van verrukking onder.
Gij speelt met kleur en zang en ruischend licht
gelijk een godenkind met fonkelzonnen
en daar de lach is van Uw aangezicht
daar breekt de reine vreugd uit duizend bronnen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Attie Nieboer, Boerentypen en Humor uit de Betuwe, Amsterdam, N.V.
Drukkerij Jacob van Campen, 1919.
‘En van harte hoop ik’, zoo eindigt Nieboer zijn voorwoord bij dit boekje, ‘dat dit
ras van oude zondaars even onvergankelijk moge blijken als des menschen zin tot
humor, die - in zijn diepste wezen niets anders dan “levensvreugde” - tot in
eeuwigheid zal blijven voortbestaan.... alle oude vrijsters, ernstige literatoren, deftige
burgers, en andere zuurmoelen ten spijt’.
Pang! Die zit!.... Ik weet niet of de uitdrukking ook in de Betuwe bekend is, maar
zóó zeggen we 't hier in Holland, en Nieboer zal me wel begrijpen.... Maar hoe komt
hij aan deze bitterheid tegen ‘ernstige literatoren?’ Wie de advertenties en
prospectussen inziet, door de ijverige firma ‘Jacob van Campen’, Nieboer's uitgevers,
opgesteld en verspreid - ik vond er o.a. één, met veel vet-gedrukte letters, achter in
dit laatste boekje van hem - wie daarin leest wat de ‘ernstige literatoren’ Willem
Kloos, Cornelis Veth, Herman Poort, Herman Robbers, Dr. H. van Loon, H.J.
Stratemeyer, benevens ongenoemden in De Gids, Alg. Handelsblad enz. van Nieboer's
bundel D e G e u r v a n d e K a m p e r f o e l i e , ja ook al van deze B o e r e n t y p e n
hebben gezegd, die zal toch, dunkt me, tot de conclusie moeten komen, dat zekere
grappenmaker niet veel recht heeft zich om al deze ‘zuurmoelen’ te beklagen. Maar
misschien is Nieboer's spot van hooger orde dan men zoo dadelijk zou meenen,
misschien is er ook zelfspot in gemengd, de strakke humor van hem die ook zichzelf
volstrekt niet altijd au serieux neemt? Althans wanneer ik mij ‘De Geur van de
Kamperfoelie’ goed herinner - ten overvloede sloeg ik dat boek en mijn recensie
ervan nog eens op - dan moet ik ook Attie Nieboer ‘wel degelijk’ tot de ernstige
literatoren rekenen. Wat een aardig en fijn boekje was dat, ‘De Geur van de
Kamperfoelie’! Ik zat er zooeven weer stil-glimlachend in te lezen. En ik vroeg mij
af: is déze humor inderdaad ‘in zijn diepste wezen niets anders dan levensvreugde’?
Het schijnt nu eenmaal 's heeren Nieboer's opinie te zijn en te blijven - men leze zijn
stukje over Cornelis Veth, straks hier volgend - dat humor alleen kan voortkomen
uit ‘onbekommerde, naieve levensvreugde’, maar nu ja, iemands o p i n i e s , hoe vast
zij schijnen mogen, zuivere emanaties van zijn persoonlijkheid zijn zij toch lang niet
alle. Ik-voor-mij houd het er voor, dat J. de W., die over Baekelmans schrijvend,
zegt dat humor en weemoed ‘zoo'n beetje bij elkaar hooren’, de waarheid (ook
Nieboer's waarheid) dichter benadert. En het beste wat in Holland over den humor
geschreven werd, is voor mij nog altijd Bierens de Haan's essai ‘Humor en Ironie’
in zijn bundel I d e e - S t u d i e s . Daarin heet het (blz. 190) ‘Het gelaat van den humor
heeft den zachten lach der droefheid. En het gevoelsmotief van den humor is de
universeele meewarigheid. Niet het konkrete en om bepaalde reden ontstoken
medelijden, het spontaan meêgevoel om eens menschen leed, dat zuchten en beklag
voortbrengt, noch het indalen in de wonde. Het meewaren, eenigermate op een afstand
en in het algemeen, om de moreel-gebrekkelijke menschen-natuur, en om den mensch,
die wel niet uit eigen voorkeur zoo ver van de Hoogten wandelt - dit meewaren
spreekt den humor als zijn liefste taal.’ Ook het aan deze periode voorafgaande

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

zinnetje wil ik nog even citeeren: ‘De humorist is van goedheid en medelijden vervuld;
een liefhebber der menschen en vergoelijker hunner gebreken, omdat hij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

59
in een grondelijke goedheid ook hunne gebrekkige natuur vertrouwt; en zijn toeleg
is om hen niet te verschrikken.’
Het was een humorist van deze geaardheid, dien ik ook in Attie Nieboer's ‘De
Geur van de Kamperfoelie’ meende te ontmoeten. En zou zóó iemand geen ‘ernstige
literator’ genoemd mogen worden?
Had ik mijn zin gekregen, dan zou ik ook in Nieboers ‘Boerentypen’ dezen humorist
en ernstigen literator overal terug hebben moeten vinden. Doch het was misschien
onbillijk dit te verwachten. ‘Deze bundel is een bloemlezing uit de humoristische
dorpshistories, zooals ik deze - in den loop der jaren verbeterd en o m g e w e r k t op verscheidene plaatsen van ons land voordraag; minder tot nut en stichting, of met
literaire bedoelingen, dan wel om de menschen, die dat nog kunnen, eens een
oogenblik gezond te laten lachen’, zoo begint het zelfde voorwoord, waaruit ik ook
de aanvangsregels dezer recensie citeerde. Dus niet ‘met literaire bedoelingen’, zegt
de heer N. Eerlijk opgebiecht vertrouw ik dergelijke verzekeringen altijd maar half.
Het is een echt en ernstig literator eenvoudig onmogelijk, iets te schrijven heelemaal
zonder literaire bedoelingen. Maar ja, de goede vormen eischen nu eenmaal dat men
iemand op zijn woord gelooft. En zoo mocht ik dus ook niet verwachten den litterairen
schrijver van ‘De Geur van de Kamperfoelie’ in Nieboer's B o e r e n t y p e n terug
te vinden. Ja, feitelijk mag ik heelemaal geen litteraire recensie schrijven over iets,
dat immers niet litterair is bedoeld.... Feitelijk mag ik alleen getuigen dat de heer
Nieboer, wat mij betreft, volkomen geslaagd is. Ik héb gezond gelachen, geschaterd
zelfs, om de ‘zonderlinge kostgangers die er op onze aarde (en speciaal in de Betuwe)
rondwandelen.’ Alleen, de stille glimlach, die mij bijbleef toen ik dat vorige boekje
las, en die mij, ondanks de verregaande ‘gezondheid’, zooveel liever is dan hard
geschater, dien glimlach van innigheid en stille verkneutering voelde ik maar bij
enkele passages van Nieboer's ‘Boerentypen’ over mijn gelaat komen. De rest vond
ik grappig, méér dan humoristisch, en hier en daar.... een beetje grof, een beetje
Justus van Maurik, zij het dan zonder diens weeë sentimentaliteit. Komt dit door het
voordragen? Hebben ook voordragers, evenals acteurs, de neiging om ‘op de zaal’
te gaan spelen, te streven naar toejuichingen uit.... het schellinkje? Jammer is dat....
Maar o jé, ik vrees, ondanks mijn bekentenis over het schaterlachen, veel kans te
hebben door den heer Nieboer tot de zuurmoelen gerekend te worden. Toch heb ik
juist om dát woord.... geglimlacht, een genoeglijken glimlach, een begrijpenden
glimlach. De manier waarop (blz. 160 etcetera) de schrijver zijn best doet ‘gezond’
te laten lachen niet om ‘zonderlinge kostgangers’ alleen, maar om ‘ernstige literatoren’
die tevens groote schrijvers zijn, leek mij wèl zoo bedenkelijk. Maar ook dat zal niet
zoo kwaad zijn bedoeld. En naar hun bedoelingen dient men de menschen dan toch
altijd te beoordeelen!
H.R.

Lode Baekelmans, Het Gemoedelijk Leven, geïllustreerd door Jan van
Wijk, - Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1919.
Een boekje met zestien verhaaltjes.... grappige vertelsels, zonder veel pretentie....
argeloos en blijmoedig verhaald. Het is de bekoring van dit boekje: dat het niet méér
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wil zijn dan het is - dat het geen diepzinnig litteraire allure aanneemt, doch natuurlijk
en eenvoudig blijft in zijn bewoordingen, die klinken als uit een verhaal, dat met
levende stem wordt gedaan. Het blijkt den schrijver slechts er om te doen, iets van
het leven te vertellen zooals het hem hier of daar trof en bekoorde - hij wil slechts
als spiegel dienst doen...., levensbeelden opvangen en ze getrouw weerkaatsen opdat
een ander dit en dat aardig hoekje ook eens even te zien krijgt. Ook heeft hij de
klanken

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

60
der stemmen gevangen en bewaard, en met dit betrouwbaar materiaal kan het kleine
spel beginnen.... Zoo lijkt het, doch zoo is het natuurlijk niet. Het lijkt zoo, want als
we 't boekje uit hebben, dan merken we hoe zeer wij in 't bestaan dier ‘personagiën’
(zou Sabbe zeggen) gelooven - zij zijn zoo echt, zoo, als had Baekelmans ze allemaal
ontmoet en hun gesprekken aangehoord. Het komt misschien door het luchtige en
vluchtige dier verhalen, waardoor het werk aan litteraire journalistiek doet denken.
Maar als we ons even bezinnen, dan komen we tot de conclusie dat deze indruk
natuurlijk onjuist is - schrijvers copieeren meestal niet zoo slaafsch en goeiïg de
werkelijkheid - de werkelijkheid is op zichzelf niets, ieder mensch die haar beleeft,
maakt haar tot iets, door de wijze en mate waarop hij op haar reageert. Dezelfde
werkelijkheid, hetzelfde levensbeeld zal door tien verschillende menschen op tien
verschillende manieren aangekeken, begrepen en verwerkt worden, de conclusie die
zij trekken, wordt bepaald door hun temperament en de gesteldheid van geest en hart.
Zoo spreekt het dus al vanzelf dat geen enkele schrijver - Lode Baekelmans dus ook
niet - na zal schrijven wat in zijn omgeving zich afspeelde, het is juist het hooren en
het zien, welke zeer persoonlijke functies zijn - zien en hooren! dat is niet zoo maar
iets organisch en wat een artiest noteert en ‘registreert’ is bovendien niet immer het
belangrijkst deel van zijn werk....
Baekelmans, denk ik zoo, heeft wel het kleine leven van den burgerman, en dat
der estaminetbezoekers in een Vlaamsche stad - Antwerpen, lijkt het - bijgewoond,
hij heeft allerlei typen gezien, maar de g l i m l a c h waarmee hij het aanzag was de
glimlach van zijn goede hart en van zijn begrijpenden geest en zonder die glimlach
zouden die schetsjes nooit geboren zijn. Want het is de zachte spot en het
meededoogen van den humor die hem tot het schrijven aanzet; - zonder de humor
was het dood materiaal geweest: de inhoud dezer vertellingen! Wat is er, om nu maar
eens iets te noemen, op zichzelf belangrijks aan het gegeven van een schets, waarin
wordt verteld dat een oud jong-gezel, een ‘bureeloverste in den dienst der
Staatsbelastingen’ op zijn acht en vijftigste verjaardag er toe overgaat zijn oude,
getrouwe dienstmeid ten huwelijk te vragen - omdat hij zich ongerust afvraagt wat
er van haar moet worden als hij eens sterft - nu zal ze tenminste als zijn weduwe van
't pensioen kunnen profiteeren.... Dat is alles.... er gebeurt verder niets - behalve dan
dat Lotte het aanzoek aanneemt. Maar het is alles zoo beminnelijk verteld - zoo
goedhartig en zoo vriendelijk-spottend - zoo, dat wij de benardheid dier bestaantjes
beseffen, èn de stille gemoedsfeer, de gevoeligheid en trouw van deze wezens tòch
niet zonder ontroering herkennen.
Alleraardigst is het verhaaltje dat ‘de Baker’ heet. Een dichter die er in den nacht
op uit moet omdat in zijn huis een kindje gaat geboren worden, en hij dus op zoek
moet naar dokter en baker. Dit vreemde, onverwachte contact van twee zoo
verschillende wezens, in den nacht - een oud, verschrompeld bakertje en een
droomerig, jong dichter die heelemaal de kluts kwijt is, wordt werkelijk voortreffelijk
gesuggereerd. De baker die er haar eigen, door eigenaardige, veeljarige ondervinding
gegroeide wijsheid en kalmte op na houdt - haar eigenwijze zelfgenoegzaamheid,
haar knussig treuzelig oude-vrouwtjes gedoe tegenover de kregelige onrust van den
dichter - hun tocht door de eerste morgenschemering en zijn hevige ontroering als
het dochtertje geboren is - een ontroering die ook, verteederd en begrijpend opeens,
nu de angst is geweken, de baker omvat - dit alles is, in zijn kortheid en kinderlijke
eenvoudigheid allerliefst.
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Zoo zou er nog meer op te noemen zijn. Het is echt Vlaamsch, dit boekje - robuust,
drastisch soms, ‘gemoedelijk’ - rond.... Het is ook, eventjes, een weinig weemoedig.
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Humor en weemoed, ze hooren zoo'n beetje bij elkaar. Het is niet fel, niet hevig van
groote emotie - het behandelt geen groote vraagstukken - het is geen groote litteratuur
- 't is niet dan een bundeltje verhalen, als een bosje veldbloemen zoo eenvoudig,
menschelijk en frisch....
J.D.W.

De poppenkast-vertooner.
.... ‘Als 't 'n beetje wil,’ is de heer Cornelis Veth zwaar beleedigd, wanneer hij deze
promotie-titel onder de oogen krijgt! 't Zou me spijten, want het is als vriendelijkheid
bedoeld. Het is nl. verre van daar, als zou ik zijn boeken (in casu de tweede reeks
P a r o d i e ë n , die hier voor mij ligt)*) willen vergelijken met een ordinaire Jan
Klaassen-vertooning. Maar onophoudelijk kwam mij, tijdens de lezing van deze, met
ernst en liefde vertoonde parodieën op 'smenschen litteraire dwaasheden, en vooral
bij het bekijken der plaatjes, de aloude Antwerpsche ‘Poesjenelle-kelder’ weer voor
de oogen. En die was toch wezenlijk ‘kunst’ in z'n soort; en velen met mij, die de
ernstige arbeiders-tooneelspelers daar in actie gezien hebben, wanneer ze hun
parodieën op koningsgeschiedenissen, liefdes-histories en Antwerpsche
stadstoestanden vertoonden, zullen het betreuren, dat ook deze primitieve, schoone
dwaasheid en dwaze schoonheid heeft moeten wijken voor bioscoop en derderangs
theaterstukken.

DE BISSCHOP EN ZIJN NICHTEN.

En nu zou ik willen zeggen, dat Cornelis Veth in zekeren zin hun werk voortzet,
meer litterair, meer beschaafd en meer verstandelijk zich bewust van wat hij
ondersteboven zet om den dwazen kant aan het daglicht te brengen; en ook: minder
vervuld met rondborstige leute en kinderlijk pleizier, zooals dat helaas steeds een
gevolg is van grootere beschavings-gereserveerdheid en dieper doordringen van het
ontledende ‘weten’! Cornelis Veth is géén humorist, daarvoor mist zijn aanleg te
zeer de onbekommerde, naieve levensvreugde, den lách! Maar hij is ook geen nijdige,
met haat en kritieklust bezielde, karikaturist of satyreschrijver, en dat is het wat zijn
werk juist sympathiek maakt.
*) Cornelis Veth, Parodieën, 2e bundel, Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’, 1919.
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Hij is in waren zin ‘de schrijver van parodieën’, hij belijkt zijn ‘gevallen’ met een
groote rustige objectiviteit, zonder eenig vooroordeel, zonder eenigen - de oogen
blind makenden wrevel tegen datgene, waarmee hij 't oneens is, zonder neiging om
te krenken of zeer te doen degenen van wie hij ons de dwaasheden laat zien, die hij
min of meer belachelijk maakt.... omdat 't nu eenmaal er in zit!
Dat komt, omdat hij steeds bij zijn behandeling van een bepaald boek slechts op
't oog heeft: de heele richting, die door dat boek in quaestie vertegenwoordigd wordt;
met andere woorden doordat hij het speciale geval uitbreidt tot het algemeene - omdat
slechts dàt leerzaam is voor den toeschouwer. Hij verdiept zich met tè veel ernst en
liefde (zooals ook de Poesjenelle dat deed) in zijn werk om onderdehand nog, erover
te kunnen zitten broeien, een ander, zooals men dat noemt ‘een teek uit te trekken!’
En zoo zouden ook - als 't goed was - de paar persoonlijke slachtoffers, die hij maakt
onder de Hollandsche, litteraire kunstbroederen, gemoedelijk moeten kunnen
meelachen als zij hun eigen werk hier terugvin-
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den, bekeken in den karikatuurspiegel van Cornelis Veth.... maar, dát ze het zoo
gemoedelijk zullen zien, daarvoor zou ik niet durven instaan!
De eerste schets ‘Een zwerver terecht’ (wel te onderscheiden, van ‘Een zwerver
verliefd’) is eigenlijk geheel en al reeds getypeerd in de uitnemende teekening van
D e b i s s c h o p e n z i j n n i c h t e n , deze combinatie van het brave plechtig-vrome
en het zoet lyrische rozegeur- en maneschijn-element, dat men bij een zekere richting
in onze hedendaagsche litteratuur opnieuw ziet optreden en dat eigenlijk niet anders
is dan de moderniseering van de oude romantische idylle in een zoetgestreelde
lichtelijk sentimenteelerotische en tegelijk bovenaardsch-verhevene stijl.

ERVELOMCUL.

‘Toen het voorjaar kwam en de bloesems aan de moerbeiboomen kwamen, en de
vogels kwinkeleerden, gevoelde Florizeel een steeds grooter begeerte om te weten
hoe Witmonde en Witwinde kussen zouden. Maar hij wist, dat de bisschop niet zou
gedogen, dat hij daarnaar vragen zou. Wanneer de bisschop wijn dronk, veranderde
zijn geheele wezen. en weldra begon hij te zingen, het waren liederen van
krijgsgedruisch en van minne, van wijn en van vreugde. En plots staakte hij dan weer
zijn zang en begon te weenen. Dan staarde hij peinzend zijn tranen na en wist niet
vanwaar zij kwamen en waarheen zij gingen (Feith de tranendichter is er niets bij!
A.N.) Maar hij wist, dat zij blank als paarlen waren. En hij werd niet moede daarover
te mijmeren en vergat naar zijne nichten te zien en naar den gast. Dan sprak Florizeel
tot Witmonde en Witwinde zoete woorden en zij hoorden naar hem en begrepen hem
door de wijsheid, die in jonkvrouwen is.’
...... Hoe genoegelijk wordt hier de bij zoovelen van onze schrijvers voorkomende
plechtig-lyrische bijbelstijl-imitatie er tusschen genomen, met zijn zinaanhef met
‘En’, en het waardig-golvende rythme!
De uitvinders verhalen der natuurkundige fantasten (allen kinderen van Jules
Verne) dienen den parodieschrijver om een wereldoorlog in 't klein in elkaar te zetten:
‘D e l o t g e v a l l e n v a n e e n P a r a d i j s ’, dat, door een edelen Franschen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

menschenredder ergens in de Sahara gesticht door den boozen ‘Dutsch’ met zijn
200°-hitte-spuwend monsterkanon wordt bedreigd, maar, dank zij de ponden sterling
van den Engelschen Mr. Fogg, wordt gered door een Amerikaanschen uitvinder, die
op het beslissende moment met zijn ijsmachine van minus 200° het gevaar
neutraliseert; terwijl bij een volgenden aanval de stam der onwelriekende mensch-apen
door hun verschijning op het tooneel van den strijd, de zaak ‘in evenwicht houden’.
Belangrijker (want minder ‘gezocht’) is de uitstekende karakteriseering van den
‘Duitsche roman’ in kleinen, maar volledig afgeronden vorm weergegeven, naar het
model van Sudermann, Frenssen etc. in hun boeken als bv. Der Katzensteg en Die
Sandgräfin, met het onvermijdelijke oude, spookachtige ridderslot en de ijselijk
bang-mysterieuse, overvolle beschrijvingskunst met schorkrassende raven en
knarsende deuren en melodramatische tafreelen:
‘Met ontzetting zag de geheime Justizrat, dat het gelaat van zijn vriend de
afschuwelijke trekken van zijn ouden knecht scheen aan te nemen!
‘Ei, ei, kraakte de oude, meneer de baron heeft een toeval! - Kalm aan! kalm aan!
naar bed, naar bed!’ - De baron liet zich wegbrengen. - Huiverend zocht de advokaat
zijn logeerkamer op. - De storm was
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weer opgestoken en rumoerde in en om het vervallen, noodlottige slot! Hu, hu, dreinde
hij, en floot, en gierde, en jammerde - een pandemonium van geluiden! Vensters
rammelden - poorten piepten in hun hengsels schuddeden-bonsten - schoorsteenen
jankten als doedelzakken - windwijzers knarsten - hier en daar sloeg een deur, die
niet dicht kon, nu eens met korte, dan met eindeloos schijnende tusschenpoozen,
gedurende welke men wrevelig wachtte! De meubels kraakten, de kalk viel tikkend
langs de wanden! Tegen de ruiten striemden en bonsden en duwden de regenvlagen
en bijwijlen hoorde men een kat hartverscheurend weeklagen! een hond huilen uilen, vleermuizen dof klappen met de vlerken!

DE PAGE DOORSTEEKT ZICH.

‘...... Daar ligt nu onze geheime Justizrath! - hij heeft den moed niet, zich naar den
muur te keeren - hij staart nu naar een venster. - Wat is dat, achter de zware gordijnen?
- Een oog; één boosaardig oog is op hem gevestigd - hij wil opspringen! - hij is als
verlamd!........’
Het minst kan mij de vrij groote, moderne Don Quichote-parodie ‘De vier
musketiers’ bekoren, die het type der opgeschroefde Fransche ridderverhalen aan
den kaak stelt, met zijn snoevende vecht-‘ridders’ en hun ‘tien duels voor een
dubbeltje;’ ‘de dame in de karos’, de intriges aan 't hof, de geheimzinnige ridder,
enz. enz. enfin: het romantype, van - Ha, ha, lachte de graaf op z'n Spaansch met een
Italiaansch accent in z'n welverzorgde puntpaard!
Dit soort parodie wordt zoo langzamerhand al te afgezaagd en de herhaalde
grappigheden in het genre van ‘Hier zet men koffie en over’, zooals b.v. ‘Hij kwam
er niet uit, noch van verder reizen iets in’! (naar ik vermoed bedoeld als bespotting
van de in 't Fransch zoo geliefde ‘geestige woordspelingen’) worden op den duur
een beetje flauw. Ook de teekeningen, hoewel goed in hun soort, moéten bij een zoo
overoud gegeven ten slotte weinig interessant worden, doordat we al die
ridderkarikaturen al meer dan genoeg kennen? Ik zou dan ook - en dit als algemeene
opmerking voor het werk van den heer Veth - den heelen historischen ouden tijd
vaarwel zeggen, en mij uitsluitend geven aan het parodieeren van het h e d e n ,
waarover genoeg te parodieeren valt, al zijn er geen koddige figuren met pruik en
degen meer om ‘dankbare’ illustraties van te maken. Ik bedoel, dat de schrijver het
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meer moest zoeken in de richting van zijn - H e t v e r g a a n d e r w e r e l d -,
S a l o m o en Q u o s E g o .
Het eerste, hoewel wat kortaf, is een aardige karikatuur van de Amerikaansche
levensrichting, die ook in ons werelddeel niet vreemd is. In 't jaar 3000, zijn alle
menschen net eendere machines, met nummers inplaats van namen; de kindertjes
worden naar vraag gefabriceerd in een fabriek en zelfs als de wereld vergaan zal,
trekt geen mensch er zich wat van aan, want ‘niemand bleek aan 't leven te hechten
of de wereld, zooals die geworden was, lief te hebben!’ ...... Hoe we er dan uit zullen
zien leert ons het hiernaaststaande portret van den Ervelomcul (afkorting van
Aero-veloci-homunculus!)
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In Salomo (zie Salome) krijgt de operatekst een beurt, met al zijn dwaasheden van
‘Koor uit het volk’, de waarschuwende stem, de eindelooze herhalingen; de
jongeling-page met ‘üppigen’ boezem van een jongedame van 40 jaar.
S a l o m o - Hum!
H o o g p r i e s t e r - Luistert.
P a g e - Luistert niet! Ach luistert niet. Iets verschrikkelijks........
E e r s t e j o o d - Zie, Koning Salomo opent den mond. (Turksche trom).
Tw e e d e j o o d - Hij zal oordeelen!
D e r d e j o o d - Mogelijkerwijze opent hij slechts den mond om te gapen! enz....
Geen n i e u w idee overigens deze parodie; maar goed uitgewerkt. Het laatste
stukje is (ook door zijn teekeningen) wel een van de beste, hoewel veel verloren zal
gaan voor wie niet eenigszins met onze tooneeltoestanden op de hoogte is. (De acteurs
en schouwburgmenschen zullen er van genieten?) Hier durft de overmoedige
parodieschrijver zoo maar een onzer ‘beroemdste’ tooneelschrijvers oneerbiediglijk
ertusschen te nemen en ook andere hooge oomes aan den schouwburg verbonden,
worden niet gespaard.
Prachtig, wordt hier gewerkt met de welbekende profetische machtspreuken en
beteekenisvolle spreekwoorden, die ‘'t em zoo goed dóén!’ op de planken; en voorts
met ‘akelige kreten achter de deur’, inéénkrimpende en huiverende bedriegers en
zondedoeners; neerzinken op de stoel; verschrikt opspringen; handen wringen, ......
Kortom alles wat er bij zoo'n successtuk hoort!
Verrukkelijk is het tafreel in het nachtcafé, als papa zijn pasgetrouwd zoontje aan
den boemel snapt:
Baron (krimpt ineen) Mijn zóón! hier!?
(Stilte. Allen kijken elkaar verschrikt aan).
Baron (tot Carlo) Ha! wat doe je hier? - Oost West, thuis best.
Eigen haard, goud waard; Zooals 't klokje thuis tikt, tikt het nergens, Carlo!
Carlo - En u dan? Als de vos passie preekt.......
Baron - Wijst op Carlo's knie (zie de knie op het plaatje!) Daar moest Mien zitten
(zijn vrouw! N.) Eén vrouw is genoeg. Overdaad schaadt. 't Zijn sterke beenen die
de weelde dragen.
Als geheel: een gezellig boekje, van een beschaafde geestigheid en een goed
voorbeeld, hoe men de menschen op een menschlievende wijze voor den gek kan
houden!
A.N.
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Emiel Jacques in de Protector te Rotterdam.
Een jonge Belg, Emiel Jacques, exposeerde gedurende de maand Mei een groot aantal
doeken in de Protector; binnen- en buitenwerk, landschap en figuur, omvangrijke
schilderijen maar ook kleine en schetsmatige dingen; en hoewel wij, blijkens
fotografieën naar vele doeken die te Antwerpen door de stad werden aangekocht en
in diverse musea vastzitten, hem hier niet in zijn volle kracht leerden kennen en ook
alles in de kleine ruimte wat te zeer opeen gedrongen hing; zoo was er toch rijkelijk
stof en gelegenheid om zijn knap talent te leeren bewonderen; het karakter van zijn
kunst te leeren verstaan en liefhebben.

EMIEL JACQUES. TABAKOOGST.

Waar ziet men ten onzent het figuur groot behandeld in het landschap? Liet niet
zelfs De Bock zijn koeien, toen deze eenigszins groot en dus van overwegend belang
waren in het schilderij, door Willem Maris er in zetten? België daarentegen bezit
vele knappe figuur-teekenaars, wat ook daar bevorderd wordt door de betere
gelegenheid, welke in menig ander land dan het onze bestaat, om naar model te
werken; en tot deze knappen behoort Emiel Jacques; doch tevens is hij d e e c h t e
l a n d s c h a p s s c h i l d e r . Geboren te Moorslede en opgegroeid op het land, er als
kind reeds onbewust genietend van de altijd wisselende natuur, van licht en kleur en
vorm en warmte en van de daardoor veelvuldig teweeggebrachte
gemoedsaandoeningen, was hij meer dan zij die in de steden woonden, in later jaren
vertrouwd met al de wisselwerkingen der duizendvoudige stemmingen van het
landschap. Toen hij dan ook, na ongeveer veertienjarige studie
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op avond-teekenschool en academies, in 1902 den grooten prijs van de stad Antwerpen
had veroverd en kort daarop met Frans van Leemputten kennis maakte, die de zeden
en gebruiken van de bewoners der Belgische Kempen vereeuwigde en een vriend
was voor alle jongeren, zelf jong blijvend door zijn innige liefde tot de natuur; toen
gooide Jacques al wat hem van de academie als ballast aankleefde over boord.
‘Schilder wat ge het best kent’, had deze oudere gezegd. ‘Ga zien waar uw wieg
eens stond, herinner U het lief en leed der kinderjaren, herleef die vroegere
natuurindrukken, leer uw streek, u zelf kennen, jubel en zing, uw eigen lied dat
ongekunsteld uit het hart opwelt’.... En wat reeds lang in den geest van den jongen
man groeiende was, kwam tot uiting.
Hij schilderde een cyclus van tien Vlastafreelen, door de stad Antwerpen
aangekocht, die door tal van andere doeken uit het West-Vlaamsche Volksleven, o.a.
over de tabaks- en hoppevelden, ook over de kantwerksters, gevolgd werden.
Slechts een van deze doeken, H e t Ta b a k p l u k k e n , was bij de collectie in de
Protector. Hoewel schilderijen als b.v. die met de bloeiende hopplanten, waar de
plukkers op stoelen tusschen de weelderige toeffen van het gewas in zitten, of die
waar de struische jonge onkruid-wiedsters levendig en met jolijt bij het werk in een
lange, lenige rij over het groene vlasveld geslingerd liggen, mogelijk als compositie
belangwekkender zijn, zoo deed toch dit eene doek ons reeds den kunstenaar geheel
kennen en openbaarde aan hen die voorheen nooit iets van Jacques gehoord of gezien
hadden, zijn persoonlijk karakter; het gaf zijn frisschen krachtigen kijk op de natuur,
zijn teer aanvoelen van de atmosfeer, het zonlicht, de wijdheid over de velden; en
daarbij toonde het niet alleen zijn knap beheerschen van het figuur, maar tevens de
gave om aan zijn personen de natuurlijkheid van het leven te geven en in rhythmische
bevalligheid en groote rust zijn arbeiders of arbeidsters tusschen de gewassen te
plaatsen. Want niet slechts in dit doek, waar de pluksters met de gebruinde koppen
onder groote stroohoeden, bezig de lange tabaksblaren aaneen te rijgen, tusschen het
trillend gezeef van de lange, zonbeschenen blâren in schoone groepeering over het
veld verstrooid zitten, tot waar ginder de landen glooiend opgaan met huizen, boomen
en hooimijten, en alles in teere grijsheid aan den horizon versmelt met de grijs-lichte
lucht; niet alleen in dit groote doek wordt men getroffen door de natuurlijkheid in
de actie; in al zijn werk vindt men haar terug.
Daar staat, bij een herberg, een groep zondagsjongens luierend te kegelen; hoe
echt is hun uitwerpen van den bal, hoe echt hun lummelend zondaghouden. Ginds
spit een tuinman tusschen de roodekoolplanten. Hoe natuurlijk staat hij daar, achter
de frisch en krachtig in blauw en paars en groen opgezette kolen, met de krachtige
schaduwaccenten er tusschen. Achter hem liggen de volksmoestuinen met de tallooze
kleine huisjes, alles in het volle, open zongezeef. Zelfs hier in het gouden koren,
waar de zon schroeit tegen de schoven, brandt over den grond en de lucht trillert van
de droge hitte; zelfs hier, in deze vluchtige impressie, heeft Jacques een boerinnetje
in de verte waargenomen, terwijl zij bukt om de âren van den grond te lezen, en met
een paar penseellijntjes heeft hij haar getypeerd met het verbrande bloote armpje en
den eenen, bij het bukken opgetilden voet. En dan weer plaatst hij een hengelaarster
in een zomersch park met het licht-gezeef over de grasgazons en over den vijver.
Zooals Emiel Jacques zijn figuren beheerscht, bouwt hij ook het land knap op,
geeft hij het portret van den bodem in groote plans weer. Zijn voorgrond steeds breed
en krachtig aangekeken; en waar hij geen figuren groepeert, daar schildert hij hier
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en daar, als in het fijne atmosfeer-getoover van een heidegrond, lage bremboschjes
of te midden
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van een weide achter withouten hek, een koppel koeien in de blij-droge, licht-grijze
lucht.
Echt Vlaamsch is dit werk. De Vlaamsche atmosfeer ademt men er; blij is ook de
kleur. Nochtans is Jacques geen colorist. In zijn groote schilderij D e B l i j d e
B o o d s c h a p a a n M a r i a , waar de heilige maagd, in onzen tijd overgebracht, in
een bloementuin bij een boerenwoning staat; of daar waar de schilder een verpleegster
met een blauwe Cenerariaplant in bonte pul boven blauwgeruit tafelkleed waarnam
tegen geel bewerkten achtergrond - beide banaal opgevatte schilderingen - in deze
doeken hindert de kleur - men versta mij goed: niet de b o n t h e i d der kleuren, want
hoe verrukkelijk bont is niet onze colorist bij uitnemendheid Jan Sluyters en hoe van
kleurenbontheid doormengd is de minder moderne Walter Vaes soms in zijn bloemen
- niet de bontheid dus is het die ons bij Jacques hindert, maar de opvatting van die
kleuren, heur niet harmonisch opgelost zijn.
In zijn zonnige landerijen, in zijn koppen of figuren, buiten in volle natuurlijkheid
waargenomen, daar bestaat er voor ons geen k l e u r ; daar voelen we slechts de
heerlijke zon, het atmosferische licht, de blankheid om alles heen, waarin de dingen
zich in schoonheid en tot een feest voor de oogen vereenigen. Dit is, wat in zijn kunst
ontroert, en daarom lijkt Emiel Jacques mij de schilder van het natuurlijke,
weelderig-blije, zonnige landleven.
Hij is te Moorslede geboren in 1874. Aan de academie te Antwerpen is hij opgeleid.
In '97 werd hij leerling van den historieschilder Prof. P. van der Ouderaa, bij wien
hij in '99 een eigen atelier kreeg. In 1906 vestigde hij zich te Brussel, werd lid van
den cercle artistique, hield verscheidene eigen tentoonstellingen en trad in 1912 in
het huwelijk met de dochter van Frans van Leemputten, die hij na twee en een half
jaar door den dood verloor. De oorlog heeft de landstreek, waar hij zijn onderwerpen
vond, omgewoeld, hij zelf is van den geboortegrond verdreven en zoekt nu de energie
in den vreemde te hervinden, het eerst en misschien ook het liefst in ons land.
A.O.

Roline Wichers wierdsma bij De Bois te Haarlem.
‘Vous avez tout ce qui ne s'apprend pas’ zei Robert Fleury eens tot Marie Bashkirtseff,
en ik zou bijna hetzelfde willen zeggen tot deze kunstenaresse, wier houtsneden en
droge naaldetsen getuigen van een opvatting en zienswijze ‘qui ne s'apprend pas.
Men moge ze mooi of leelijk vinden; dat is een kwestie waar ik nog wel even op
terug kom; maar niemand zal ontkennen dat dit werk een eigen en zeer persoonlijk
cachet heeft, dat het sterk en forsch is ‘comme d'un jeune homme’ zooals men op
het atelier van Julian van Marie Bashkirtseff's studies getuigde.
En onwillekeurig blijft mij, bij het bezien van dit grafische werk van Mejuffrouw
Wichers Wierdsma, telkens het beeld van dat merkwaardige Russische meisje bij.
Niet dat beider kunst iets met elkaar gemeen hebben, totaal niet; maar beider drang
tot werken, om ondanks moeilijkheden en strubbelingen toch door te zetten is zóó
dezelfde. Schrijft niet Marie Bashkirtseff in haar journal telkens ‘j'ai travaillé toute
la journeé’,... ‘oh! travailler nuit et jour, tout le temps, tout le temps, et faire quelque
chose de bien!!!’
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Oh, ik weet het wel, 't is niet het werken alleen dat tot kunst leidt, maar nog minder
de gemakzucht en het wachten op inspiratie of iets van dien aard. ‘Il faut travailler
autant et avec aussi peut de prétention qu' un paysan, si on veut durer’ schreef Vincent
van Gogh in een van de brieven aan zijn broer. En juist in dit constant, gestadig
werken, en zich zelf corrigeeren, in dit telkens op nieuw probeeren, nooit tevreden
zijn met een kleine toevallige vondst, hierin zit
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een kracht die tot iets goeds moet leiden.
In haar dagboek teekende de jonge Russin aan: ‘Robert-Fleury m'a dit ceci: - Il
ne faut jamais être content de soi. - Julian aussi. Or, comme je n'ai jamais été contente
de moi, je me suis mise à réfléchir sur ces mots. Et quand Robert-Fleury m'eut dit
beaucoup de bonnes choses, je lui répondis qu'il faisait bien de me les dire, parceque
j'étais tout à fait mécontente de moi, découragée, désesperée, ce qui lui fit ouvrir de
grands yeux. Et en vérité j'étais découragée.’

R. WICHERS WIERDSMA. KREEFT (HOUTSNEDE).

Kijken wij nu naar het grafische werk van deze Friesche kunstenaresse, dan zien
wij een telkens zich zelf corrigeeren. Een zelfde geval, een kreeft, een visch, een
paard is soms nagenoeg in gelijken stand opnieuw geprobeerd, tot er d a t in kwam
wat zij zich gedacht had: de groote bouw der dingen. Niet dat de détails haar volmaakt
onverschillig laten, ik kan me zelfs voorstellen hoe zij hier later grooter waarde aan
zal gaan hechten, nu echter is het de massa, het geheel dat haar boeit, haar aantrekt,
en dat zij wil weergeven. Het is 't donkere sihouet van een paard dat tegen de lucht
afsteekt - eigenlijk de lijn van kop en rug, want voor een grafiker is de lijn alles,
toon- en tint-verschillen zijn slechts bijkomende zaken - wat haar suggereerde tot
enkele fluweelzwarte droge-naaldetsen. Juist de krachtige, diepe, droge-naaldetsen,
waar geen zuur op gebeten heeft en de hand gevoelig maar daarbij tevens straf, alles
in het zink heeft gegroefd, deze toonen hoe mejuffrouw Wichers Wierdsma hare taak
au serieux neemt.
Hier is etsen geen ‘flaneeren’ meer op koper maar een stroef handwerk, en de
kennis van het handwerk beheerscht hier bij deze kunstenaresse tevens de vormgeving.
Bij ‘de motorrijder’ zijn het de lijnen van de etsnaald, het krassen in de plaat, waardoor
schijnbaar toevallig, maar toch welbewust de impressie van den voorovergebogen
man in het licht van den lantaarn ontstond.
Zuiverder nog zien wij in haar houtsneden, het directe verband tusschen beeld en
techniek. Die visschen en kreeften zijn geen nagesneden teekeningen, maar op-ende-op
houtsneden, gegroeid uit de plaat, door de steken van den guds. De omtrek is allicht
even aangegeven, maar daarna ontstond al werkende het dier, kwam het
langzamerhand zijn voltooiing nabij. Ziet, dit lijkt mij de juiste wijze, dàn alleen
komt men er ook toe lijnen te zetten die echte hout snijlijnen zijn,
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dàn ook wordt de verdeeling van het zwart en wit juister en sterker, wordt het meest
markante van den vorm vastgelegd; want juist hierbij gaat het om den eenvoud, om
den grooten vorm.
D i t heeft mejuffrouw Wichers Wierdsma betracht, zij heeft het karakter der dieren
als met constructieve juistheid in hoofdmassa's willen geven; daarenboven heeft zij
smaak en vernuft genoeg om er iets moois van te maken, om te zorgen dat het vlak
goed verdeeld en gevuld is.

R. WICHERS WIERDSMA DE MOTORRIJDER. DROGE-NAALD ETS.
(CLICHÉ J.H. DE BOIS, HAARLEM).

Laat ons nu even ‘het mooi en leelijk’ beschouwen. Ik acht dit geenszins een
kwestie van smaak, evenals men meer van spinazie kan houden dan van worteltjes,
maar wel een van inzicht, van artistieke ontwikkeling. En dan zou ik in dit werk van
Mej. R. Wichers Wierdsma vooral den nadruk willen leggen op de zwart- en
witverdeeling, op het evenwicht, en het zoeken naar 't karakteristieke. Daarbij zie ik
in menig ding zoo niet 't bereikte, dan toch de richting die het uit gaat, en deze wijst
mijn inziens naar een zeer merkwaardige en persoonlijke uiting van grafische kunst.
Bij de kracht, bij de overtuiging, bij het stoere werk, dat schier mannelijk is - ik
voel haast weer Marie Bashkirtseff - zit er toch dikwijls een vrouwelijke elegance
in. En ik zou haast durven beweren dat deze zwier, die in haar werk het stroeve er
wat uithoudt, bij een volgende expositie meer naar voren zal komen. Nu is het 't
métier dat haar af en toe nog wat veel vast houdt, maar met die voortvarendheid en
dat doorzettingsvermogen beheerscht zij heel gauw 't metier, en worden de rollen
omgekeerd. Niet dat daardoor 't karakter van mes of guds of etsnaald uit het werk
verbannen worde, in geenen deele, maar wij zullen ze zien als ondergeschikt aan de
kunstenaresse. Veel heeft zij in betrekkelijk korten tijd gemaakt, want al zijn de
drogenaaldetsen (de paarden) en de litho's van een iets vroegeren datum, de
houtsneden dagteekenen alle van 't laatste jaar, toen er schier iedere week een nieuwe
visch ter wereld kwam. En toch ik ben er van overtuigd, dat deze jeugdige artiste
met bescheidenheid van haar eigen werk wel zal getuigen: je ne me sens pas digne
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de dire ‘mon art’; pour parler de l'art (et ses aspirations ou inspirations), il faut déjà
être quelqu'un. Sans cela, on a l'air d'un amateur ridicule, ou plutôt il y a là.... je ne
sais quoi d'indélicat qui blesse ce qu'il y a de supérieur dans ma nature; c'est comme
si on avouait quelque belle action....’ Maar laten wij haar dan den steun van
Robert-Fleury mede geven: ‘continuez; ce n'est pas mal!’
R.W.P. JR.

G.W. Dijsselhof bij Huinck te Utrecht.
Het is wel vereerend wanneer iemands werk navolging vindt, en voor Dijsselhof zit
er in dit opzicht ook een zekere vleiende kant aan, dat Sam. van Beek, v. Heukelom
en anderen Dijsselhof-imitaties maken. Maar
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daarbij is het toch wel goed indien wij af en toe de origineelen weer eens te zien
krijgen, dat wij het verschil tusschen de natuurboter en de margarine weer eens
proeven.
Waar wij Dijsselhof's werk zoo sporadisch op tentoonstellingen aantreffen, daar
was het een ongekend genoegen, in de rustige bovenzaaltjes van de firma Huinck
weer eens een gansche collectie bijeen te zien.
Naast de kleine intieme schilderijtjes, die als 't ware een bassin uit het aquarium
suggereerden, waren er grootere waarbij het meer om de visschen en kreeften-zelf
begonnen was. Het was dan niet de impressie van een bassin, maar het volle leven:
alsof wij met de Nautilus van Jules Verne waren afgedaald tot op de diepte van de
zee en daar door de glazen ruiten de visschen bespied hadden.
Wij zagen ze voorbij schieten, de sierlijke blauwgrijze steuren, wij beloerden de
gevechten der kreeften en langoesten, genoten van den glans der scholen goudkarpers,
die rustig voorbij dreven, en bewonderden de snelle bewegingen van roggen en
kabeljauwen, heel de dierenwereld werd aan ons geopenbaard en wel van haar
schoonste zijde.
De kleur, de lijn, de actie, de atmosfeer, dit al heeft Dijsselhof vereend tot een
schoon geheel. En vergelijken wij even zijn werk met dat van andere
aquarium-schilders, dan missen deze zoo veel, wat juist aan Dijsselhof's werk zoo'n
belangrijkheid geeft.
Het Haagsche gemeente-museum werd onlangs eigenaar van een decoratief
aquarium - schilderij van Th. Goedvriend, dat als kleur en van decoratieve vondsten
aangenaam aandoet, en op 't eerste gezicht wel even overweldigt; maar bij nader
beschouwen zijn het geen levende visschen meer, maar opgezette in schier eendere
houdingen.
Kijken wij dan naar Dijsselhof's steuren of goudvisschen, dan zijn die naast
schoonheid één en al leven in lijn van rug en staart, in stand van kop. Dijsselhof kent
zijn visschen door en door en is niet tevreden met enkele vischjes of een studie voor
een aquariumraam. Hij doet mij soms denken aan dien Japanner, wien een kakemono
met schildpadden besteld was, en die zijn opdrachtgever verzocht had, over een jaar
maar eens terug te komen. Toen de lastgever na een jaar vroeg hoe het met zijn
kakemono stond was er nog niets van klaar, maar de schilder toonde hem in zijn tuin
een vijver met schildpadden en stapels studies en vroeg weer een jaar uitstel. Na dit
tweede jaar had de kunstenaar zijn schildpadden en zelfs zijn studies niet meer noodig,
hij k e n d e nu zijn dieren en vroeg alleen aan zijn maecenas hoe hij de kakemono
hebben wilde, daar hij nu de schildpadden in iederen stand, in alle détails zoo
nauwkeurig had bestudeerd dat hij ze direct met zijn penseel in Oostindischen inkt
gedoopt op 't papier kon neerschrijven.
Juist in zijn teekeningen en zijn groote schilderijen komen Dijsselhof's bijzondere
talenten zoo volkomen tot hun recht. De beide paneelen, waarbij kleur en nerf van
het hout een harmonieusen achtergrond vormen voor de met houtskool, krijt en wat
pastel geteekende visschen, deze ‘voorstudies voor schilderijen’, zij zijn in hun soort
voortreffelijk en compleet. Completer dan menig geacheveerd schilderij op een
tentoonstelling van hedendaagsche kunst.
En zien wij hoe Dijsselhof deze studies weer verwerkte, hoe hij met kleur atmosfeer
en stemming wist te geven, en hoe daarbij de lenigheid der lijn als van een teekening
behouden bleef, dan voelen wij het onderscheid tusschen dezen kunstenaar, die ons
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de schoonheid in het leven der zeebewoners deed genieten, en anderen bij wie het
zuiver picturale, anecdotische zouden wij kunnen zeggen, van een aquarium-bassin,
het uitgangspunt vormde.
Een enkele maal, vooral in kleine schilderijtjes, geeft Dijsselhof wel eens het
sprookjesachtige van zoo'n bassin, met groene waterplanten en rotsen, maar het meest
op dreef is hij voor mij toch in zijn grootere doeken met kabeljauwen, met steuren
en vooral in zijn kreeften. Deze heerlijk gecompliceerde beesten met hunne hoekige
pooten, scharen,
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voelhorens, wij zien ze op: ‘kreeft, poon en schol’, op ‘kreeft en rog’ in de pracht
van hun kleur en de grilligheid van hun lijnen.
Hier zien wij Dijsselhof èn als teekenaar, èn als colorist, en deze beide kwaliteiten,
zij bieden ons de prachtigste samenwerking. De kunstenaar geeft ons hier geen geval,
geen impressie, maar de schoonheid van 't leven zelf. En in dit opzicht is Dijsselhof
waarlijk nog onovertroffen.
R.W.P. JR.

Hongaarsche-kunsttentoonstelling, Stedelijk Museum, Amsterdam.
Wanneer dit tijdschrift tot doel had op de verscheidene openbaringen der liefdadigheid
de aandacht te vestigen, dan zou het vele treffende zinsneden kunnen bevatten over
het feit, dat men zelfs liefdadig kan zijn, door een schilderij te koopen, dat men mooi
vindt, en in het bijzonder over deze tentoonstelling, welke ‘en passant’ de gelegenheid
biedt om den nood in Hongarije te bestrijden. En dan zou er ter opwekking bij kunnen
staan, dat de prijzen, welke voor de tentoongestelde ‘kunstwerken’ worden gevraagd,
geenszins zijn geïnspireerd op den lagen koers der Hongaarsche valuta. Maar wij
kunnen deze manifestatie slechts uit het enkel oogpunt der kunst bespreken en, helaas,
dan valt er niet veel goeds van te zeggen. Wanneer men de eerste zaal met de
kakelbonte boerenborduursels gepasseerd is, dan slaat je in de tweede die suffe,
intens-vervelende, geeuwerige stemming tegen, zoo bekend van
Pulchri-tentoonstellingen en diergelijke. Dan voel je dadelijk dat moeë museum-gevoel
in je hoofd en je vraagt je af: waarom al die arbeidsverspilling van schilderen, inlijsten,
verzenden, ophangen? En dan komen de derde en de vierde zaal en daar is het net
eender. Stampvol van de meest ijselijke genre-schilderijtjes en landschapjes van een
impressionisme, dat niets meer heeft te zeggen en eindeloos nawauwelt, wat anderen,
lang geleden, met overtuiging verkondigden.
Ik weet niet, in hoeverre het liefdadig doel dezer tentoonstelling is bereikt, maar
wel weet ik, dat het Hongaarsch Noodweer-Comité, dat de tentoonstelling inrichtte,
aan de Hongaarsche kunst een slechten dienst heeft bewezen. Ik ken de moderne
Hongaarsche kunst niet, maar meen toch stellig te mogen verklaren, dat daarin tot
uiting is gekomen, wat er in de laatste decenniën trilde en leefde in de Europeesche
kunst. Het is ondenkbaar, dat er in Hongarije geen richtingen zouden zijn ontstaan,
beïnvloed door groote figuren als Cézanne en van Gogh. En dan moet de conclusie
zijn, dat men er bij het inrichten dezer tentoonstelling op uit is geweest, om het jonge,
bruisende leven te weren en slechts naarstig te verzamelen, wat door officieele en
deugdelijk-gearriveerde beroemdheden is gefabriceerd. Bij wie de fout zit, kan ik
niet beoordeelen, maar ergens moet die noodlottige - ook ten onzent welbekende invloed van ‘officieele’ menschen en groepen werkzaam zijn geweest. En, waar de
hooge hoed passeert, verdort de akker der kunst. Hoewel het Hongaarsch
Noodweer-Comité zich heeft uitgesloofd om mij ervan te overtuigen, dat er geen
Hongaarsche schilderkunst bestaat, weiger ik dit te gelooven en blijf ik vertrouwen,
dat ook het Hongaarsche volk meebouwt aan de grondslagen voor een nieuwe
beeldende kunst.
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Het lust mij niet omtrent het geëxposeerde werk in bijzonderheden te treden. Er
zijn enkele schilderijen, die zich door een zekere eenvoudigheid en een oprecht
gevoel onderscheiden, b.v. no. 39 Oude Vrouw (Caesar Kunwald), no. 41 Avondbrood
(Julius Rudnay), no. 61 Vag-dal (F. Pogány), en van het beeldhouwwerk no. 5 Avond
(L. Beszedes).
In het boeren-borduurwerk overheerscht sterk de conventie, wat blijkt uit de
ziellooze eenvormigheid der bloem-styleering en de compositie. Louter harde,
klaterende kleuren worden gebruikt, fel rood, blauw, geel, groen. Bij ongeluk wordt
dan wel eens iets verkregen dat aardig van kleur is. Diep gaat het niet.
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Er is 'n weinig klein beeldhouwwerk en 'n paar sieradiën; het verheft zich niet boven
het heel gewone.
‘Werken van 115 schilders en beeldhouwers’ zegt de catalogus. Laten wij een
groet brengen aan de Hongaarsche kunstenaars, die niet zijn opgemerkt door den
officieelen smaak en die, wars van de conventie, harder zullen hebben te strijden om
het dagelijksch brood dan deze 115 uitverkorenen.
J.S.

De Berliner Secession bij Kleykamp.
De naam Secession wekt herinneringen aan jong opbruisend leven, aan kleur, aan
frischheid, aan breken met sleur. En niet zonder reden verwachtten wij dan ook in
de door het bestuur der Berlijnsche Secession in den Haag ingerichte tentoonstelling
het meest uitbundige, meest buitenissige van een jonge Duitsche kunst; maar eilacy
het was geen reactie op oude tradities, het was niet jong en opwekkend.
Wat wij er zagen was de eerste jeugd alweer gepasseerd, en droeg sporen van
verlept- en verflenstheid. Zeker, er was wel werk dat kwaliteiten bevatte: Louis
Corinth's ‘Oostersche danseres’, en ‘odaliske’ was knap, ook Scheurichs oude man
valt te roemen, maar zoo'n enkeling draagt niet de reputatie van een geheele beweging.
Het meest opmerkelijke was Boris Grigorief, die een decoratieve zekerheid in zijn
werk heeft, welke gunstig afsteekt bij de gewilde verf- en lijnbehandeling van vele
anderen.
In zijn damesportret zit, naast een niet te miskennen humor, een zeer goede wijze
van karakteriseeren, en ook z'n beide andere schilderijen: ‘Aus dem cyclus, die
Menschen’ doen ons Grigorief kennen als een persoonlijkheid met eigen inzicht en
eigen zeggingschap.
Mogelijk zouden wij nog wel een ander kunstenaar uit ons geheugen kunnen
opdiepen, wiens werk ons even is bijgebleven, maar het is zoo ‘even’ geweest, dat
wij het meer curiositeitshalve hebben opgemerkt, dan om de goede hoedanigheden
of de sterke kracht. Neen deze ‘Secession’ laat bij ons geen blijvende herinnering
na. Als dit het beeld van het Berlijnsche kunstleven moet zijn, dan kunnen wij ons
niet denken dat daar kracht en beroering van uitgaat.
R.W.P. JR.

Everbag's kleuretsen bij d'Audretsch.
Er is in het procedé ‘kleuretsen’ iets geraffineerds ter eene, iets bourgeois' ter andere
zijde. Iedere techniek is doorgaans op zich zelf beschouwd goed en mooi, zoolang
ze zuiver blijft en men niet gaat trachten er iets anders mede te imiteeren. De
houtsnede, om iets te noemen, is prachtig als uitdrukkingsmiddel, maar niet wanneer
men haar verlaagt tot het kunstmatig en angstvallig naprutsen van zwartkrijt-lijnen,
zooals dit indertijd met de portrettenreeks voor ‘Woord en Beeld’ geschiedde. De
lithografie is voortreffelijk en laat oneindig veel mogelijkheden toe, maar zoodra ze
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slaaf wordt van een teekenaar die een aquarel of olieverfschilderij bedriegelijk door
tal van steenen wil nagebootst hebben is de steendruk bedenkelijk en verwerpelijk.
En zoo ook de kleurets. Heel zuiver is ze misschien al niet omdat men tracht met één
of twee platen te bereiken wat met meerdere zou moeten geschieden, maar er blijft
toch wel een aardige frissche kant aan die niet met een andere techniek te bereiken
valt. Zij leidt tot een decoratieve kleurverdeeling, en dit heeft Everbag in zijn vaasjes
met bloemen, in zijn spaarvarken wel goed gehouden. Maar - en nu komt juist het
verleidelijke - men trachte er nooit iets als een soort aquarel van te maken, dan komt,
zij het ook niet volmaakt: de imitatie. Iedere techniek heeft grenzen en daarbinnen
moet men blijven; zoodra de technische virtuositeit te groot wordt, is dit een inboeten
aan kunstwaarde. Everbag moet tot zich zelf kunnen zeggen: tot hiertoe.... en niet
verder.
R.W.P. JR.
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MATTHIAS GRÜNEWALD. - MADONNA IN DEN BESLOTEN HOF. MARIA-SCHNEE-ALTAAR IN DE DOMKERK
TE ASCHAFFENBURG. ± 1517-1519. STUPPACH.
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Matthias Grünewald,
door Anne Hallema.
II.
Het Isenheimer altaar.
Sapiëntia aedificavit sibi domum.
De opperste Wijsheid heeft haar huis gebouwd.
PROVERBIA IX vers 1.

HET ISENHEIMER ALTAAR. DETAIL. MARIA EN JOHANNES.

1. De Verzoening.
Geen gebeurtenis in de geschiedenis van den heiligen oorlog voor de vrijwording
van den menschelijken geest, heeft zoo ingrijpend het leven der volkeren vernieuwd,
als de kruisdood van Jezus. Geen daad heeft zulk een schaar menschen geïnspireerd
tot zelfopoffering, heldenmoed en grootschen arbeid. Koningen, krijgers, burgers,
geestelijken, kunstenaars, mannen zoowel als vrouwen van hooge geboorte of lagen
stand hebben zich, opziende in gebed tot den Kruischristus, vorstelijk gedragen. Na
anderhalf duizend jaar is er een geestelijke cultuur in het herboren Europa ontwikkeld,
die in onmeetlijk aantal werken van hooge kunst getuigenis geeft van den
onuitputtelijken rijkdom van het levend geloof in den gekruisten Wereldvernieuwer.
Als het pure symbool-kristal van de vrome zielsverlangens der Middeleeuwsche
Christenheid naar het Koninkrijk der hemelen verschijnt de edele Gothische
kathedraal, die in het epos van zijn zinrijke architectuur de overwinning zingt van
de hemelsche Almacht op het donker geweld van het ongeloof. Dat glorieuze
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Godshuis, waarin op hoogtijden de menschwording en opstanding van den Verlosser
luisterrijk werden gevierd, terwijl de engelenmuziek van den Gregoriaanschen
kerkzang onder de heilige kruisbogen ruischte, was veleeeuwen het centrum van het
machtigst intellectueele leven en de mystieke vroomheid der devote zielen. De dom
was de roem der worstelende burgerij van elke Middeleeuwsche stad, haar burcht
tegen het geweld van den heerschenden adel en haar hoog vertrek in de branding der
tijden, waar het gemarteld hart den godsvrede werd ingeleid en de voorsmaak genoot
van de rust der zaligen. Daar ging voor den geloovige het woord in vervulling, dat
er geen verdoemenis is voor degenen, die, in Christus Jezus verkoren zijnde, niet
naar
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het vleesch wandelen, maar naar den Geest. Hij stond daar als een stad, gebouwd op
een berg, waar alle wegen des lands van uitgaan en wederom in terugwenden, gansch
de wereld rondom beheerschend door haar oppermachtigen wil en leven uitstortend
in de verste uithoeken gelijk het kloppend hart, dat door 't voortgestuwde bloed het
organisme opbouwt en hernieuwt.

LINKERVLEUGEL VAN HET ISENHEIMER ALTAAR. ST. ANTONIUS. COLMAR.

In dat heilig Huis stond het Altaar als de Troon der genade, waar de aanbiddende
ziel God ontmoette in het zoenoffer van zijn Zoon Jezus, die in zijn vleesch en bloed
het brood en den wijn voortbracht, waardoor ieder, die in het geloof zijn hemelgave
aannam, eeuwig zou leven.
Die Christus, door wien het Woord der Verzoening werd gegrondvest, is door
Matthias Grünewald verheerlijkt in zijn Isenheimer schepping. Met zulk realistisch
geweld als deze schilder het Kruislijden van den Man van smarten verbeeldde, werd
nimmer de Passie veraanschouwelijkt. Toch, ondanks de vreeselijke werkelijkheid
van Grünewald's Golgotha, is de levende schildering van zoo hooge wijding en rijke
schoonheid, dat het altaarwerk in zijn brandend en lichtend koloriet van
Veronicablauw, robijnrood, topaasgeel en de vurige schijningen van den smaragd,
amethist en de andere gloedkaatsende edelkristallen een harmonisch geheel vormt
met de verheven pracht van de kathedraal. Want deze menschbeelder, die de ziel in
d' oogen doet leven en een smartdrama vermag te schilderen in een gevouwen
handenpaar, is een schoonheidszoeker van den hoogsten adel en als kunstenaar
bovenal groepeerder en componist. Hoewel de onderdeelen van zijn schilderij met
zorgvuldigheid werden bewerkt, is zijn polyptiek als een eenheid groot gezien en in
samenstemming gedacht met den interieurtoon van het Gothisch kerkgebouw.
Grünewald voelt de majesteit van de Gothiek en bemint de muziek van haar goddelijke
architectuur. Zijn arbeid moet beschouwd worden bij den polychromen brand der
glasschilderingen
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van de hoogrijzende kerkramen en bij het stille gestraal der talrijke kaarsvlammen.*)
Hij is de intense voeler van de kathedraal-mystiek en de machtige
stemmingskunstenaar, die het geheim van de religieuze emoties in zijn schildering
verzinnelijkt. Grünewald is een organiseerend genie, die de harmonie der eeuwigheid
zoekt.

RECHTERVLEUGEL VAN HET ISENHEIMER ALTAAR. ST. SEBASTIAAN. (ZELFPORTRET VAN GRÜNEWALD.)
COLMAR.

En midden in die ruischende sferen ziet hij den Gekruiste.
In de verbeelding van het Kruisdrama toont hij echter niet den lijdenden Jezus. Er
hangt het Christuslichaam aan den paal, nadat alles geleden en volbracht werd: h e t
h o o f d b u i g e n d e , g a f h i j d e n g e e s t . Maar hoeveel en hoe zwaar hij leed,
dat staat bloedig geteekend in het gewonde en verwrongen lijf. Met welk een vreeselijk
schrift liet God het arglistig hart zelf zijn zonde openbaren in dien geteisterden
Christus! Heel de vernedering van de stonde, dat Pilatus den Koning der Joden
overgeeft aan de baldadigheid van zijn brooddronken bende en de woeste soldaten
den naakten, weerloozen Gegeeselde hoonen en spuwen en op het bloedbedropen
hoofd met het doornenvlechtsel slaan, tot het oogenblik, dat Jezus om drinken roept
en sterft, werd in zijn misvormd lichaam gemerkt. Hij is overdekt met doornwondjes.
Splinters van de geeselroeden boren in het gezwollen vleesch, ‘naaldfijne steken als
de beten van insecten.’ Geen plek, of hij werd er geschonden. Zelfs de lendedoek
werd door de vlijmende stekels gescheurd en opengereten.
*) 't Is mij een voldoening, deze beschouwing bevestigd te zien door Frans Erens, die de
Isenheimer Altaar-schilderijen te Colmar mocht bewonderen. Geestdriftig schrijft hij: ‘De
man, die hier geschilderd heeft, is meer dan een schilder, een technicus, het is een ziener....
Uit deze schilderijen straalt een wereldbeschouwing en een geloof als uit h e t w e r k v a n
d e b o u w m e e s t e r s d e r g o t h i s c h e k a t h e d r a l e n .... Hij is de eenige schilder,
die vermocht de zware tragiek van het lijdensdrama weer te geven.’ D e N i e u w e G i d s :
Aug. 1914, pag. 233-237.
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Wijd zijn de uitgepijnde armen weerszijds van het slaphangend hoofd met de wilde
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kroon op den doorbuigenden dwarsbalk gespannen. De zware nagels zitten tot den
kop in de handpalmen gedreven. Afschuwelijke wondsmarten hebben de vingers
krampig gespreid. De weeën van moordende pijn en wanhoop gillen in deze
Jezushanden de vangodverlatenheid uit, die den goddelijken Dulder het E l o ï , E l o ï ,
l a m m a s a b a c h t a n i ? op de dorre lippen stuwde.
En dan het drama der voeten! De rechter op den linker, staan zij doorspijkerd op
het kruisvoetstuk. In de krimping van het door den Dood geschokte lichaam zijn ze
van het steunblok opgetrokken tot den nagelkop en vormen een ruw verminkten
klomp met gezwollen teenen, die ‘zich woedend krommen, als wilden zij met hun
blauwe nagels den rooden bodem der aarde openscheuren.’
Het wee van de kermende Jezushanden en de wanhoop van zijn verschrompelde
voeten, heel de jammer van dit uitgeteerde menschenlijf wordt geconcentreerd in het
Christushoofd met den smartmond, die door den sterfkreet van den Strijder schijnt
opengebarsten. Slap ligt het moede hoofd onder het nest van de langdoornige
kroontakken op den rechterschouder. Maar deze gebogen Jodenkop is niet van een
stumper, die zonder verzet zich liet overweldigen door de vurige vlagen van den
Dood. Dit menschelijk wrak, verbrijzeld op de vlijmpuntige rots van den priesterhaat,
beeldt den dapperen zielestrijd uit van een sterken Man, een kerel, die, met sterke
roeping en tranen gebeden en smeekingen offerend tot Dengene, welke hem uit den
dood kon verlossen, niettemin als een jonge leeuw vocht en in zijn gestorvenheid
nog nahijgt van zijn bovenmenschelijke Daad.
Dit is de schoonheid van den Grünewald-Christus op het kruisjuk in den
doodsnacht, de werkelijkheid van Jezus' goddelijken Arbeid. Door het beeldend genie
van den kunstenaar werd in de heerlijke vreeslijkheid van zijn schepping de vreeslijke
Heerlijkheid van den Golgotha-Zoendood gerealiseerd. Zoo verpletterend een smart,
lichaamswee en zielepijn heeft de Christus durven doorstaan, opdat te schooner in
het hart der verzonken menschheid de Zon van het geloof zou rijzen. In dezen Jezus
werd Gods almogende Liefde geopenbaard, toen hij in de doorspijkering zijn
spuwende beschimpers in de hemelsche hoede aanbeval met het woord: Va d e r ,
vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen.
***
Op dezen smartgedrenkten bodem van den dood bouwt Grünewald zijn Verbeelding
van het leven. Om de waarheid van zijn ontroering met groote kracht te verkondigen,
overdrijft de kunstenaar. Maar deze overdrijving is wel overwogen en zonder exaltatie.
Ondanks het ongestuime geweld van zijn bruisend temperament, overlegt hij
zorgvuldig, hoe de beeldende vormen moeten werken in hun onderlinge verhouding.
Dit overleg arbeidt nochtans intuïtief en wordt met tastend gevoel toegepast.
Grünewald tracht niet naar de exacte nauwkeurigheid, die de denker Dürer bestreeft.
Wel neemt hij de natuur en de menschen van zijn omgeving waar, doch zijn
waarneming wordt immer omspeeld door de trilling van zijn schoonheidsontroering.
Werkelijkheidsafbeelding is zijn doel niet. Zijn kunst is ideëel. Ze wil een verheven
Gedachte in schoonheid openbaren. Als de Christus geboren is, komt een engel tot
de herders in hun nachtwacht bij het vee en, staande naast de ontstelde mannen in
het veld, spreekt hij hun bewogen gemoed tot rust en verkondigt den eenvoudigen
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zielen de groote blijdschap, die de wereld zal vervullen. En zie, mèt den bode des
Heeren is daar ‘een menigte des hemelschen heirlegers’ en de kuddehoeders hooren
het Gloria van Gods ‘welbehagen in de menschen.’ Zulk een goddelijke gebeurtenis,
die vrees en vreugd de menschelijke ziel instort, is de realiteit van Grünewald's
verbeelding. Dat visioen op de onvergankelijke dingen kan door het denk-
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vermogen niet begrepen worden. Alleen de mystieke werking van het geloof maakt
de geest bekwaam, dat groote Gezicht te aanvaarden. Zoo wil Matthaeus door zijn
Golgotha niet ontstellen, maar het Heilsfeit der wereldverlossing openbaren. Gelijk
Bernard van Clairvaux de bewogen menschheid in haar vrees, dat de wereld zou
vergaan, toeriep, dat de Christus niet gekomen was, om te verdoemen, maar een
zwijgend kindje was geworden, opdat hij het verlorene zou behouden en het
afgedrevene terugvoeren, zoo gaat er ook van Grünewald's kruisschildering een groot
geluid van vertroosting uit. Zijn Jezus is de Noach, die het arme menschdom, dat in
het zweet zijns aanschijns het dagelijksch brood eet, troosten kan over zijn werk en
de smart zijner handen en binnenbrengen door de ark van zijn Levenswoord in de
haven der hemelsche rust. Dit is het wonder van Christus' kruisdaad, dat zij eeuwige
blijdschap uit tijdelijke smart doet oogsten. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich
maaien.

HET ISENHEIMER ALTAAR.

1509-1511. KRUISIGING. COLMAR. MUSEUM UNTERLINDEN.

Doch, opdat de onvergankelijke Vreugd, ‘die alle zoetheid gaat te boven,’
werkelijkheid worde, moet het wee reëel doorleefd zijn. Het tarwegraan moet in de
aarde vallen en sterven, wil het niet alleen blijven en veel vrucht voortbrengen. Zoo
schept dan
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Grünewald de Christussmart in haar schrikkelijk geweld. Tegenover de omgevende
figuren is de Gekruiste een reusachtig man. Veel te groot! Matthias hangt hem niet
hoog in de lucht, zooals Dürer deed op de kruishoutsnede van zijn Groszen Passion,
waar de voeten een manslengte boven den grond in den spijker staan. Grunewald's
Jezus staat geklonken op een steunblok, dat zich een paar handbreedten boven den
bodem verheft. Toch komen de beide Johannessen hem ternauwernood tot de borst.
Zijn hoofd in de hoogte is bijna tweemaal zoo groot als dat van den Dooper en den
Discipel, ‘dien Jezus liefhad.’ Bij de voeten zijn de verhoudingen even buitensporig.
De doornenkroon... is geen kroon, maar een woeste struik. Het kruis is een ruwe
stam van een paar manslengten, waar een platte voorkant aan werd geschaafd, zoo,
dat het bovendeel in het vlak van het paneel ligt, terwijl het benedenstuk met de
voeten den Dooper links is toegewend. Ook de zeer lange dwarsbalk, hoog achterzijds
aangeslagen, is een stuk natuurhout, waarvan de schaaf aan de einden en in het midden
alleen de schors wegsleep. Blijkbaar hebben de werklieden weinig omslag behoeven
te maken bij het in elkaar timmeren van het marteltuig. Welke Hercules heeft dit
gevaarte op Golgotha's top gesleept! Wat handjes heffen de beide Maria's opwaarts
vergeleken bij de enorme spookhanden, waarmee Christus zijn kruisgebed bad!
Toch schept deze grootsche willekeur geen wanverhoudingen. Als geheel gezien,
werken de deelen zoo harmonisch, dat de voorstelling natuurgetrouw aandoet en in
den beschouwer het gevoelen wekt, of hij de kruisgebeurtenis bijwoont en de
ontsteltenisontroering van Johannes en de liefdevrouwen beleeft. In dat doen-beleven
van een machtige, geestelijke bewogenheid, waarin het lichaam functioneert als
organisme, dat de zielsbewegingen vertolkt in gelaatsexpressie, de acteering der
handen en den levenden stand van den ontroerden mensch, openbaart zich het
beeldend vermogen van Grünewald als de geniale Intuïtie van een
eersterang-dramaturg.
Vincent schreef, dat Millet en l'Hermitte daarom voor hem de ware schilders waren,
omdat zij de dingen niet schilderden, ‘zooals ze z i j n , droog analyseerend nagespeurd,
doch zooals z i j ze voelen’ en dat het zijn groot verlangen was, zulke onjuistheden
te leeren maken, omwerkingen van het aanschouwbare, ‘dat het mochten worden: nu ja! leugens, als men wil, maar - waarder dan de letterlijke waarde.’ Dat is het
beginsel van de levende kunst, hetwelk de Barbizonner Meester omschreef met het
vorstelijk woord, dat de ware kracht van den kunstenaar bestond in de
dienstbaarmaking van het alledaagsche geval tot de verbeelding van het Verhevene.
Dit goddelijk principe is ook van Grünewald's altaarwerk de hoeksteen. Gelijk voor
Millet in den herder van Chailly de patriarch van het Oude Testament verscheen,
zoo zag Matthias in den eenvoudigen man, die in de Middelrijnsche laagvlakte en
de Vogezen bij het vee waakte of het land bewerkte, den visscher van het meer
Gennésaret, die den Christus volgde en als apostel zijn Levensleer verkondigde. Zijn
Johannes en Moeder Gods zijn geen koningskinderen. De evangelist van de Karlsruher
Kruisiging is een ruige zwerver, Maria een vrouw uit het volk. Eveneens de Mater
dolorosa en Maria Magdalena van de Isenheimer Beweening. Zijn Christus kan hij
gevonden hebben onder de gewonde en van zweren aangevreten ellendigen, die op
de ziekenkamer door de Antoniusmonniken van het klooster te Isenheim werden
verpleegd. Paulus van Thebais is een arm man, oud en vervallen, 't mager lijf gehuld
in een primitief vlechtsel van palmbladeren, terwijl Johannes de Dooper met zijn
Milletkop ondanks den zwier van den gloeiend-rooden mantel, die over het bruine
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kemelshairen kleed plooit, een struische bergbewoner schijnt, gebronsd door het
leven bij de kudde in weer en wind. In zijn Sebastiaan geeft hij een jongen man, die
't harde leven kent
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van den mensch, die voor zijn brood zwoegt. In zijn zielvolle oogen doolt de
eindelooze droefheid van een groot hart. 't Is Matthias zelf.*) De Duitsche natuur
inspireert hem tot de schepping van zijn prachtige berg-en vlaktelandschappen.
Grünewald vindt de dingen voor de werkelijkheidsmotieven zijner schilderijen vlakbij.
Maar door zijn Christuskijk op dat alledaagsche schept zijn goddelijk genie de
stoffelijke realiteit van het tijdelijke om tot de geestelijke verbeelding van de
hemelsche werkelijkheid der gewijde Liefde.
***
Door de overmatige grootte van Grünewald's Christus, is hij, al werd zijn lichaam
ontluisterd, de centrale figuur, waarvan de krachten uitstralen, die de grootsche
altaarschildering dragen. Hij is de Kathedraalkoning, die de gebogen zielen tot zich
trekt en vertroosting schenkt bij de aanschouwing van zijn doorgestreden ellende.
In zijn smartdood beheerscht hij alle nevenfiguren in haar zielsuitingen. Christus
leeft in die menschen. In dit rijk van den dood doorstroomt een machtige ontroering
de zielen der getuigen van Jezus' kruisiging, die hun door de goddelijke Liefde is
ingestort. Wijl zijn kruisstrijd zoo hevig-werkelijk werd verbeeld, wordt ook het
mee-lijden van de beide Maria's en Johannes leven en waarheid. Die drie
samenhoorige menschen openbaren een smartelijke bewogenheid, waarin hun
lichaamsbestaan teloor ging. Zij werden met den Beminde meegekruist.
De moeder van Jezus, rein in het wit van sluier en mantel ‘une merveilleuse
orchidée poussée dans une flore de terrain vague’, bezwijmt. Johannes behoedt haar.
Samen buigen zij van het kruis af, terwijl aan hun voet in de
wanhopig-de-handen-opheffende Maria Magdalena de figurengroep tot Jezus wordt
teruggevoerd. 't Christushoofd is dezen drie smartmenschen toegewend, maar zij
kunnen den aanblik niet verdragen. Als getroffen stort de Moeder Gods in de armen
van den discipel. Zijn greep om haar linkerarm is vast, doch eerbiedig, de omvanging
van haar lendenen teeder. Hij wendt het gelaat van Jezus af en schouwt haar verbleekt
gezicht met de geloken oogen in zorgvolle ontzetting aan. Schoon is hier het woord
van den Gekruiste: Z i e , u w M o e d e r vermenschelijkt.
In den evangelist heeft Grünewald het meest zuiver de smartontroering
gedramatiseerd. Maria in haar blinkend nonnegewaad is een prachtige gestalte, doch
meer maagd dan moeder. Zij kon een bruid wezen bij haar gestorven bruidegom.
Tegenover den man-uit-het-volk, die haar opvangt, is zij te veel de jonkvrouw*). De
vergelijking met de figuren der ‘Beweening’ maakt die tegenstelling nog meer
sprekend. Daar zijn de treurenden, die naast den verslagen Jezus en zijn grafput
weenend knielen, eenvoudige lieden, allen van den stand der laaggeborenen. Zij
vouwen handen, waarin naar de getuigenis van Eusebius omtrent de nabestaanden
*) In U e b e r L a n d u n d M e e r , Oct./Nov. 1919, komt volgens een mij toegezonden
mededeeling voor: ‘Selbstbildnis des Matthias Grünewald’ (Kopf des Sebastian vom
Isenheimer Altar). - Dr. F.M. Huebner vestigde mijn aandacht op Dr. Wilhelm Hausenstein's
boek D e r I s e n h e i m e r A l t a r , in 1919 verschenen. (Verlag Walter C.F. Hirth,
München) - Nog valt te vermelden M a t t h i a s G r ü n e w a l d van Dr. Johannes Damrich.
(Die Kunst dem Volke, Sondernummer I; München, 1919).
*) ‘Am meisten hat Grünewald an der Gruppe des Johannes und der Maria herumprobiert’.
H.A. Schmid, pag. 134. Blijkbaar voelde de kunstenaar zelf dat de boersche Johannes weinig
paste bij de adellijke Maria en trachtte hij, al veranderende, te komen tot een harmonische
oplossing.
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van Christus door den gedurigen arbeid voor het dagelijksch brood eelt is gegroeid.
Maria is er de vrouw van den ambachtsman. Zij wordt door smart overstort, doch is
nochtans volkomen bij kennis en daardoor van meer ontroerende menschelijkheid
dan de witte non in den arm van Johannes, die bezwijmt.... en gevoelloos wordt. In
dat flauwvallen schijnt Maria meer de tragedienne, die een doodelijke emotie ‘mooi’
besterft, dan een moeder, die om haar zoon roept.
Bij de twee Magdalena's valt hetzelfde
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wezensverschil op te merken. Die van de ‘Beweening’ is minder heftig doch inniger
in haar droefnisuiting dan de rijkgekleede maagd der ‘Kruisiging’ in den gouden
mantel van haar weelderige, losgestorte haren. De beide vrouwfiguren van de predella
openbaren intens diepe, menschelijke smart, die nog verhevener is weergegeven in
de vrome Moeder van de Karlsruher Golgotha. Na de periode van hartstochtelijke
uitbundigheid rijpt Grünewald's talent en, vermijdend de schildering van de
luidruchtige sensatie, schept hij in de bezonnenheid van zijn ingetogen
kunstenaarsgevoel de verbeelding van het stillevend sentiment der geheiligde
Liefdesmart.

HET ISENHEIMER ALTAAR. DE VERKONDIGING. COLMAR.

Met deze beschouwing stemt overeen, hetgeen H.A. Schmid meldt over de orde,
waarin vermoedelijk de tien schilderijen van het Isenheimer Altaar zijn ontstaan.
Eerst werdde ‘Kruisiging’ gemaakt; den voorkant van zijn triptiek liet Grünewald
toen voorloopig rusten en, de deuren omkeerend, schiep
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hij links de ‘Verkondiging’ en rechts de ‘Opstanding’.

HET ISENHEIMER ALTAAR. OPSTANDING. COLMAR.

Daar tusschen plaatste hij twee nieuwe luiken, waar de ‘Onbevlekte ontvangenis’ en
de ‘Madonna in den rozentuin’ op verschenen. Het binnentriptiek der
‘Menschwording’ was daarmee voltooid. Toen schilderde hij voor de vaststaande
vleugels van het eerste plan den ‘Antonius’ en den ‘Sebastiaan’. Tegelijkertijd maakte
hij de vier heiligenfiguren van het Helleraltaar te Frankfort. Daarna legde hij de
laatste hand aan zijn levenswerk voor het klooster te Isenheim en schiep op den
achterkant van de ‘Verkondiging’ en de ‘Opstanding’ de Vogezenlandschappen met
de episoden der Antoniuslegende. Bij de opstelling bleef tusschen deze beide vleugels
plaats voor het beeldhouwwerk van het altaar: de figuur van den tronenden Antonius
als patroon van het klooster, geflankeerd door de statuen van Augustinus en
Hieronymus en van rijk lofwerk bekroond. Onder deze drie kerkheiligen werd de
geestelijke beteekenis van het outer verzinnelijkt in Christus met de Twaalf
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aan het Avondmaal en geopenbaard in het woord: Eg o s u m p a n i s v i v u s , q u i
d e c a e l o d e s c e n d i *), welke predella door twee paneelen werd bedekt. Hierop
nu schilderde Grünewald zijn ‘Beweening’ als sluitstuk der polyptiek.
Sinds de schepping van de ‘Kruisiging’ waren drie jaar verloopen. Welke innerlijke
gebeurtenis in verband met wijzigingen in zijn maatschappelijke omstandigheden in
Grünewald heeft plaatsgegrepen, waardoor hij vaardig werd, om de Smart in de
bedroefde harten van de ‘Beweening’ met meer ontroerende tragiek te verbeelden
dan in de met heftiger gebaar zich uitende figuren van de ‘Kruisiging’, weet niemand.
In hoever het ‘uebel-verheuratet’-zijn-geweest van invloed was op het gemoedsleven
van den Uitbundige, die tot een ‘eingezogenen, melancholischen man’ werd getemd,
evenmin. Grünewald's vulkanische natuur, doorsmàrt van baringsweeën, kan oorzaak
geweest zijn van de mislukking van zijn huwelijk. Deze Geweldige, wiens gemoed
door een eeuwige rouwschaduw werd verdonkerd, was geroepen in het woest gebergte
van het menschenwee het bloedspoor van den Gekruiste te zoeken en over het puntige
zijn weg te tasten naar de Godsrust.
Dat grootsch verlangen naar den heiligen vrede wordt openbaar in de harmonie,
die de bindende sfeer is van de vier schilderijen van het eerste plan. De ‘Antonius’
en de ‘Sebastiaan’ weerszijds van de ‘Kruisiging’ en de ‘Beweening’ er onder zijn
in den plechtigen toon van het hoofdschilderij gecomponeerd. Zoozeer zijn de vier
werken als een Eenheid begrepen, dat elk stuk afzonderlijk een detail schijnt; de
synthetische geest van Grünewald maakte de figuren in hun persoonlijke gesten
ondergeschikt aan de uitdrukking van één beginsel: het G o d s w e e i n d e n
g e k r u i s t e n C h r i s t u s . Hij bereikt zijn hoog doel vooreerst door de eenheid van
toon. De gestalte der compositie wordt geconstrueerd in een lijnenstelsel van
diagonalen, horizontalen en vertikalen, die zich buiten het middenplan voortzetten
over de vleugels en de predella, waardoor de tien figuren gegroepeerd worden rondom
den Gekruiste. Zoo daalt er een diagonaal langs de linkerzijde van den Evangelist
over de achterwaartshellende Magdalenagestalte en buigt zich naar de predella tot
de knielende Maria, om langs het bovenlichaam van den liggenden Doode, dat door
Johannes moeizaam onder de armoksels wordt opgebeurd, te rijzen in de figuur van
den Dooper, wiens opgeheven arm met de wijzende hand overeenstemt met de
bidhouding der armen van den smarten-duldenden Sebastiaan. Voorts weet Grünewald
de smartontroering zoo te hanteeren, dat zij in een machtigvolgehouden beweging
alle zielen der meelevende getuigen doorstroomt, die persoonlijk reageeren en
individueel hun bewogenheid openbaren. Als schilder, die in tegenstelling met Dürer
niet door de scheppende lijn maar door het levend koloriet zijn aandoening
veraanschouwelijkt, versterkt hij de harmonie der compositie door krachtige,
gloedvolle kleuren, die niet als versiering binnen geteekende omtrekken worden
ingevuld, maar als lichtwaarden elkander tegenovergesteld in wisselende nuanceering.
De kleur is Grünewald's materiaal. Hij is geheel en al schilder. Zijn muzikaal
temperament verwerkt het koloriet gelijk de symphoniedichter de instrumentale
tonen. Hij is de orchestrale voeler van de kleuren in haar samenstemming en
tegenstelling. Bij wijze van gelijkenis zou er gezegd kunnen worden, dat zijn
Golgotha-symphonie gehóórd kan worden.
Hoewel Matthias zich openbaart als een machtig landschapschilder, is toch zijn
altaarwerk niet landschappelijk, maar figuratief. Hij was gebonden aan de eischen
*) Ik ben het levende brood, dat uit den hemel is neergedaald. Joh. VI vers 41 en 51.
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van de kathedraalkunst. God moest gediend, verheerlijkt en aangebeden. De
ontroering, die van zijn schildering behoorde uit te golven, moest het religieus
sentiment der ge-
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loovigen verlevendigen en diende opgelost te worden in de priesterlijke
altaarbediening en de gewijde stemming van het kerkinterieur. Ondanks zijn bruisend
gemoedsleven is Grünewald een schilder met religieuze tendenz. Zijn altaarwerk is
niet naturalistisch, doch spiritueel. Een goddelijk mysterie is de inhoud van zijn
schildering. Zijn kunst zet de traditie voort der Primitieven. Hij is Middeleeuwer en
dienaar der Katholieke kerk. Hij onderwerpt zich aan de kerkelijke tucht,
kleurensymboliek en vereering der heiligen.
Door zijn vrijmachtig kunstenaarschap echter en zijn smartbeeldend vermogen is
het woord van den canon in hem vléésch geworden en in dat vleesch deed Matthias
Grünewald zijn bloed stroomen, zijn zenuwen trillen en de goddelijke adem van zijn
scheppende ziel blies er het leven in.

2. De Menschwording.
Als Dante het einde nadert van zijn opklimming in het Paradijs, zoo voert Beatrice
hem in àl hooger sferen en spreekt den Hemelzoeker
Van geest'lijk licht, vol liefde, nooit te dooven,
Van liefde in God, die louter vreugd moet baren,
Van vreugd, die alle zoetheid gaat te boven.*)

Door de hernieuwde rede der Geliefde boven eigen kracht verheven, ontgloeit in
hem het gezichtsvermogen, dat Dante in staat stelt, zijn beveiligd oog ‘het levend
licht’ toe te wenden. Als een rivier ziet hij het hemelgoud luisterrijk uitstroomen
....hel door weerlichtglanzen, tusschen boorden
Met wonderbare Lentepracht bemaald.†)

Dit Commedia-visioen gaat u open, wanneer de vier schilderijen der Menschwording
van Grünewald's Antoniusaltaar in hun lichtpracht gezien worden. Gelijk het
landschap in gloriënde schoonheid straalt bij scheuring van het zwerk, zoo verschijnt
na de splijting van de kruisduisternis de fonkelende verbeelding van de Mariavreugde.
De tegenstelling is overweldigend. Ge staart, verblind. De verrukkelijke indruk
wordt gewekt, of ge na de overklimming van een somber gebergte in huilende
eenzaamheid een bloeiende vlakte in de tooverweelde van het voorjaar onder lazuren
hemelen aanschouwt. Langzamerhand went het verheerlijkt oog aan den feestelijken
rijkdom en onderscheidt de dingen van dit Paradijs.
In contrast met de Kruisiging staat hier in het midden.... een wiegje. Rechts zit de
Madonna in de besloten rozengaarde, links is de badkuip - een houten waschtobbe
- klaargezet. Maria lacht haar Eerstgeboorne moedergelukkig toe en heft het naakte
Jezusje in de gescheurde luier op, om hem in het bad te dompelen en daarna in het
teederbereide wiegje te leggen. Haar oog liefkoost het mollig jonkske streelekijkend.
Zijn kopje ondersteunt zij zorgzaam met de rechterhand onder het behoedzaam
opbeuren van het spartelend menschje. Haar gelaat straalt verheerlijkt. Om den
éven-open mond speelt een geluksglimlach. Het gebaar van haar neigend hoofd onder
*) Par. XXX: 40/42. Vertaling van Dr. Hacke van Mijnden.
†) Par. XXX: 62/63. Vertaling van A.S. Kok.
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den maagdentooi van haar stroomend harengoud en de innige omvatting van haar
handen openbaren de zaligende liefde van het ontroerde moederhart.
De groep van moeder en kind lijkt zeer huishoudelijk naast de dagelijksche
voorwerpen van menschelijk leven. Hier zijn de motieven, die honderd jaar later
toegepast zullen worden door de Hollandsche genreschilders in hun veelvoudig
gevarieerde interieurs met burgelijke tafreeltjes en een paar eeuwen daarna Millet
inspireeren tot de verheven poëzie-verbeelding van het landelijk bestaan. Grünewald
bedoelde niet een vriendelijk geval te schilderen uit het jeugdleven van
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HET ISENHEIMER ALTAAR. DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS. COLMAR.
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HET ISENHEIMER ALTAAR. MADONNA IN DEN ROZENHOF. COLMAR.
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Jezus en zijn hanteering van het onderwerp verschilt wezenlijk van het metier van
A. van Ostade, Dou, Steen, Terborch en Pieter de Hoogh, die het daggedoe van hun
omgeving dienstbaar maakten aan de verzinnelijking van hun schoonheidsontroering.
Ook Dürer werkte in de houtsneden van zijn Marienleben volgens een ander plan
dan de schepper van het Isenheimer Altaar in zijn Madonna-verbeelding. Dürer
predikte door zijn kernige lijnkunst voor het volk. Hij bracht het Evangelie in de
krachtige taal zijner prenten den woningen der Duitsche burgers en handwerkslieden
binnen. Het intieme leven der eenvoudige menschen bezielde hem, om het verhaal
van de Christus-Incarnatie, gelijk dat in het Nieuwe Testament en de gewijde
Legenden stond beschreven, te verbeelden in schoonheid, die door het volk kon
genoten worden en het gemoed bewoog. Dürer's lijnkunst is democratisch. In de
geweldige prenten van zijn Apokalypsis stormt de profetie van de verdoeming der
wereld, gelijk Savonarola het oordeel in zijn donderend woord over Florence had
verkondigd, en openbaart zich de Geest der Hervorming, die een twintig jaar later
in Luther zijn vlammenden woordvoerder kreeg.
De altaarkunst van Grünewald echter gaat niet uit tot de binnenkamer, maar roept
de zielen op uit de aardsche woningen naar het Huis Gods, om te verheerlijken en
te aanbidden. Zij is deel van den altaardienst en behoort aanschouwd te worden in
den regenbooggloed van het robijn-, saffier- en smaragdvurig kerkramenlicht, terwijl
het hoogheilig Te Deum de gewijde gewelven vervult met lofgezang tot eer van de
Drievuldigheid.
De Madonna van Grünewald naast de wieg en kuip, die de vernedering van den
mensch-geworden God uitbeelden en het waarlijk bestaan van het Woord in het
vleesch realiseeren, moet men in verband met de drie andere schilderijen der
Menschwording beschouwen. In tegenstelling met de Kruisiging, waar de smart tot
God roept uit wanhoopsdiepten, schalt in de verbeelding van de
Christus-Vleeschwording de zilveren bazuin van den hemelschen jubel. Er spartelt
en trappelt een gezond kind, wiens hooge geboorte bezongen wordt door een heir
van aanwemelende engelen. Gods luister straalt uit in den nacht en op de met goddelijk
Licht versierde aarde zweven de heilige boden tot de verrukte herders, om hun de
zalige blijdschap te verkondigen
Stil, plechtig, komt het Vreugdemotief op in de schildering der Verkondiging. Er
waart verwachting om in den middagschemer van de kapel, waar de biddende Maagd
in heilige ontsteltenis deinst bij de verschijning van den snellijk neerzwevenden
Gabriël in gouden dos en het gewuif van zijn purperen mantel. Over Maria komt de
Heilige Geest in de gedaante van een aanvleugelende duif. 'tVreugdegeluid zwelt
aan in de feestelijke couleuring van de vedelende Engelen in de rijke hemelpoort,
waar de Hemelkoningin in schitterenden lichtkring uittreedt. Dan vermenschelijkt
zich de blijdschap in het moedergeluk van de Madonna in den stillen hof. Maar boven
haar, daar boven breekt de hemeljubel los! God zelf verschijnt in het midden van
zijn snel heir en over de kristallen bergen schallen de paradijsbazuinen, terwijl de
dalen het juichend Gloria weerkaatsen. Nog eenmaal verplechtigt zich de stemming.
't Is nacht. Stil. De aarde slaapt. De sterren schitteren in de hemelhal. De wachters
bij Jezus' graf sluimeren. Plots worden zij door een heftige aandoening bewogen. Zij
tuimelen, 't gelaat den schokkenden bodem toegewend. Hun rustingen kletteren....
Maar heerlijk, heilig, hemelsch rijst de Verrezene, de handen zegenend geheven
in de zonnende gloriool: Christus' opstanding, machtige apotheose van Grünewald's
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vleesch.
***
Welk een wereld van geheiligde schoonheid
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heeft Matthaeus in deze herschepping van historie en legende der goddelijke
Kerstmis-Geboorte door zijn orchestrale schildering gewrocht! Er zou geen eind
komen aan het schrijven, wilde men weergeven door het woord de overvloedige
indrukken, die de ziel worden ingestort bij het zich verdiepend beschouwen van dit
grandioos Paradijsvisioen. En tot welk een al breeder zich uitzettende studie geeft
dit kunstwerk aanleiding! Grünewald staat op den drempel van den Nieuwen Tijd
der Renaissance en Hervorming in de Germaansche landen en zijn kunst spant een
brug tusschen de Primitieven der Middeleeuwen en de tonalisten der XVIIe eeuw,
tusschen de Italiaansche en Hollandsche scholen. Hij is prachtlievend en dramatisch
als een Romaan, doch blijft ondanks zijn visionairen geest en intuïtief-scheppende
Verbeelding in merg en been Germaan, die het Duitsche landschap mint. Hij beleeft
den altaardienst in zijn gouden symboliek en diepzinnige liturgie met de devotie van
een Ave-biddenden Katholiek, die Maria aanroept om haar voorbidding, maar, zich
omwendend nà de plechtigheid, om huiswaarts te keeren, verblijdt zijn ziel zich in
het aanschouwen van het zonnig landschap in den boog van het open kerkportaal.
Hij vereert de Maagd als de goddelijke Vrouwe vol van genade, doch schildert in
zijn Madonna geen geïdealiseerde godin doch een blonde Germaansche, gelijk hij
die op het plein en in de straten voorbij zag schrijden bij het gaan ter markt of naar
de kerk. Zij spreekt Grünewald's landstaal en onder haar vorstelijke kleedage klopt
een menschelijk hart. De schilder houdt zich aan de opdracht van zijn lastgever, maar
schept de kerkelijke symbolen om tot de levende motieven van zijn verbeeldingsdroom
en de zinrijke kleuren van de christelijke ikonografie doet zijn scheppend penseel
vlammen, nù in de regenboogpracht van een avondhemel in den tooverschijn van
het doovend zonnegoud, dàn in de parelmoer-gloeiingen van den bloeienden dageraad.
Godsverheerlijking en natuurliefde zijn in zijn ziel onnaspeurlijk gemengeld en zijn
mystische kunstenaarshand verzinnelijkt de kruisende gevoelens van zijn dichterlijk
gemoed in de grootsche rythmen van zijn stroomend koloriet en lenige
lijnenwenteling. Onder zijn scheppenden adem wordt de verf vergeestelijkt en doortrilt
zijn schildering goddelijk leven. Als schilder staat Grünewald voor niets, wat hij
gezien en doorvoeld heeft, kan hij verbeelden, rijk, levend, prachtig. Het symbool
der Immaculata, waardoor de onbevlekte maagdelijkheid van Maria wordt
veraanschouwelijkt, geeft hij in de delicate penseeling van een nobel Venetiaansch
glas met een goudlichtende vloeistof, edel en voornaam gelijk de bocalen van onze
koninklijke stillevenschilders Pieter Claesz, Kalff en Abraham van Beyeren.
Heel de Middeleeuwen door golden de Openbaring van Johannes en het Hooglied
van Salomo als twee der meest gewaardeerde Bijbelboeken. De overvloedige
metaphoren van die dichterlijke Geschriften waren een manna voor de verbeelding
der mystieken, terwijl de scholastieken er een schitterend materiaal in vonden voor
hun theologische stelsels. De Katholieke zinnebeelden zijn ontleend aan Salomo's
Lied der Liefde en het wonderboek der Gezichten van den visionnair van Patmos.
De litanie van Loreto rijgt Hoogliedparels als haar schoonste kralen aan heur bidsnoer
en het Agnus Dei, ‘staande als geslacht’, werd door de kerkelijke kunst uit de
Apokalypsis genomen. De vuurvlammige extase nu van het Lied der liederen in zijn
sanguïnische beeldenvolheid en het onstuimig-visionnaire van de Patmos-onthulling,
schoon, verheven en mysterierijk als de nachthemel in heiligen sterrenbloei, heeft
ook Grünewald geïnspireerd. Hij voelde intuïtief het goddelijke in het kunstenaarschap
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Openbaring van het einde der Oude waereld en
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de glorieuze nederdaling uit den hemel van het Nieuwe Jeruzalem, de Heilige Stad
Gods van zuiver goud, van welke de fundamenten edelgesteenten zijn, de poorten
parels en die geen tempel heeft, noch zon en maan behoeft, omdat God zelf bij de
menschen woont en het Lam is hun kaars.

HET ISENHEIMER ALTAAR. DE KLUIZENAARS. ANTONIUS (PORTRET VAN DEN KLOOSTERABT GUIDO
GUERSI) EN PAULUS VAN THEBAIS. COLMAR.

Gelijk hun tropen levend opbloeiden in hunne gouddoorlichte Verbeelding, als
bloemen bij het naken van den zangtijd, wanneer de stem der tortelduif wordt gehoord
en de natuur van scheppingsweelde vervuld is, in diezelfde heerlijkheid praalden
ook in Grünewald de symbolen, waarin zijn kerk de goddelijke hemelgeheimen
weerspiegelde. - Kostelijk is 't, zijn geniale schildering der heilige attributen te
genieten! De roos van Saron, onder welk beeld de Sulammith haar geringheid
tegenover de koninklijken Minnaar zedig voorstelt, werd in de Middeleeuwen het
symbool van Maria*). Zie,

*) ‘Over de roos alleen is reeds een verhandeling te schrijven, gelijk er trouwens vele geschreven
zijn’, zegt M.C. Nieuwbarn, O.P. in zijn mooi werkje H e t R o o m s c h e k e r k g e b o u w .
Zij is het symbool der liefde volgens het Hooglied en bij uitnemendheid de bloem van de
Moeder des Heeren. De H. Bernardus zingt: ‘O, Maria, viooltje der ootmoedigheid, lelie der
zuiverheid, roos van liefde’. Dante ziet het verblijf der zaligen als een roos: H e t P a r a d i j s
XXX-XXXII.
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hoe Grünewald die dichterlijke figuur van de zuivere Liefde als een levende plant
in den Hof doet groeien en in bloei zet! De schoonste lofzang tot Gods eer is voor
hem de stem van het Leven.

HET ISENHEIMER ALTAAR. DE VERZOEKING VAN ST. ANTONIUS. COLMAR.

Achter Maria en haar Rozengaarde schildert hij een berglandschap, zoo wijd en
onmeetlijk in zijn luchtperspektief, dat Théodore Rousseau er zijn Mont-Blanc visioen
in zou genieten, terwijl Johannes Bosboom de pracht van de architectuur der
Verkondiging - kapel met haar gewijde stemming zou roemen. Dat is het ‘moderne’
in Grünewald! Hij schijnt van ónzen tijd. De gloriolen om de hoofden zijner
musiceerende engelen brengen de vuurkringen van Vincent's Sterren in herinnering
en er zijn figuren in de groep der vedelaars,
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die aan Gaugin's schildering van exotische typen doen denken. Onder die jubelende
schaar zijn.... Indianen ontdekt, gelijk het boek van August Mayer meldt, waarin een
detailreproductie voorkomt met een engel, die als een Comanchenopperhoofd is
bevederd, terwijl als een wonderlijk gesternte tusschen den grillig-uitgedosten sachem
en de krul van zijn instrument de kop van een anderen hemelbode aanlicht, wiens
gelaat inderdaad de physionomie van een Roodhuid toont. Welk een
heerlijk-uitbundige romantiek in deze levensverbeelding, die prachtig de roeping
van álle volken illustreert en de universeele strekking van de Christusboodschap
veraanschouwelijkt! 'n Wonder, zooals de lofzangers geschilderd zijn in hun levendige
bespeling van hun oude violen! Ge hoort de schoone tonen, die de gouden
strijkstokken uit de snaren wekken! En dan die drom hemelingen, die in de diepte
van den weelderig-geornamenteerden tabernakel in zijn architectuur van laat-Gothisch
bouwsel met gouden zuilen aan komt wemelen in gloriolen van magisch schijnsel,
dat in vloeiende zeepbelkleuren en regenboogkoloriet straalt als magnetisch vuur en
vlamt in de geheimzinnige gloeiing van het Noorderlicht. Op den drempel van dit
hemelportaal treedt een mysterieuze figuur uit, een maagd in zonnend aureool met
rooden schitterrand.*) Zij is zwanger en buigt de armen met aangesloten handen in
vrome gebedshouding, als bereidde zij zich voor tot de gehoorzame vervulling van
een goddelijke roeping. Zoo heerlijk werd het Jesajawoord van de Onbevlekte
Ontvangenis in Grünewald weerspiegeld! Boven deze Oud-Testamentische Almah,
wier gouden haar versierd wordt door een vlammenkroon, zweven twee engelen
tusschen de glanzende pijlers, dragende vorstelijke kleinnoodiën ter huldiging van
de Hemelkoningin, uit wie Immanuël staat geboren te worden.
Zoo is in de beide paneelen van de Menschwording evenals in de schildering der
Kruisiging de Christus het lichtende centrum, waar Grünewald zijn figuren en
symbolen rondom groepeert. Hij houdt ondanks zijn lyrische kleurverrukking de
goddelijke beteekenis van het Altaar steeds helder voor oogen. Om Hém, den geboren
Wereldverlosser, wordt de hemel boven de Madonna in den Hof der rozen geopend
en zweven de Engelen Gods uit van den troon des Allerhoogsten, die zelf verschijnt
op de gouden wolken, nu zijn Eeniggeborene op de aarde is neergedaald, om allen,
die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak te worden der eeuwige zaligheid.
De overwinning van Christus viert Matthaeus in zijn schilderij van de Opstanding.
Zulk een vergeestelijkte Christus zal vergeefs elders in de beeldende kunst gezocht
worden. Noch Fra Angelico, de zalige Dominikaanschilder, noch Dürer, Rembrandt,
noch één der Vlaamsche of Italiaansche Primitieven heeft zoo vuurschoon de realiteit
van de Verrijzenis als goddelijk wonder, dat alleen door het Christusgeloof kan
aanvaard worden als een ondoorgrondelijk mysterie, veraanschouwelijkt*). Ook hierin
openbaart zich Grünewald's intens gevoel voor beweging, leven, de Daad. Zijn
Christus wordt ‘opgenomen.’ Hij rijst. Deze Herrezene is lichamelijk tastbaar en
*) Toen ik voor de eerste maal deze vreemde verschijning zag, werd ik herinnerd aan het
lichtmeisje van de Nachtwacht. Tot mijn verrassing signaleert Huysmans dezelfde
gewaarwording: ‘Qui signifie cette créature étrange q u i é v o q u e l ' i m p r e s s i o n d e
fantastique suscitée dans la Ronde de nuit de Rembrandt par
l a f i l l e t t e à l ' e s c a r e l l e e t a u c o q n i m b é e d e f e u x p â l e s ?’ T r o i s
P r i m i t i f s , pag. 31.
*) Voelde dit de dominikaan M.C. Nieuwbarn, O.P., die 't mooie standaardwerk over Fra
Angelico schreef, ook? In zijn H e t l i t u r g i s c h j a a r i n b e e l d kiest hij als
Opstandingsprent voor den Paaschkring... de Verrijzenis van het Isenheimer Altaar!
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toch zwevend geestelijk. ‘Zijn gedaante is gelijk een bliksem.’ Naast het rotsgraf
tuimelen de wachters ter aarde. Prachtig van stofuitbeelding zijn wapens en rustingen
geschilderd. De krijgers zelf werden als levende menschen in bestervingsangst
verbeeld. Tegenover die brekende stumpers in hun verdwazing is de majesteit van
den rij-
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DE HEILIGE MAURITIUS EN ERASMUS.

± 1525. MÜNCHEN.
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zenden Christus in zijn goddelijke rust de openbaring der glorieuze overwinning van
den Geest op de wereld van het geweld. Toch wordt in de tegenstelling met die
rumoerende ontsteltenis der bewakers het opstandingswonder te overtuigender
gerealiseerd. In het nachtelijk duister gloeit een wonderschoone zon met
regenboogkleurigen rand: Christus' appelronde mandorla als symbool van de ‘volheid
van het hemellicht’. Dit is de blinkende Morgenster der Johannes-Openbaring. In
het midden in het gouden vuurhart van zijn heerlijke Iris, zegepraalt Jezus' Gelaat,
zachtaardig, in extatische goddelijkheid. Zijn geheven armen buigen in de
gebedshouding van een katakombenorans. De met de palmen den beschouwer
toegewende handen zijn geteekend met het kruisspijkermerk evenals de voeten, maar
de nagelmoeten missen hier de verschrikking van de wonden der Kruisiging. Zij
stralen een electrisch licht uit en vormen een flonkerend lichtpuntenstelsel als de
hoofdsterren van den koninklijken Orion aan den winternachthemel. De speersteek
aan de rechterzijde is scherp van snede, maar evenmin een bloedige kwetsuur: hij
zou door Thomas kunnen betast worden zonder bevlekking van zijn vinger! Ook dit
kruisdoodteeken straalt St.-Elmusvuur uit. Heilig gloeit de geestelijke lichtbron in
de Christus-gloriool. Die gloed ontspringt niet uit een vuur buiten den Herrijzende,
zijn Hoofd is niet voor een gouden schijt geplaatst, maar deze zacht-schijnende nimbe
is de zichtbaarwording van Jezus' God-zijn. Hij is de machtige Lichtgever, die
majestueus opgaat in den dageraad der eeuwigheid. Vrijwillig legde hij zijn goddelijk
leven in den kruisdood af, maar nu heeft Christus het hernomen. Hém kan de Dood
niet in het graf binden. De sluitsteen werd afgewenteld en in den
blauwig-phosphoresceerenden lijkdoek zweeft het Christuslichaam opwaarts,
meevoerend den roodvurigen mantel in zijn vlammige uitwuiving als een lichtende
banier.
In zijn Immaculata en Transfiguratie schilderde Matthias Grünewald 't hoogste,
wat met het penseel te geven is. H.A. Schmid schrijft: ‘Sein weibliches
Schönheitsideal ist weniger robust als das Dürers, aber das Gesicht der kleinen,
gekrönten Gestalt auf der Geburt Christi in Colmar ist feiner und durchgeistigter als
alles, was Dürer geschaffen hat.’*). Dat woord geldt eveneens voor de schepping van
den Isenheimer Opstanding's Christus. Het ‘durchgeistigte’ culmineert in het Gelaat
van den Heiland. Het God- en Mensch-zijn is wonderharmonisch in dit H e i l i g
a a n s c h i j n verbeeld. In de licht-corona geheven, zèlf licht uitstralend, zont Het in
goddelijken vrede, schoon door den glans van zijn hemelsche Liefde.
Deze Christus is uit het Gods Rijk neergedaald, om te zoeken, hetgeen was verloren
en de arme menschheid te verzoenen met God. Als Verzoener rijst hij nu uit de
ingewanden der aarde, zegenend in eindelooze ontferming de tot Hem in
liefde-roependen en den Vader biddend om vrede en rust voor hun naar God zuchtende
zielen.
***
De beide vleugelschilderijen met de verbeelding der Antoniuslegenden, waarin het
geloofsleven der strijdende kerk wordt veraanschouwelijkt, zijn twee klare spiegels,
die de Grünewaldziel weerkaatsen met haar diabolieke zondenatuur, doorspookt van
*) Die Gemälde und Zeichnungen von Matthias Grünewald, herausgegeben von Heinrich Alfred
Schmid. Strassburg. i. E. Verlag von W. Heinrich. 1911. - pag. 34.
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huilende angsten, en haar Godsvertrouwen, dat de woestijn van het verslagen hart
doet bloeien als een roos, onder de aanlichting van den paradijsvrede. In de schildering
van de twee meest beroemde momenten uit het Christuszoekend leven van Antonius,
den kluizenaar, geeft Matthias zijn Inferno en Paradiso, zijn kreet uit de diepte en
zijn zielsrust. Want die neergerukte grijsaard, wiens hut door de aangonzende duivels-
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horden wordt verwoest en wiens lichaam gerameid, gebeten en geteisterd wordt door
het tierend helledom, dat uit de kroften van Satan op den ouden man is losgelaten
en in schrikwekkende gedaante van voorwereldlijke diermonsters woest aanstormt;
die machtelooze heilige met den prachtigblauwen mantel en den schoonen, witten
baard waarin ‘de ouderdom sneeuwt,’ hij is symbool van de Grünewaldziel in de
aanvechting van de krachten zijner daemonische natuur, krijtend uit zijn
Gethsemanébenauwing om verlossing. In tegenstelling met het duivelsch kabaal van
deze Temptatie-scène, waar toch boven den vernielenden storm van het heir der
duisternis de hemel wordt geopend en de bergtoppen het licht weerkaatsen van den
zonnenden gloed, die de tot redding genakende God in de wolkenpoort uitstraalt,
heerscht er gewijde rust in het woestijn-landschap, waar de hinde Antonius tot de
rotswoning van Paulus leidde. De oude boomen, druipend van mossmaragd, staan
hier in de veilige eenzaamheid der ongerepte natuur. Alles groeit er vrij en heerlijk
naar den ingeschapen leefdrang. Hoe zalig-rustig graast tusschen de stammen in de
rotspoort, die uitzicht opent op het welig groen van een vredig rivierdal, het edelhert!
Paulus, de kluizenaar is deel van dezen hof geworden. Hij hoort bij de ruige boomen
en het onnoozel gedierte, dat vol vertrouwen in zijn nabijheid tiert, zonder vrees of
eenige schuwheid. Ook in dezen Godzoeker schilderde de groote Eenzame het beeld
van eigen zielsheiliging.
De mensch Grünewald wordt door deze schepping gezien in zijn heerlijke
natuurliefde*). Een detail-reproductie van den sprookjesvreemden boom met het
prachtige mosdruipsel aan de bochtige takken doet denken aan de ets van Herkules
Seghers met het wonder van de fantastische lork-verbeelding, meer eeuwigheidsdroom
van een geniaal dichter en profetisch ziener dan weergave van een waargenomen
werkelijkheid, terwijl het stukje natuur van den voorgrond, de verweerde stam in de
kostelijk-wilde woekering van kruiden en planten, waar een hartstochtelijk botanicus
bij gaat knielen, overeenstemming toont met Dürer's aquarel in de Albertina, die een
weigrondje met grassen, weegbree, paardenbloemen en ander gedoente van kruidsel
afbeeldt met zoo argelooze natuurgetrouwheid, dat de sensatie wordt gewekt, of de
scheppingsgeuren van de intieme vegetatie versch uit het frisch gepenseelde
veldhoekje opwasemen. Toch werken die verbeeldingen van de levende natuur in
Grünewald's schilderij anders dan in de Seghers' prent*) en de vlotte waterverfschets
van Albrecht van Neurenberg:†) zij versterken de religieuze stemming. De schepping
rondom Antonius en Paulus luistert en ligt in gewijde aandacht verstild. Want, hoe
machtig de verbeelding van het Vogezenlandschap met zijn rotskasteelen en
*) Ook Antonius en Paulus waren minnaars van de levende natuur. Geheel naar Grünewald's
hart sprak Antonius: ‘Ik heb altijd een boek bij de hand en 't ligt steeds opengeslagen. 't Is
het open Boek der natuur. 't Eerste blad is groen: 't is de aarde met haar bloemen, boomen,
kruiden en dieren; 't is een groot blad, rijk beschreven met allerlei letters en teekens, lichtende
punten en streepen. Dan volgt een blauw blad: de zee in haar onmeetlijke grootte en
verhevenheid. Het derde, met zilver bewerkte blad is de hemel met de stralende sterren.’
Door dit eeuwigheidswoord werd kristalklaar het beginsel van de levende landschapskunst
der eeuwen geopenbaard, terwijl er tevens door tot uiting komt de natuurliefde, die Ruusbroec
bezielde en Franciscus inspireerde tot het dichten van zijn C a n t i c o d e l S o l e .
*) Gereproduceerd in E l s e v i e r ' s, 1912, dl. 43, pag. 232, bij 't Seghers-artikel van Just
Havelaar; en in het Seghers-nummer van B e e l d e n d e K u n s t , Febr. 1920.
†) Gereproduceerd in: A l b r e c h t D ü r e r , H a n d z e i c h n u n g e n ; herausgegeben von
Heinrich Wölfflin; R. Piper & Co. Verlag, München, 1918. - en in den tekstband van Schmid's
Grünewald.
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bergtorens moge zijn, hier is méér dan natuurmajesteit: Grünewald verzinnelijkt eene
goddelijke gebeurtenis! Zie, het oog heffend naar de aanvleugelende raaf, heft Paulus
in heilig vertrouwen op God de rechterhand op, om het brood, dat uit den hemel
neerdaalt, voor zich en zijn bezoeker te ontvangen. Zoo houdt Matthias zich ook in
de schildering
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van deze Antoniuslegende aan de geestelijke beteekenis van het Altaar en bouwt hij
onder den boog van het S o l i D e o g l o r i a den gouden tabernakel van zijn
Christusgewijde kunst tot heil der geloovende zielen.
***
Een schilderijencomplex gelijk de tien werken in het museum Unterlinden te Colmar
heeft Grünewald niet meer gemaakt. Met de jaren beheerscht de Stormachtige steeds
meer zijn extatisch temperament en temt zijn uitbundig gemoedsleven. Door bezinning
verdiept zich zijn kleur en wordt het rythme der beweging van zijn Madonna en
Kruisverbeeldingen vaster en rustiger. Daardoor kan hij het met minder ruimte doen
en toch grootscher zijn Gevoel verzinnelijken. Zijn ‘Maria met het Christuskind’ van
het Isenheimer Altaar moet men in het geheel der vier schilderijen der Menschwording
zien. Dat is niet het geval met de Stuppacher Madonna. Oorspronkelijk was dit
altaarstuk in de Domkerk te Aschaffenburg geplaatst. Een der vleugels ging verloren.
De andere met ‘Die Gründung von Sa. Maria Maggiore’ bevindt zich in het museum
te Freiburg. ‘Madonna’ en ‘Gründung’ zijn door afronding en concentratie in zich
zelf een geheel. Zij toonen den koninklijken opgang van Grünewald's geest. De
romantische droom wijkt voor de klare ziening. Het onderwerp blijft onveranderd,
maar de verbeelding wordt schooner en weidscher, zijn natuurliefde reiner en vromer.
Grünewald leert God's naam spellen uit het Woord zijner Schepping. Er komt
innigheid en vertrouwelijkheid in het werk. De hemel is niet meer zóó ver en de
aarde niet zoo diep verzonken in den afgrond. De daemonen zijn in de spelonken
teruggeslingerd. Nu welft de Noachsboog over Maria en het heilig kind Jezus als het
teeken van Elohim's eeuwig Verbond met de geloovigen, die door Christus tot God
gaan. De Jacobsladder staat tusschen hemel en aarde, tusschen God en mensch en
Jehovah verschijnt in de rustige straling zijner Ontferming. Het Woord wordt
geopenbaard: I k h e b u l i e f g e h a d m e t e e n e e u w i g e l i e f d e *) en God
doet zijn aanschijn lichten over de Nieuwe Aarde. Vrede, vrede, vrede leeft in heel
de schepping. 't Gebloemte bloeit en geurt. Bijen gonzen om. Lenteadem vaart over
de wei. Ruischend wuiven de kruinen en met die scheppingsweelde in innige harmonie
speelt op den schoot van de Moeder Gods de kleine Zoon des menschen....
De kathedraalklok luidt en zingt zijn bronzen gonzen over 't stedeke in
Zondagmorgenwijding. Op het portaalterras treden de eerste kerkgangers aan..............
O, dit alles is schoon en heerlijk en een hemelsche belofte voor de eeuwige rust
onzer hopende zielen.
's-Gravenhage, 9 Maart 1920.

HET ISENHEIMER ALTAAR. DE BEWEENING. COLMAR.

*) Jeremia XXXI vers 3.
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Het Parijsche museum Jacquemart-André,
door H. van Loon.

HÉBERT. PORTRET VAN MADAME EDOUARD ANDRÉ.

In dit paleis, boulevard Haussmann 158, hebben zij gewoond, Nélie Jacquemart
en Edouard André. Ze waren getrouwd; wat prachtig paar hebben zij gevormd! Over
beider leven weet ik geen andere bizonderheden dan die de inleiding van den catalogus
bevat. Hij was rijk, gewezen officier, een ‘knappe’ man, en zoon van een bankier.
Hij leefde voor de schoonheid. Ter zelfbewoning en om zijn schatten onder dak te
brengen, liet hij in de tweede helft van de vorige eeuw dit huis bouwen. Daar ontving
hij. Ook liet hij zich schilderen, onder anderen door mejuffrouw Jacquemart. Daarna
kwam ze bij hem over de parketvloer. Van de wanden vol schoons, vol van het
schoonste uit alle landen en tijden, moet ze genoten hebben. Tien jaar later heeft hij
haar getrouwd. Kinderen schijnen er niet te zijn gekomen, voor kinderen hadden ze
geen tijd. Dit samenzijn lijkt, naar het museum te oordeelen, een kostbare harmonie,
die de romantiek der rusteloosheid, het avontuurlijke en de zelfvoldoening van
ontdekkingstochten rijk was. Wie zin heeft voor de innerlijke werkelijkheid, die
paradoxaal is, kan geneigd zijn dezen drang uit innerlijke armoe te verklaren. Hij
verbeeldt zich, deze weidsche vertrekken - boordevol mooie dingen - doordrentelend,
hoe de vrouw des huizes, kort voor den oorlog gestorven, zich daartusschen moet
hebben gevoeld als een gevangene van de hunkering om de levenspijn te dooven in
de jacht naar kunst.
Daaraan hebben zij hun leven toegewijd. Voor dien lust, zich met schoonheid te
omringen, was niets veilig. Geheel de wereld reisden ze daartoe af, met de zeldzaamste
dingen kwamen ze soms thuis, onder andere de fresco's van Tiepolo. In geen enkel
opzicht hebben ze zich beperking opgelegd. Zelfs is het moeilijk, voorkeur aan te
wijzen. De Engelsche schilderschool uit de eerste helft der 19de eeuw is met bizonder
fraaie stalen, naar het aantal geoordeeld, buiten verhouding vertegenwoordigd. De
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bezoeker is geneigd, daarin voorliefde te zien van Nélie Jacquemart in verband met
haar
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gewoonte deftige schilderijen van deftige menschen te maken. Maar van alle scholen
vindt men hier: wat een Hollanders en ook zij van de eerste.

VAN DIJCK. PORTRET VAN GRAAF HENRI DE LA PÊNA.

De catalogus vermeldt 1239 nummers: Ook daar is van alles onder. Voor het
echtpaar André gold enkel de innerlijke waarde. Dus vindt men er tapijten en meubels,
miniaturen en beelden. Dit alles is met fijnen smaak gerangschikt Van een museum
mist het al het dorre. De belangstellende komt er in de sfeer van de André's, tot een
eenheid is al dat verschillende geheven.
Naar de Arcadia's verplaatst Lancret; twee composities hangen hier van hem,
allebei met een herderin. De fijne kleur houdt de gedachte aan zeep-doosprentjes
weg. Met vaste hand, knap, maar koud, heeft mevrouw Vigée Lebrun het
staatsieportret van Catherine Skavronska uitgevoerd. Ducreux schilderde zich zelf,
levendig van uitdrukking en voornaam van kleur in een tijd, dat het bij ons, niet enkel
bij de schilders, de dood in den pot was. Veerkrachtig is de gestalte met de gekruiste
armen in rust, scherp nijpen de oogen.
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FRANS HALS. MANSPORTRET.

Levendig ook is het portret van den graveur Wille door Greuze. Op het leven heeft
hij hem betrapt, maar tegelijk is het rijp, doorwerkt, ook in de donzige kleur. Diep
blauw is het kleed van Constance Mayer's schets naar het schilderij in het Louvre;
de gelukkige moeder, blauw en rood, maar zonder atmosfeer, uitgeknipt lijkt het
figuurtje. Een tintelend Stilleven van Chardin,
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een stoere Goya van smeulende kleurkracht, aan het beeld van een onderluitenant
der dragonders gewijd, en we staan voor Lawrence, Beechey, Reynolds, Romney en
Gainsborough, wier sierlijke verfijning genoegen vond in de aangeboren hoofschheid,
den bevalligen rijkdom der sujetten, die hun aanleiding waren talent en virtuositeit
te laten blijken.

REMBRANDT. CHRISTUS EN DE EMAUSGANGERS.

GREUZE. PORTRET VAN WILLE.

In het sierlijke, het bevallige, het wufte zelfs zijn we ook bij Fragonard. ‘Het debuut
van het model’ is iets ingehouden ondeugends en uiterst beschaafds. Een kamenier
of wat ook helpt het model zich te ontkleeden. Dat wil zeggen, ze doet het alleen, de
hoofdpersoon roert zich niet. Verlegenheid, pruderie? Ze ontwijkt des schilders
verleidelijken en levenslustigen blik. Toch ziet ze nog kans het kleed wat op te
schorten, waardoor een mollig been te zien komt. In elk geval heeft ze zich mooi
gemaakt, de afgebeelde schilder heeft er schik in. Als een dansmeester geeft hij haar
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met een rottinkje den stand aan. In de andere hand houdt hij het palet, men mocht
anders eens denken dat het hem maar om een avontuurtje was te doen.
Vol fijnheid van stemming, geheel het tegendeel van die achttiende-eeuwsche
gratie en behaagzucht, van 't lyrische en in een keurslijf gepende is van Goyen's
gezicht op een stad aan de rivier, die voor Dordrecht doorgaat. Hier is alles zilt en
open, bezonken en buitenpersoonlijk, diep en breed en sober, ook in de eentonigheid
van de kleur. Gratie van lijn en kleur vindt men in Prud'hon's beeltenis van Josephine
in het park van Malmaison. Als een golf, leunend, maar
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als in deining, ligt ze tegen een groene glooiing aangevlijd, ze mijmert; één arm,
sierlijk als een zwanehals gebogen, steunt het hoofd. Het portret van graaf Français,
door David in galarok geschilderd, fonkelt u tegen. Het lijkt gisteren geschilderd.
Nu de stukken uit de lage landen bij de zee. Een Ruysdael vol poëzie en atmosfeer,
de bouwval van het kasteel der Brederode's. Een stoere en theatrale van Dyck; de
tijd, die Amor kortwiekt. Het portret van graaf de Pena verblijdt inniger. Rijk en
sober in zijn ietwat schuwe welgedaanheid is die andere Vlaamsche magistraat. Van
Rubens hangt hier de beeltenis van een Vlaamsch paar, meesterlijk, maar zonder de
geestelijk-zinnelijke, de waarlijk magische vervoering, die het geestelijke en het
zinnelijke beide te boven gaat, die ze versmelt tot een eenheid, waarin het troebele
en stoffelijke wordt verklaard en die, bezielend tot een meesterlijk schilderij, het
boven het technische van het handwerk uitheft, welke vervoering Rembrandt heeft
verzinnelijkt in Christus' verschijnen voor de Emausgangers. Een kegel van licht,
scherp het schoon profiel, de geloofsheld zonder leerstelligheid, het louter en edel
menschelijke, de apostel enkel krachtens eigen overtuiging, door het besef der roeping
voortgestuwd, zelf veruiterlijking van dit innerlijks. In het vlagend licht houdt hij
biddend de handen gevouwen, het hoofd, heel het lichaam helt iets achterover. Zie
het gezicht van den ander, een en al verbouwereerde schrik, een brok ruig realisme
op zich zelf. De derde is in de schaduw naast de tafel neergeploft. In een aangrenzend
vertrek bereddert een vrouw wat bij een kaarsje. Zij merkt niets, Christus schijnt
niets te merken. Hij is de Godsgezant, het werktuig in de handen van den Vader, uit
hem straalt het licht, dat verblindt.
Ook is er een portret van Saskia, maar vooral die schuwe schoonheid in knoestigen
en oprechten eenvoud: het portret van dokter Arnold Tholinx. Schuwheid is er ook
in Murillo's konterfeitsel van een Franciskaner, maar overigens wat verschil!
‘Manneportret’; met die aanduiding volstaat de catalogus voor het stuk van Frans
Hals. Geen naam, geen nadere aanduiding, niets bizonders kenschetst dezen kop.
Toch kennen we hem, kennen we heel den man, voor ons is hij hiermee
geidentificeerd. Grijsblauw is de toon, prachtig het sprankelende om oogen en mond.
De Italiaansche beeldhouwer Buggiano blijkt den maker van het Manneken te
Brussel al voor te zijn geweest. Volkomen m o d e r n dunkt ons het bas-relief van
een jongen en onbekenden held in klassieke rusting door Desiderio da Settignano,
iets als een Hamlet. Uit de school van Sienna verrast het uit hout gesneden beeld van
een meisje vóór wie men het kind-Jezus moet denken, dat zij aanbidt. Het is louter
innigheid en devotie.
Ziedaar een korte bloemlezing zonder pretentie van volledigheid uit dezen
weeldetuin.
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Christoffel Plantin, St. Avertin bij Tours 1520, † Antwerpen 1589,
door Maurits Sabbe.
Waar gewoon aangelegde menschen, die een harde jeugd hadden, zoo licht
verbitterden of moedeloozen worden, pleit het wel voor de uitzonderlijke rijkdommen
van Plantin's innerlijk wezen, dat hij, ondanks vreugdelooze kinder- en
jongelingsjaren, toch in het leven bleef vertrouwen, onversaagd voortworstelde tegen
tallooze, zich altijd maar vernieuwende moeilijkheden, en eindelijk het lot toch wist
te dwingen, aan het nageslacht het beeld latend van een schoone denkende en
wilskrachtige menschelijkheid.
Rijkgeworden afstammelingen hebben hun zucht naar aristocratische voornaamheid
zoeken te streelen met genealogische fantazijen, die hem een der doorluchtigste
edellieden van Frankrijk, Charles de Tiercelin ‘Seigneur de la Roche du Maine’ als
vader toeschreven, doch daartegen had Plantin als het ware op voorhand al verzet
laten hooren, waar hij zich zelf in een zijner brieven een plebeius homo noemt.
Al de hardheden van een arme-menschenleven en nog andere tegenslagen meer
heeft Plantin in zijn jeugd gekend. Zijn moeder werd hem heel vroeg en in tragische
omstandigheden ontrukt tijdens een pestilentie, die zijn vader noodzaakte met hem
te vluchten. De man, die als heereknecht aan zijn meesters gebonden was, kon zich
weinig om zijn zoon bekommeren en zoo liet hij hem op een gegeven oogenblik met
een kleine som te Parijs aan zijn lot over. Een knaap nog als het ware, stond Plantin
alleen tegenover de nooden van het leven, doch het eenige middel om die te
bedwingen en te beheerschen werd hem ook duidelijk en hij vatte het zonder aarzelen
aan. De arbeid werd zijn schild en zijn verweer.
Door een soort van natuurlijk instinct aangetrokken, zooals hij eens aan aartshertog
Mathias verklaarde, legde hij zich op de druk- en bindkunst toe en ging in de leer bij
Robert Macé te Caen, waar Jeanne Rivière zich over hem ontfermde en met hem
omstreeks 1546 in het huwelijk trad. Zij ook had niets dan haar handen om te werken.
Plantin schreef het later zelf aan zijn dochter Madeleine, die hem steun vroeg: ‘Nous
- zijn vrouw en hij - nous n'avons jamais eu rien de nos parents que charges et cousts
et si avons commencé premierement mesnage du seul labeur de nos mains....’ Zij
hadden geen andere schatten dan ‘assidu labeur, sobriété ou espargne’.*)
Ze woonden eerst te Parijs, waar Plantin zich vooral bezighield met boekbinden
en marokijn-bewerken, doch het ging hem daar waarschijnlijk niet naar wensch en
hij zocht naar een geschikter plaats om zijn geluk te beproeven.
Toen was het dat Plantin droomde van de triomfantelijke en keizerlijke koopstad
Antwerpen, de preclara et famosa citta, de bella, nobilissima et amplissima citta,
waarmede Guicciardini dweepte, en die den jongen Franschen drukkersgezel evenals
zooveel andere ondernemende geesten in Europa onweerstaanbaar aantrok. Hij kwam
er zich vestigen met zijn klein huishouden in 1549.
De stoere werker zocht hier zeker niet de stad van weidsch, weelderig leven, van
‘pomperye ende heerlyckheydt’, van ‘bruydloften, maeltijden en danssen’, met
‘allenthenen lustich ghesanck ende gheclanck’, - de stad, die zich als een reusachtig
huis van vreugde op de boorden der Schelde

*) Correspondance de Plantin. VI, 202.
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CHRISTOFFEL PLANTIN. NAAR EEN SCHILDERIJ DOOR P.P. RUBENS.
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verhief waar het volk zooals Plantin later getuigde, drie dagen in de week werkte en
vier dagen feestvierde en waar Trijntje Cornelisdr., vroolijker geheugenis, haar
zinnelijk oubollig avontuur beleefde. Hij verlangde enkel naar de stad der
ondernemende kooplieden die met de heele wereld in betrekking stonden; der
vreemdelingen die uit de vier wereldstreken aan brachten wat ze aan geest en rijkdom
bezaten om van Antwerpen te maken ‘un cornet d'abundance de scavoir et de biens’*);
der geleerde humanistische baanbrekers op velerlei gebied en der vorstelijke
boekdrukkers, de Silviussen, Steelsiussen. Bellerussen, Nutiussen, Vorstermans, Van
Ghelens, De Laets, Van der Loe's en zooveel anderen meer, die van Antwerpen het
belangrijkste centrum der zestiende-eeuwsche typographie hadden gemaakt.

JEANNE RIVIÈRE (ECHTG. VAN CHR. PLANTIN), NAAR EEN SCHILDERIJ DOOR P.P. RUBENS.

Plantin heeft overigens in een brief aan Paus Gregorius XIII eens zelf bekend dat
hij zich te Antwerpen had gevestigd omdat deze stad hem, meer dan welke andere
ook, groot gemak aanbood voor het uitoefenen van het drukkersvak, waarvan hij de
hoogere geestelijke en zedelijke beteekenis zoo voortreffelijk begreep.
Als wij de portretten van Plantin en ‘sa comère Jehanne’, op last van hun kleinzoon
Balthasar Moretus door Rubens geconterfeit, even bekijken, dan treft het ons dadelijk
hoe het gelaat van die twee menschen wel degelijk hun innerlijk wezen openbaart.
Sieur Christoffel heeft den denkenden scherpzinnigen kop van een Hugenoot of
van een soort leeke-asceet, maar met de sprekende trekken en oogentintelingen tevens
van een practisch, behendig-diplomatisch aangelegd zakenman. Er ligt op dat gelaat
iets dweepends dat van intens zieleleven getuigt, en toch ook iets kouds, iets
cerebraal-berekenends, dat spreekt van een scherp, onbedwingbaar verlangen om
zich in de maatschappij een eerbare plaats te veroveren. In elk geval is dat wel het
beeld van een man
*) T h é â t r e d e l ' U n i v e r s van Ortelius. Uitg. 1581. Gedicht van Plantin in het voorwerk:
blz. v.
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bij wien het materiëele genotsleven tot een minimum beperkt bleef, en met dat portret
vóór de oogen verwonderen wij er ons niet over dat Arias Montanus van Plantin eens
schreef: ‘Er is geen stof in dien man; alles is geest in hem, hij eet noch drinkt, noch
slaapt’*).

GILLES BEYS SCHOONZOON VAN CHR. PLANTIN, DOOR EEN ONBEKENDE SCHILDER.

‘Madamoselle sijn beminde huysvrou’, zooals Pierre Moerentorf haar betitelt†),
de welgedane Normandische matrone, geeft niet dien indruk van geestelijk leven.
Zij heeft het typische gelaat van de bezorgde, niet altijd lachende’ moeder de vrouw’,
die in huis het gezag voert over kinderen en dienstbaren, zelf de hand aan het werk
slaat, en in alle omstandigheden de trouwe hulp en steun van haar man is.
Niemand kon haar beter beoordeelen dan de geleerde Justus Lipsius, die een
huisvriend was van Plantin, en vrouw Jehanne dus wel goed kende. ‘Zij was een zeer
deugdzame vrouw, schreef hij, zonder valschen tooi, zonder ijdelheid; zij had haren
man lief en was uitstekend op de hoogte van alles wat de goede leiding van een gezin
betreft en zij besteedde aan haar huishouding al de noodige zorgen’.
En de geleerde professor voegt er zeer onfeministisch bij: ‘Dat moet voor een
vrouw voldoende zijn. Degene die zich met een dergelijke lofspraak niet tevreden
stelt, zal wellicht een hoop gebreken in de plaats van deugden verwerven. De vrouw,
die geleerder is dan het een vrouw past, is niet wijs*)’.
In het kleine huis op de Lombaardevest en later in de Twaalfmaandenstraat, waar
Plantin zijn eerste jaren te Antwerpen doorbracht, bleef hij in den beginne voort
boekbinden en marokijnen kistjes, doozen en foedralen maken, zooals hij te Parijs
deed, doch een echte moordholgeschiedenis, waarvan hij het slachtoffer werd,
*) C o r r e s p o n d a n c e IV. p. 270.
†) Id. IV. p. 23.
*) Geciteerd door Is. Bullart in A c a d e m i e d e s S c i e n c e s e t d e s A r t s (Parijs,
Louis Bilaine, 1682). Tome II, p. 258.
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noodzaakte hem daarvan af te zien. Op zekeren avond namen hem eenige baloorige,
gemaskerde dronkaards voor een gitaarspeler, die hen beleedigd had, en brachten
hem een degen-
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stoot toe, die hem bijna het leven kostte. Hij genas, doch bleek verder lichamelijk
onbekwaam om de binderij en het lederbewerken voort te zetten, en vestigde zich
nu als drukker. Felix culpa, zouden wij hier van die misdaad kunnen zeggen, want
wellicht heeft ze Plantin er toe gebracht bepaald den weg op te gaan, waarop hij zich
zoo schitterend zou onderscheiden. Hij zou nu niet langer zijn bestaan winnen ‘en
liant des volumes’, zooals hij het in een zijner verzen zegt, maar hij zou ze schrijven
‘à la presse sans plumes’.

MADELEINE PLANTIN (ECHTG. VAN GILLES BEYS), NAAR EEN SCHILDERIJ DOOR P.P. RUBENS.

Van het begin van zijn loopbaan af treft het ons hoe Plantin de verstandelijke
ontwikkeling hoogelijk vereerde, en in zijn drukkersbedrijf zag hij - volgens eigen
getuigenis - een middel om met de geleerden omgang te houden en naast en met hen
te werken aan de verspreiding van kennis en kunst.
Ne pouvant estre
Poete, écrivain, ne maistre,
J'ay voulu poursuivir
Le trac, chemin, ou trace,
Par où leur bonne grace
Je pourrais acquerir.*)

In Plantin's zoo merkwaardige briefwisseling, die wij benutten om dit beeld van den
man vluchtig te teekenen, komen over de rol der boekdrukkunst en over de waarde
van studie en geestesontwikkeling meer dan eens wijze waarheden voor, die verdienen
als gevleugelde woorden allerwegen bekend te zijn. ‘Quant à moy, lezen wij daar
onder meer, j'ay toujours estimé que l'instruction de la jeunesse d'un paiis et tout ce

*) Max Rooses, R i m e s d e P l a n t i n . Lisbonne 1890, p. 26.
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qui en despend, comme sont l'escriture, l'imprimerie et les livres, est bien d'autant
grande importance, pour le prince que la monnoye mesme ou autre chose qui soit’*).
De man, die zoo goed had ingezien dat geestelijke cultuur hem, eenvoudigen
arbeider, tot de grootsten onder zijn tijdgenooten kon doen naderen, waakte dan ook
zeer streng op het onderwijs van zijn kinderen en kleinkinderen.
Dat hij hun van hun prilste jeugd af leerde

*) Correspondance I, 214.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

104
te vreezen, te eeren en lief te hebben God, den Koning, alle magistraten en oversten,
en hun moeder te helpen in de huishoudelijke bezigheden, verrast ons niet*), maar
als wij vernemen, dat hij zijn dochtertjes van vier tot twaalf jaar drukproeven in
allerlei talen liet verbeteren, omdat ze op dien leeftijd nog te zwak waren voor zwaar
werk, dan kijken wij toch wel eenigszins verwonderd op. Al was dit proeflezen
wellicht maar een vergelijken zonder volledig begrijpen van den nieuw gezetten tekst
met de kopij of het gedrukte model, toch is het een oefening, die wij voor onze
moderne kinderen niet zouden uitdenken.

DE PROEFLEZERSKAMER IN MUSEUM PLANTIN.

En alle vijf hebben Plantin's meisjes naar vermogen aan dat werkje meegedaan.
Madeleine, de vierde, was de knapste. Ze las de Hebreeuwsche, Syriaksche en
Grieksche teksten, die ze als dertienjarig kind moest brengen aan Arias Montanus,
die destijds te Antwerpen in het huis van Jan van Straelen vertoefde om het drukken
van de vermaarde B i b l i a r e g i a te leiden. Zij ook was het, die op dien leeftijd
waar onze kinderen nog uitsluitend op jok en spel zinnen. 's Zaterdags de werklieden
moest betalen en er op waken, dat ze allen hun plicht deden. Ook Marguerite, de
oudste, onderscheidde zich als kind door haar vluggen geest. Zij werd, getuigt Plantin:
‘une des milleurs plumes de tous les païs de par deça pour son sexe’*). Hij zond haar
naar Parijs ‘pour la faire mieux apprendre les bons traicts de plume d'un certain

*) Correspondance II, 172.
*) Correspondance II, 173.
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brave escrivain qui pour lors monstroit à escrire au Roy’. Een oogziekte belette haar
die calligraphische studiën voort te zetten. Henriette, de jongste, was de minst
begaafde. Toen ze acht jaren oud was, zegt haar vader, deed ze nog niets anders dan
haar moeder in het huishouden helpen. Proeven verbeterde ze nog niet ‘pour la
tardivité de son esprit lent’. Dat werk verrichtten de meisjes in de proeflezerskamer
en zoo zij er van hun twaalfde jaar gewoonlijk mee ophielden, dan was het omdat
Plantin het op dien leeftijd niet meer passend achtte ‘de les laisser frequenter avec
les correcteurs’*).
Het proeflezen behoorde ook tot de middeltjes, die deel uitmaakten van Plantin's
a r t d 'ê t r e g r a n d p è r e . Ook zijn kleinzoons werden, toen ze bij hem verbleven,
voor dat karweitje gespannen. Christoffel Beys, de zoon van Egide of Gilles en
Madeleine Plantin, moest eens als straf in een Latijnsch opstel vertellen hoe hij zijn
dag had doorgebracht. Het stuk, dat is bewaard gebleven, geeft ons een kenschetsend
staaltje van Plantin's opvoedingsmethode.
We vertalen hier dit eigenaardige pensum:
‘Bezigheden van Christoffel Beys, 21 Februari 1587. - ‘Om half zeven ben ik
opgestaan. Ik ben grootvader en grootmoeder gaan omhelzen. Nadien heb ik ontbeten.
Voor zeven uren ben ik naar school gegaan en heb er mijn les van syntaxis goed
opgezegd. Om acht uur hoorde ik de mis. Om half negen heb ik mijn les uit Cicero
geleerd en goed opgezegd. Om elf uur ben ik naar huis teruggekeerd en heb ik mijn
les van phraseologie geleerd. Na den middag ben ik weer naar school gegaan en heb
er goed mijn les opgezegd. Om half drie heb ik mijn les uit Cicero goed opgezegd.
Om vier uur ben ik naar het sermoen gegaan. Vóór zes uur ben ik naar huis
teruggekeerd en heb ik met mijn neef Frans (Raphelengius) een proefblad van het
L i b e l l u s S o d a l i t a t i s gelezen. Ik heb mij weerspannig getoond bij het lezen
van de proefbladen van den Bijbel. Voor het avondmaal liet grootvader mij roepen
om hem te herhalen wat er gepredikt werd, ik ben niet willen gaan; zelfs wanneer
de anderen mij aanraadden vergiffenis aan grootvader te vragen, heb ik niet willen
antwoorden. Eindelijk heb ik mij tegenover allen hoogmoedig, hardnekkig en koppig
getoond. Na het avondmaal heb ik mijn bezigheden gedurende den dag opgeschreven
en aan grootvader voorgelezen. Het einde bekroont het werk.’
Dit waren wel niet de eenige straffen waarmede Plantin trachtte de verkeerde
neigingen bij zijn kroost uit te roeien. In een zijner brieven komt een passage voor,
waarin hij op kenschetsende wijze spreekt over de roede of gard als tuchtmiddel.
Haar gebruik prijst hij als heilzaam en het kind mag na de tuchtiging zelfs niet pruilen
tegen de straftuigen: ‘lesquelles mesme le pere luy faict baiser pour son humiliation
mesmes au temps que les fesses luy cuisent encores de la douleur’*). Een vader moet
vol genegenheid zijn voor het kind, schrijft hij elders†), maar hij zelf en niet het kind
moet weten wat voordeelig is. Hij veroordeelt die ‘peres trop legers, credules et
singes de leurs enfants’ die zich inbeelden, dat ze hun kinren vooruithelpen met hen
in alles in te volgen. Wat een vaderlijke berisping voor hem beteekende zien we nog
in den brief, dien hij aan een anderen zijner kleinzoons, Christoffel Raphelengius,

*) Correspondance II, 176.
*) Correspondance VI, 203.
†) Idem VI, 228.
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schreef toen hij dezen op een fout had betrapt en hem er toe wilde overhalen schuld
te bekennen. Zoo de knaap weigerde, dan zou grootvader het aan vader vertellen!§).
Dat streng besef van het gezag met al zijn rechten en verplichtingen toont Plantin
niet alleen tegenover kinderen. Meer dan hem wellicht lief was moest hij zich in het
leven daarop beroepen.
Marguerite huwde Raphelengius en Martine, zijn tweede dochter, werd de vrouw
van Jan Moerentorf of Moretus. Die twee

§) Idem V, 4.
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schoonzoons waren Plantin het dierbaarst omdat ze 't meest op hem geleken en liefde
voor studie met nauwgezet plichtsgevoel vereenigden. Hij noemde ze zijn ‘deux
autres moy-mesmes aux deux principaux points de (son) état’*), het proeflezen en de
drukkerij voor den eerste, de winkel en het boekhouden voor den tweede. Hij schonk
Marguerite aan den geleerden talenkenner Raphelengius’ pour ses seules vertus et
scavoir’, ‘prevoyant qu'il serait ung jour utile à la Republique Chrestienne’†), wat
feitelijk wel beteekent, dat Plantin voorzag welk nut Raphelengius hem in zijn
drukkerij kon bewijzen. Hij bekent dat overigens onverbloemd in een ander schrijven:
‘J'ay rencontré entre autres’, luidt het daar, ‘un jeune homme fort docte ès langues
Hebraïque, Chaldéenne Grecque et Latine, auquel, pour mieux l'entretenir et l'avoir
à commodité, sous l'espoir que j'ay eu d'aider avec le temps au bien public, et en la
faveur des lectres et de telles vertus rares qui sont en iceluy, j'ay baillé ma fille aisnée
en mariage’§). In Jan Moretus trok hem ook in de eerste plaats de geleerdheid aan.
Die vrijer van Martine noemt hij: ‘ung jeune homme assés expert et bien entendant
les langues Grecque, Latine, Espagnole, Italienne, Françoise, Allemande et
Flamande’**). Hij looft ook zijn verkleefdheid. ‘(Il) m'a tousjours servi, en temps de
faveurs et en temps contraire, sans m'abandonner pour fortune qui m'advint ni pour
promesses ou attraict qu'autres luy ayent sceu faire, mesme en luy presentant trop
plus riches mariages et gages qu'il n'estoit en mon pouvoir de luy donner’. Bij die
twee heeft hij dan ook altijd steun gevonden.
Met de anderen ging het minder naar wensch. Catherine, zijn derde dochter, zeer
‘idoine à manier affaires et comptes de marchandises’, liet hij helpen in den linnenen kantwerkhandel, die zijn vrouw in het begin van hun huwelijk naast zijn zaak
dreef. Catherine werd naar Parijs gezonden bij Pierre Gassen, die aldaar deze
linnenzaak vertegenwoordigde, en wiens neef, Jean Gassen, het meisje tot vrouw
kreeg. Reeds in de eerste maanden van het huwelijk moest Plantin tusschen komen
om den verstoorden echtelijken vrede te herstellen.
We vangen eerst de echo's op van een huiselijk krakeel. Jean Gassen en Catherine
woonden in bij hun oom Pierre, met wiens dochters de Antwerpsche jonge vrouw in
oneenigheid geraakte. Ze weigerde het werk van kamenier te verrichten, dat men
van haar verlangde, wilde 's morgens niet tijdig opstaan, weigerde voor het huishouden
te zorgen en bezondigde zich aan andere ‘sottes légèretés’ meer, waarop haar man
reageerde met andere verkwikkelijkheden, als b.v. te verbieden dat ze hem vergezelde
naar een huwelijk van een zijner tantes. Zoo had het een het ander meegebracht,
leelijke dingen werden over de wederzijdsche families gezegd, en de toestand was
ten slotte zoo gespannen, dat Plantin er zich mee moest bemoeien.
Hij doet zulks in twee merkwaardig mooie brieven, waarin hij heel zijn hart legt.
Het geeft hem een ‘tristesse occulte et pesanteur de coeur’*) te vernemen, dat zijn
kinderen elkander niet begrijpen. Toen hij dat hoorde was hij eerst vol ‘juste courroux’
tegen zijn dochter, en ook tegen zijn schoonzoon, die hem verweten had het bij
Catherine goed te vinden, dat ze ‘rogue, despite, dédaigneuse, paresseuse et fière’
was. Plantin schrijft hem woorden, die, zooals hij zelf zegt, ‘procèdent de l'interieur
*)
†)
§)
**)
*)

Correspondance II, 175.
Idem II, 173.
Idem I, 50.
Idem II, 174.
Correspondance II, 252.
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de (son) coeur, comme une flamme de feu qui (l') y brusle’. Hij toont hem, dat hij
‘du sang aux ongles’ heeft†). Maar, nadenkende over de ‘fragilité humaine’ laat hij
dien toon van gramschap varen en schrijft hun echt patriarchaal, als een wijze zedelijke
raadgever.
Hoogmoed en eigenwaan zijn de oorzaken van al dat kwaad en Plantin's groot
geneesmiddel daartegen is de ootmoed, de kern van zijn heele levenshouding. Telkens

†) Idem II, 284.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

107
weer verheerlijkt bij die deugd en prijst ze aan. Ootmoed is de zedelijke ondergrond
van zijn wezen, die zich met de jaren sterker en sterker ontwikkelde en in de mystiek
van Niclaes en Barrefelt, waarbij hij zich aansloot, bevrediging vond.
‘Je ne me sens à rien tant tenu, zegt hij aan Jean Gassen, et aussi ne tascheray à
rien de tout mon coeur, durant ma vie, qu'à instruire mes enfants à l'acquisition d'une
vraye humilité de coeur qui est la fontaine et source de tous biens célestes et donnant
suffisance des terrestres’*). Aan Catherine vermaant hij zich te herinneren, dat zij
niets meer is dan haar vader en moeder, ‘et qu'il est besoing et nécessaire de servir
soigneusement, diligentement, cordialement et humblement à ceux à qui nous sommes
obligés et tenus’†)? Hij zoekt Catherine te verbeteren door zich zelf tot voorbeeld te
stellen. Hij stond vroeg op en was steeds bereid om zelfs het laagste werk te
verrichten. ‘Ne vous pensez pas trop digne pour faire les plus abjectes choses qui
peussent offrir en la mayson’§).
Plantin's moralisatie krijgt heel gemakkelijk een mystiek-godsdienstig tintje.
‘Considérez que vous ne moy, ne vostre mary ne sommes pas d'autre masse de chair
que les moindres qui soyent au monde’§). Catherine mag vooral geen ‘plante d'orgueil,
superbité et outrecuidance’ in haar hart laten groeien. Diezelfde raad geeft hij later
nog aan zijn dochter Madeleine: ‘Etre humble, souffrir et endurer patientement et
volontairement tout ce qu'il plaira à Dieu vous envoyer’. Die woorden waren ‘le plus
beau riche et milleur don’, die hij aan zijn dochter schenken kon**).
De tien geboden Gods en Plantin's vaderlijke wil moeten Catherine's richtsnoer
zijn in de moeilijke dagen. Ook Jean moet zich laten doordringen van de diepe
beteekenis van den decaloog, want het gezag kan enkel en alleen uit het naleven van
die goddelijke wet ontstaan. Wij moeten ze beoefenen ‘de tout nostre coeur, sens et
volonté, avant que puissions avoir quelqu'autorité’. ‘Nous devons estre honteus d'oser
rien commander à quicquonques soit de nous-mesmes, tandis que nous nous sentons
et trouvons n'obéir pas aux commandements de nostre seigneur Dieu, à qui nous,
nos femmes et enfants et serviteurs apartenons et devons tout service et à chaicun
de tous nos semblables, pour l'amour de luy’*).
Of al die wijze, vrome raadgevingen op goeden grond vielen, blijft een vraag.
Plantin zelf schijnt wel eens getwijfeld te hebben aan het doeltreffende van zijn
woorden. Hij gevoelt zich bij het schrijven van dergelijke brieven, als een ‘predicateur
en chaire, preschant pour néant aux assistants endormis ou à gens oblivieux’; zoo
bekent hij het aan Jean Gassen, maar toch doet hij het omdat hij het als een heilige
plicht beschouwt. Met Catherine's huiselijke aangelegenheden heeft hij niet lang last
gehad. Toen ze pas twee en twintig jaren oud was, werd ze weduwe. Haar man werd
op een reis in de Nederlanden door dieven vermoord. Plantin ging haar met zijn
vrouw naar Parijs halen en nam ze met haar kinderen in 't ouderlijk huis weer op.
De jonge weduwe werd door velen nog ten huwelijke grvraagd, o.a. door een
Parijzenaar Marcelin le Poivre, wien Plantin een vriendelijke weigering schrijft,
waaruit wel blijkt hoe hij ondanks alles machtig veel van zijn kinderen hield. ‘Je voy
*)
†)
§)
§)
**)
*)

Correspondance II, 247.
Idem II, 254.
Idem II, 255.
Idem II, 255.
Idem II, 102.
Correspondance II, 251.
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qu'elle est si affectionnee de resider quelque temps avec nous et si aimee de ceux qui
ont esté nourris et eslevés avec elle et nous ni elle sommes deliberés qu'elle retourne
encores par dela.’
Plantin zond aan den vrijer als blijk van vriendschap en wellicht ook.... tot troost:’
deux petites bendelettes à faire frase’†). Eenigen tijd nadien werd Catherine de vrouw
van H. Arents, ook Jan Spierinck geheeten.
Nog meer onaangenaamheden beleefde Plantin aan het huwelijk van Madeleine

†) Kraagje. - Correspondance IV, 314.
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met Gilles Beys, die eerst als winkelknecht werkzaam was bij hem te Antwerpen,
sedert 1567 aan het hoofd stond van Plantin's bockhandel te Parijs en later voor eigen
rekening boekhandel ging drijven.
Kort voor Madeleine's huwelijk schreef Plantin haar nog: wees met de mannen
op uw hoede, ‘ne vous fiant à homme qui soit au monde au faict de la chair ou
voluptés et abus qui vous pourroyent estre présentés de loing pour vous attirer et
tromper’*). Als er sprake was van trouwen moest zij zich beroepen op den wil van
God, haar vader en haar moeder. Dit belette niet dat Madeleine, pas vijftien jaren
oud, enkele maanden later met Beys trouwde. Het huwelijk werd gevierd ‘en toute
joye et rejouissance Dieu mercy sans aulcune noyse’†), maar eens in de schuit, was
dit vroolijke liedje spoedig uit.
In den beginne had Beys voor Plantin hetzelfde ontzag als Jan Moretus en
Raphelengius. ‘Tout ce que le maistre en fera sera bien faict et agréable’ schrijft hij
aan zijn ‘frère et amy Jehan Moretus’, doch weldra werd dat heel anders. Vooral
nadat Plantin in 1577 zijn filiale te Parijs met den heelen inhoud en het monopolie
zijner uitgaven aan den boekhandelaar Michel Sonnius had verkocht, wordt de
verhouding tusschen schoonvader en schoonzoon zeer scherp. Beys die in
voortdurenden geldnood verkeerde, schreef booze brieven, vol afgunst en nijd, aan
Plantin en vooral aan J. Moretus. Beys ‘desgorge son impatience par mots injurieux’§),
hij beweert dat Plantin hem ten onder brengt, ‘il n'aura poinct faict grand chef d'oeuvre
quand il m'aura ruiné’**). Schamper beweert hij God te bidden opdat Plantin eens de
genoegens (?) moge smaken die hij hem berokkend had††). Is het geen ironische spot,
dan zijn het klachten en smeekingen, die Beys naar Antwerpen zendt.
Plantin's antwoord kwam altijd hier op neer, dat hij Beys wilde helpen om hem
werk te bezorgen, maar weigerde hem te onderhouden. Hij zocht hem steeds tot
wilskracht en zelfhulp te prikkelen. Gezien de geldverlegenheid, waarin hij zelf
verkeerde, kon hij aan Beys niet toestaan wat hij vroeg, en bovendien veroordeelde
hij diens eischen. Beys' verzoek heette hij: ‘autant incivile et non acceptable que
seroit cele d'ung jeune homme fort et robuste pour marcher de soy mesmes qui
voudrait persuader a son Pere vieil et caduc de luy bailler pour tousjours le baston
duquel il s'apuye pour marcher’*).
Vergevingsgezind bleef Plantin altijd. ‘Graces a Dieu je ne porte rancunne ni envie
a quelqu'un pour chose qu'il m'ait oncques faictes ni aux miens’†), schrijft hij aan
Beys, en aan Madeleine zegt hij het nog veel uitdrukkelijker, vol goedheid, maar
toch met een zekere zedelijke hoogheid: ‘tenés vous asseurée que vostre mere ne
moy n'avons ni n'aurons souvenance des fautes passees que recongnoissés pour vous
en porter rancunne ne despit, sachants bien que faillir est commun a l'ignorance, mais
c'est a vous de vous en souvenir pour eviter le mal qui s'ensuict’§).
*)
†)
§)
**)
††)
*)
†)
§)

Correspondance III, 103.
Idem III, 184.
Idem VI, 283.
Idem V, 298.
Idem V, 298.
Correspondance VI, 228.
Idem VI, 203.
Idem VI, 201.
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Er ligt een wijsgeerige gelijkmoedigheid in de wijze, waarop hij kwaadsprekerij
en verdachtmaking onthaalt en soms geven zijn brieven daar staaltjes van, die niet
van goed humeur ontbloot zijn. Hoort wat hij daarover zegt aan Beys: ‘Et quant aux
dicts, et soupsons des hommes, je suis aussi desja rusé par tant d'expériences que je
m'en soucie poinct davantage que doibt faire celuy qui ayant quelque grosse apostume
au pied faict faire souliers selon son mal sans regarder a ce qu'en dira le vulgaire plus
tost que de contraindre tellement son dict pied apostume qu'en la fin il luy faillust
par sa braveté perdre et pied et jambe voire la vie du reste du corps’**).
(Slot volgt.)

**) Idem VI, 203.
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De ijlende reis,
door P.H. Ritter jr.
IV.
Heuvelen en schimmen.
Wij ijlen de slagvelden tegemoet in een blauwzijden coupé met geborduurde kussens.
Bedienden in blauw- en gouden livreien sluipen zacht aan door de mollig-belooperde
corridors en noodigen ons met soupele dienstbaarheid tot een gedistingueerd diner
in den voiture restaurant. De natuur assisteert het toerisme door een beminnelijk
décor van vroolijk-golvende heuvelen, waar witte huizen op staan te schitteren in de
zon. Een heele zachte parfum van blauwe viooltjes waait uit de plooien van een
vrouwengewaad dat met verfijnde achteloosheid als een tuniek om rondende
schouderen hangt, en doorsprenkelt de beschaafde atmospheer met lentelijkheid.
Onze cigaretten weven fijnvezelige rookbloemen langs de blauwe omwandingen en
onze geesten phantazeeren over onzekerheden. De hemel buiten is blauw en teeder
dooraderd als een porceleinen schaal, en aldoor verschijnen steden en kleurige dorpen
op de heuvelwelvingen. - Geen siddering van wind over de donzen gespreidheden
der velden, geen siddering van naderend onheil in de almaar zoetjes verschijnende
wereld, die zich voordoet als een nimmer eindigende verzameling Watteaus.Men moet het weten, hoe het Noodlot zijn lagen voorbereidt in milde
herfstschijnsels, die over de horizonten golven als de sleepen van goud doorregen
gewaden, men moet het weten hoe het ons leven binnensluipt, geleidelijk, met een
onbespeurde betoovering. Het treft ons, na de rust in het groote blanke station van
Bergen in Henegouwen, de pittoreske plaats, waar zich de spoorbaan omhenen
slingert, zoodat men lang genieten kan van het aspect van zijn romantischen toren het treft ons weer, dat er fabrieken leeg en uitgestorven zijn, dat ze daar middenin
het land staan met onwijze levenlooze schoorsteenen, waar geen wolkje rook uit
pluimt. Wij gaan weer denken, wij trachten te komen tot realizeering van
oeconomische gewichtigheden over den stoffelijken nood van België, waarvan wij
gelezen hebben in vele kranten en brochures. - Er komt iets als een onaangename
gedachte, die wij ons niet meer herinneren kunnen in ons zwijmelend bewustzijn,
dat zich verliest in geur en kleur en in de muziek van Fransche stemmen, die door
de coupé kwinkeleeren als een lichtgevooisd vogelenkoor. - De trein gaat sneller,
hij sleurt ons mede, hij gaat zijn onverstoorbaren gang en brengt ons waar het lot
ons roept, zonder égards voor mijmeringen en gedachten. Plots... wéér een
uitgestorvenheid, een roerloos onbevolkt, onwijs-ledig fabrieksemplacement. Er
begint iets te doemen dat bevreemdt, - het land wordt leeger, een enkel huis zonder
dak rijst hier en daar. - Doch de zon schijnt mild op een vriendelijk landschap, de
heuvelenruggen liggen zich te koesteren in laat licht. - Maar wat een rare
vogelverschrikkers bezigt men hier! - Zie, een klein groepje hulpeloos tegen elkaar
aan hangende stokkengeraamten - het lijken wel kruisen met dwarskruisen er doorheen
op den top van een geel-beschenen kling! - Een kleine Franschman over mij stoot
mij aan: Voilà - ‘les succombés.’ En hij wijst met zijn arm naar den blauwigen
horizont, waar over de heuvelen klimmende en dalende legers van die vreemdsoortige
teekenen. - De avond daalt langzaam, er is al weifeling tusschen licht en schemer.
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Het wordt beklemmend, het spreidt zich uit over heel het wijde, golvende land, het
heir van zwarte kruisen, dat lijkt op een milliarden leger van verstijfde sprinkhanen;
‘les succombés’ herhaalt mijn medereiziger toonloos, en hij zwijgt, hij zwijgt zooals
alle Franschen zwijgen, wanneer hun Leed wordt aangeraakt. Ik wil verhalen en
openbaringen lezen uit zijn trekken, maar hij
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blijft afgesloten, zijn scherp, intellectueel gezicht met de donkere oogen naar buiten
turend, en de saamgenepen fijne lippen in positief bedwang. Naast mij leunt een
gracieuze, zorgzaam geblanketteerde vrouw tegen de kussens, mijn hand beroert
even de zachte vacht van haar overkleed, violegeur deint bedwelmend om haar heen,
ze lijkt zeer vermoeid, de oogleden die als blanke rozebladen zijn heeft zij gesloten,
haar fraai, verzorgd gelaat lijkt een masker als van een wassen pop. - Ik kan nog niet
zeggen dat het landschap buiten abnormaal is, er snellen nog vriendelijke woningen
langs het matte, witte venster, - wel zie ik later woningen die verbrand of in afbraak
lijken, maar het zegt mij niet veel, wat zegt u zoo'n schaarsche bouwval als van een
onbewoonbaar-verklaard huis in Uw eigen land? - Dan komt de Fransche grens. Mijn
vriend en ik, wij strompelen uit den hoogen wagen, vermoeid, verijld, slaapdronken
van de bedwelmende vaart. Wij strompelen over een eindeloos emplacement. Aan
alle kanten de zwarte kolossen van locomotieven, die staan te bekomen, zachtjes
puffend in hun binnenste. Een klein, ordeloos perron en geen stationsgebouw, maar
vier kalem uren met een hulpdak. De atmospheer is zoo internationaal, dat wij alleen
het bonte leven voelen, als de duizendkleurige bagage met al zijn weligen inhoud
verspreid wordt over de houten visitatietoonbanken als was er een reusachtige
Sint-Nicolaasviering. Wie voelt er, dat hij aan den ingang is van een woestijn?
Hoevele Hollandsche stations in ombouw zijn niet evenzoo! Het kon hier Woerden
zijn of Deventer, geïnternationalizeerd. Maar dàn... ge ademt hier Frankrijk. De lucht
lijkt zoeler, en is vervuld van de zachte klanken der muzikale taal. Kleine Fransche
vrouwtjes, in hun gebreide sjaaltjes geschuchterd, onderzoeken of wij geen
contrabandeurs zijn, en de hemelsblauwe militairen bestempelen onze passen rap als
was het een zaak zonder belang.
Wij stijgen weer in de blauwe coupé, waar thans een gezelschap gezapige
Vlamingen ons wacht, die mandenvol met proviand meevoeren, waarmee zij heel
den trein denken te voeden, want zij deelen uit aan ieder die in hun nabijheid komt.
Ongemerkt gaat de trein weer rijden, hij glijdt gemakkelijk over de zorgzaam gerichte
wissels, die onder ons verspringen als metalen deuren die vallen in het slot. Een
locomotief schuift voorbij - spoorwagens van alle nationaliteiten. Daarginds staat
een lange witte trein met roode kruizen te treuren op een dood spoor. Een verbrand
huis - nog een verbrand huis - drie huizen met verwrongen daken. Maar wij zijn toch
in het gewone leven: om ons heen de gewone tierige doening van het
spoorweg-bedrijf, blauwgeboezeroende mannetjes roepen elkander hooge woorden
toe tusschen de menigvuldigheden van wagenen. Er is een zacht theestoof-geraas
van wachtende locomotieven. Tusschen de glinsterende spoorstaven pinkt hier en
daar al een groen en rood seinlichtje in den nog helderen dag - De trein kom in een
ravijn met hooge schuinloopende wanden, waarlangs wij den hemel niet kunnen
zien. Binnen de kleine salonruimte waarin wij reizen, is veel beweeg onder het reeds
ontgloeide lichtspiraaltje van de electrische ballon. De zware lijven der Belgen
rommelen in hun vele bagages als was het een groote wasch, en ze vervullen het
rijdend salet met rauw, slecht Fransch en druipend, onverstaanbaar Vlaamsch.
Grenzenloos is hun goedheid. Mijn vriend en ik hebben op de kleine, bleeke schalen
onzer handen elk een stapel van kleverige groene pruimen. - Mijn God, begrijpen
die menschen het dan niet, dat alles in ons siddert, begrijpen zij het niet waarom wij
onze hoofden, zoo vast dat wij het geraamte van onze schedels voelen, gedrukt houden
tegen het haast te broze glas van de voortijlende coupé? Begrijpen zij het dan niet
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dat we haast gèk zijn van aandachtigheid? Moet het leven zoo materieel en achteloos
golven over de valleien van den dood?
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Moeten slapende en etende lichamen zich als was het Leed nooit in de wereld geweest,
laten wentelen door de domeinen waar de ijlte giert? - Hoog op de toppen der wanden
die ons omsluiten staan weer die vreemde teekenen, die kruisen met dwarskruisen
er doorheen, als levenlooze, zwarte rozenstruiken in den smaragden avondschijn.
Dàn weer de vlakte, - ruimte, leegte, licht. - Een vreeselijk geschonden fabriek opeens,
met venstergaten als doodskoppen, en met een verwrongen koepel als een reusachtige
verwaaide muts van staal, waarvan de linten zinledig uithangen over de wereld. Een
zwarte plek midden in de hei: - verkoolde muren. Overal wirwar wegen door de
velden als was elke richting verloren gegaan. Een keurig gepleisterde muur met een
beetje puin er omheen en het heele gedoente omgeven door een starren dans van
zwarte kruisen. Het wordt krankzinnig. Kijk, daar is een heel bosch, met de
zomerpracht van groene bladeren aangekleed, maar het is omgebogen, de kruinen
der boomen plechtstatig, soppen den grond, het is niet gebroken, het is niet stuk,
maar alleen maar ter aarde gekromd, zich krommend onder een vreemden starren
storm, die alles verstolt. Hi hi, en er staat een naakte witte boerderij in te pralen, met
een monumentale poort en zonder dak. Nieuwe huizen met de raarste gebogenheden,
huizen die als in de knieën zijn ingezakt, met hoepelvormige muren en er omheen
een paar boomknoetjes. Langs de bermen van den spoordijk warrelen eindelooze
kreupelbosschen met dood gestruikte, het lijken wel vreemde zwarte dieren,
reusachtige spinnen, die naar ons toekomen kruipen van den horizont. Dan speuren
onze oogen, die staren van de diepten onzer lichamen uit, wiskunstige vakken, opeens
een zeldzame moordende regelmatigheid van voren, heele smalle voren, als had de
aarde zich gespleten bij een wel overwogen aardbeving, - N u d e n k e n ! Nu ons
realizeeren - want het spréékt er niet van: - dat dit nu de loopgraven zijn moeten
waarin het leven milioenenvoudig tusschen den donkeren bodem is doodgedrukt. In de verte blijven de heuvelen mild zich welven, een stralende avondzon als de
aureool van een onzichtbaar God, cirkelt zich aan den einder tusschen de zachte,
kleine wolken. Wij snàkken naar duisternis. Maar in het deftige licht blijven de witte
en grijze verschijningen duren. Daar schimmen zij weer op: menigten blinde muren,
grijnzend in de schemering. Een kerktoren zonder dak en met één enkelen wijzer die
den tijd ontkent op een klok zonder cijfers, staat er tusschen, als een rare verasch-te
kachelpot. En na de dorpen komen de steden. Wij rijden kwartierenlang langs holle
muren door verzamelingen van couliezen, soms dreunt de trein door een holte vol
puin onder hangende spanten, - de muren vermenigvuldigen zich, het lijken grijnzende
phantomen, nooit geziene wezens van vreemde planeten in een natuur die het
voorkomen heeft van een landschap op de maan. Hier en daar staan rare, bleeke
galgen met een enkel dwarsspantje, waaraan een lapje wirrelt, dat vroeger het blad
geweest moet zijn van een ontvelden boom.
De ziellooze wereld, die langs ons venster ijlt gaat nu zelfs haar verscheidenheid
verliezen. Ons staren is geen oogenstaren meer, het is een staren van de verbijsterde
ziel. Het is maar één, één enkel beeld dat hangt in onze onvaste hersenen, één enkel
beeld van holle gaten en grijnzende wanden, - wij weten ook niet meer of wij ijlen
of dat wij roerloos in de wereld geplaatst, het vizioen zien schuiven door onzen geest
met een martelende monotonie. - Het geeft geen heul of wij de oogen sluiten, en als
wij ons wenden naar de duisternis van de coupé, dan beeft de juist ontweken omgeving
als een astraal wezen over al wat daar kleintjes leeft. De Belgen ronken. Hun dikke
koppen met zware zwarte knevels bobbelen tegen het teere blauw van de
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omwandingen. Heel in de verte hooren wij voortdurend het fluiten van de locomotief,
als een hinnikend paard.-
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Maar dan is er, langzaam, het vallen van de duisternis. - Reusachtige kampen van
houten loodsen verschijnen terzijde van de spoorbaan. Er dwalen allerlei lichtjes
omheen van kleine menschjes, die met lantarenen zoeken naar den verloren schat.
De ban breekt. Wij zoeken gemeenzaamheid, wij willen verklaring. Mijn anders
schuchtere vriend zie ik wanhopige pogingen doen om zijn Belgischen buurman te
wekken. De man wrijft zijn oogen uit en begint dadelijk druk te praten, hij, van wien
wij vernomen hadden dat hij den oorlog in Holland had doorgebracht, gestreeld te
midden van deze ellende ook te behooren tot een gemarteld volk. ‘Ja’ hoor ik hem
praten: ‘Ja, zoo is alles vernietigd van den IJzer tot aan de Jura’, terwijl mijn oogen
turen naar de heuvelen waar de Chineesche herstellingstroepen wriemelen over de
kammen, en ik in het allerlaatste, oranje licht op een hoogen top scherp gemarkeerd
de gestalte zie rijzen van hun Aanvoerder, een kleine roerlooze heerschersfiguur die
blikt over het wijde, verminkte Westersche land, dat zijn aalmoes vraagt.

V
De maan begint te schijnen.
Wij glijden voort door den nacht. Het is als varen wij door meren van rust. Geen
ander geluid dan het doffe wielengewentel, dat regelmatig en mat klopt als onze
harten. Het is zóó stil binnen de kleine coupé, die wel de kajuit van een huisboot
lijkt, dat wij de hooge stemmetjes van onze horloges den tijd hooren aftikken binnen
de wollige beslotenheden onzer kleeren. De kleine lichtbron aan de zoldering is door
hoezen omsluierd, en een vreemd doorschijnend violet omglanst alle figuren in deze
voort-ijlende woon, als leefden zij binnen de wanden van een amethyst. Er wordt
niet gesproken, niet gefluisterd. Er is ademlooze ingetogenheid, als bij een gebed.
En dan gaat buiten in de onmetelijke ruimten plechtig een ceremonie beginnen. In
den nimmer versomberden hemel, die door het licht is uitgeput, rijst solemneel een
ontzaglijke witte maan, vleeschkleurig als een groot, ontzield oog. Al wijder en
wijder spert hij zich open boven het koolzwarte land, dat als een gestolde, verstarde
oceaan van zwartheid naar den einder golft, waar het een stalen lichtglans ontmoet.
De blinde maan hangt boven de wereld als een nuttelooze illuminatie, zij is een
ontzaglijke, kleurlooze lichtbloem, pompeus over een zwarte aarde zonder verliefden
uitgespreid, en alleen bestaard door twee paar eenzame oogen in een bewegend
voertuig. Het is of alle leven dat zich nog door deze ruimten beweegt, moet vertragen,
geleidelijk gaat onze spoortrein zich matigen, hij neuriet zeurig over de metalen
staven, hij strekt vermoeid zijn remmen uit, en dan eindelijk versaagt hij, en staat
ook hij roerloos in den nacht. Wij ontsluiten de portieren en baden onze hoofden in
het opene. De ellenlange trein staat als een onafzienbare, verlichte galerij in de
duisternis. Heel in de verte als uit aardediepte komen kleine vage stemmen van
menschen. Wij hooren klanken als door een verre telephoon vernomen, verijld,
aanstonds verstikt door de almachtige stilte van het land. Een rood, omlaag gebogen
seinlicht hangt in de donkerte te bloeien als een karmozijnen roos. Dan wordt het
plotseling geheven door een onzichtbaren arm, en traag begint de stoet verlichte
wagens weer voort te glijen met een gekreun van onwillige wielen, voort, zachtjes
en behoedzaam tot een nieuw verschiet. En ziet nu, het is na het stokken van alle
beweging, na de hernieuwing der continuïteit, of de dingen zich los gaan wikkelen,
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boomen en struiken krinkelen uit de duisternissen op, en opeens, opeens daar komt
een teer visioen als een vertroosting. Een kleine rivier sprankelt achter hooge
populieren, het water ligt uit als vloeiend zilver en de mane-glanzingen schieten als
lichtende visschen uit zijn korte golven omhoog. Zacht dobbert een bootje met een
groene lantaarn aan den steven, een heel klein vaartuig
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niet veel grooter dan Mozes' biezen kistje, en in de verte staat aan den stroom een
zachttevreden huis met gedempten schijn van licht achter zijn vensters. Maar nog
hangt het bleeke lijdelijke maneschild in den zachten vermoeiden nachtehemel, als
wij weer ijlend voortgaan, door stadjes en dorpen, waar het normale leven wordt
verder geleefd aan den oever der woestenijen, - voort, voort, de metropolis tegemoet.

VI
De blinde metropolis.
Parijs bepaalt de seizoenen van ons leven. Het zijn in Parijs is de reddelooze
vernietiging der veilige individualiteit. Parijs geeft alles van het leven in zijn
algemeene geldigheid. En daarom keert men uit deze levenszee terug in een nieuwe
incarnatie. Nu weet ik wel, dat mijn oude vriend, die in den nok van een groot, hol
huis op Montmartre een kamertje met Hollandsche gezelligheid heeft ingericht, toen
hij met mij afdaalde in de diepe mijn van het trappenhuis, waar zijn lantaarn het
eenige schijnsel gaf, den mond vol heeft van de Parijsche provincialiteit, de - mensch
zoekt immers naar beperking en vindt zijn vaste bewegingspunten in de wijdste
onmetelijkheid - maar ik weet ook, dat er maar één Parijs in ware wezen kent, en dat
is de tourist, de loutere aanschouwer, de kind-geworden mensch, die weet te kijken
door den spiegel zijner verbazing. Hij ziet de dingen doelloos, en hij ziet ze zooals
ze zijn. Is het een wonder dat Henri Barbusse de menschen als lijken ziet, dat hij de
leege, wanhopige, door vreugdelooze hartstochten voortgedreven zielen ziet als was
zijn geest een Röntgen-apparaat? Het is geen wonder voor den toerist, die vaart over
de troostelooze levenszee, het is geen wonder voor hem, die de almachtige
Verlatenheid tegemoet snelt met misleidende verwachtingen, het is geen wonder
voor den reiziger, dat is de mensch die weten gaat te luisteren naar de Lokstem van
het lot, zooals de kinderen naar den rattenvanger van Hameln. Houd u even in bij
het geruisch, dat u tegemoet komt en waarbij ge elkanders woorden nauwelijks kunt
verstaan. Het is hier stil, zeg ik u, stiller dan zooeven, toen de gloedlooze, vleezige
maan opkwam over de granieten donkerte der slagvelden. Nergens is de Dood dichter
nabij dan in dit bruisend leven. De dood is overal, overal, hij is in de nooit ophoudende
beweging der duizenden duisterheden met witte lichtende gelaten, die de menschen
zijn, hij is in het vervoer, in die dertig naast-elkander voortkruipende ketenen van
wagenen, hij is in den voortgang, den immer voort zich reppenden voortgang van
menschen en dingen, die als een nooit eindende mallemolen langs u heenschuiven
als ge 's middags uw apéritif, kleine topaas in een kristallen kelk, zit aan te staren in
uw rieten café-stoel aan den Boulevard des Italiens. Hij is in die al maar doorglijdende
onderaardsche serres, de treinen van den metropolitain, gevuld met vrouwen als
bloemen, die al maar voortgedragen worden naar ombestemde bedoelingen, hij is in
de liefde, in de liefde voor alles, in de naakt zich uitlevende zinnelijkheid, die hier
geen levensdrang maar een levensvorm gelijkt, de min die iedere vrouw bemint,
zooals men een vrouw groet en eer bewijst, de min ontheven van de individualiteit,
de min zonder persoonlijkheid, maar glinsterend van sierlijke étiquette. Er is in
Frankrijk geen ander levensgeheim dan het uiterste. Er is alleen de koorts aan het
sterven nabij, de koorts die de oogen doet tintelen als sterren, die de albasten wangen
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verft als het avondrood den blanken hemel, maar er is geen enkele persoonlijke
vertrouwdheid, er is geen omsombering, er is geen dramatiek, het is alles tragisch
en licht en onverbiddelijk luisterend naar het decorum.
Maar dan, overgegeven aan eene samenleving die een hooger levensvorm heeft
dan de onze, maar waar de individu aanstonds vermorzeld wordt, klaagt er het
heimwee schrikkelijk in uw huis-vertrouwde hart, en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

114
de herinneringen gaan in u bloeien, de herinneringen die u heden en toekomst op
eens openbaren, die u het spoor van uw leven doen zien.
En zoo ga ik dan, naast mijn vriend, onder de koepelen van het Noorder-station,
langs al de treinen die hun taak hebben voltooid van menschen te brengen naar hun
bejaagde levensdoel - zoo ga ik meedeinend met den achteloozen zwier der menigte,
wier praten klinkt als het licht getokkel op duizend violen en die zich onder den
matglazen hal gedraagt niet als een kudde, snellend naar het verlossend tourniquet,
zooals bij ons het reizen zinloos wordt getermineerd, maar rustig en voornaam zich
ombewegend, alsof de spoorhal een tentoonstellingshal van wagonsluxe is, waar
men belangstelling toont voordat de President der Republiek verschijnt. Ik tracht mij
met pijnlijke aandachtsspanning te herinneren hoe opgetogen en ontdaan ik zou
moeten zijn, want Parijs is als Rome, als Florence, Constantinopel, Jeruzalem, een
fel bedroomd visioen - maar och, hoe is het weer als altijd de speelsche geliefde, die
onze al te smartelijke mannelijke hunkering met een vermoeide gratie ironizeert.
Dan komt de vraag van het geweten: ‘ben ik kind of ben ik man? Wat heeft het Leven
met mij gedaan sedert mijn laatsten intocht in Parijs, dat toen wel de Poort van het
Leven scheen in mijn romantische verbeelding?’ Er zijn pijnlijke anologieën, die de
ziel aandoen als valsche muziek. Hebt gij den mensch wel eens ontmoet, die u gelijkt?
Hebt gij uw arme wezen wel gezien, ontdaan van de begeleidende gedachten, ontdaan
van het eeuwigheidsbesef, eenvoudig als een mijnheer met een jas aan? En kent ge
het oogenblik, waarop het Leven een ontroerende herinnering imiteert? Zie, de mensch
met wien ik ga is een man, is een vriend. Wij zijn onherroepelijk aan elkaar verbonden
door de fataliteit der ons gemeenzame reis, wij zijn het eenige dat elkaar kent, te
midden van een menigte die als met afgewende blikken langs ons gaat. Zoo ben ik
gegaan voor vele jaren - en ik prevel wat al te sentimenteel: ‘quand j'avais sur la tête
des cheveux d'une autre couleur’. Zoo ben ik gegaan vóór vele jaren óók met een
mensch, een vriend, en h i j was de wetende, i k de hunkerende, - nu is die dandieuze,
geslobkousde jonge man, die ik op mijn beurt uit Holland heb meegevoerd, de bevende
hunkerling naar 's levens beromantizeerde realiteit, en ik, en ik...... wat is mijn taak,
moet i k nu het Leven doceeren aan hem die de menschwording is van het eigen
onthutst verleden, moet ik nu het Leven leeren, het leven dat niet te leeren is maar
k o m t , moet ik nu de geheimenissen openbaren van de duivelsche stad, ik die het
weet, dat het geen geheimnenissen maar leegheden zijn? Wie is de oudere, wie is de
jongere? Ben ik de schim van den vroegeren vriend, die mij meevoert, of is die jonge
verbijsterde man met het bleeke zoekende gezicht, mijn Zelf, dat de Satan als geleide
gaf op den drempel van Parijs?....
Maar de sentimenteele verwondering wordt spoedig opgelost; het individueele
vloeit weg in de wereldstad, zooals bij orgie en gevaar. Wij treden zachtjes over het
grijs plaveisel en wij vinden aanstonds wat het eigenlijke is van heel Frankrijk: het
kleine, zacht-bloemige, het sierlijk-glanzende binnen magistrale, pompeuze
omlijstingen. Tusschen de spitse arcaden, die de spoorhal scheiden van het buitene,
als ontzaglijke versteende markiezinnen, staat de stoet der wachtenden, welke de
reizigers, die door de woestijnen der slagvelden hierheen zijn getogen verbeiden. Ze
zijn zoo gracievol-achteloos, ze hebben zich zoo maar verspreid, ze zijn geklommen
op de ijzeren balustrade van de contrôle, ze hebben bloemen in de knoopsgaten en
roode lampions aan wandelstokken geheven als herkenningsteekenen. En daar treden
wij nu doorheen door rijen glimlachenden, die langs ons geschaard staan als in het
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kruip-door-sluip-door spel, en wie kiest er de roos en wie de lelie, de Lelie van
Frankrijk, het glimlachende land van de Smart?
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Maar dàn opeens - daar is het Andere. Wij zijn buiten gekomen, en houden elkanders
handen gevat. Wij gevoelen ons als bedreigden door een ongekende natuurramp.
Tusschen groote, grijze blinde gebouwen, die al hun luiken hebben neergelaten en
toegegrendeld, davert het transiet. Er is niet anders dan een menigte van automobielen,
die zinneloos voortjagen als sneltreinen tusschen de holle wanden, die voortjagen
over glanzend gëeffende geasphalteerde banen, waarvan men het einde niet kent, er
is een gestamp van machines, als was Parijs een onmetelijke fabriek, en er is giering
van geluid, als leeft er een verborgen orkaan binnen de windstille, roerlooze, steenen
atmospheer. Daar loopt de eenling dan op de leege, verlaten trottoirs, bevend en
wankel, en zoo onmachtig tot voortgaan als waadde hij door een hoog golvende zee,
waar hem de bodem begeeft. Boven hangen de groote electrische balonnen, als
enorme ontzielde oogpupillen, vastgehecht aan de oneindigheid, en nergens is
schaduw, of nabije lichtglanzing, het is koud en grootsch als een poolland.
Maar martelender beklemmingen gaan ons kwellen in de nauwere zijstraten, daar
rijzen de blinde wanden van ijzer en steen dicht naast elkaar op als willen zij ons
kleine individuen dooddrukken. Er is daar alleen de echo van stadsgeluid en de
eenzaamheid maakt het voortgaan als een waanzinnigen droom, als een nachtmerrie
waar men niet uitkomt, als een gedoemd zijn te treden door immer zichzelf blijvende
ruimten.
(Wordt vervolgd)

Het eenige,
door Emma van Burg.
Een avond van een der eerste dagen in November 1918. In haar woonkamer in 't
stille bovenhuis in Den Haag zat Louise Wuyting alleen nog op, naaiend, onder haar
éene aangestoken gaspit, aan een wit verstelwerk. Een vrouw van vijf-en-dertig: met
groote, grijze vlokken al in 't zware donkere haar, vermagerd, en nu, zoo laat op den
avond, met moeheids-kringen onder de oogen. Zij keek op de klok, bedacht den tijd
van aankomst van den trein, berekende: een half uur zoowat om met de tram door
de stad naar huis te komen.... Marius had er al kunnen zijn. De trein was zeker over
z'n tijd.
Terwijl ze zich dieper boog over 't kinderlijfje, weer aanzette met naaien om 't
werk dien avond nog af te krijgen, golfde weer heel de bitterheid in haar op tegen
den zwager, voor wiens begrafenis haar man dien dag de stad uit was - die haar
scheldend en vloekend, onder al de verwijten welke hij zijn broer, die was opgenomen
in 't asyl voor drankzuchtigen, niet naar het hoofd gooien kon, de ondersteuning
toegesmeten had.
Beneden de sleutel in 't slot - en dankbaar omdat het niet zoo erg laat werd, haalde
Louise de deur van de kamer open, zoodat haar man zien kon terwijl hij de trap
opklom. Nat en kil kwam hij binnen, de kamerwarmte deed hem bizonder behaaglijk
aan; en hij was meteen opgewekt omdat hij de begrafenis-corvee nu veilig achter
den rug had - voor den broer, aan wien hij heimelijk te meer het land had gehad
omdat hij hem dankbaar wezen moest.
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Hij maakte 't zich makkelijk in zijn leuningstoel - een paffig-voos-gezette man,
met een wel vriendelijk gezicht; door zijn wilde leven en drankmisbruik vroeger leek
hij heel wat ouder dan de veertig jaar die hij telde. ‘Vrouw heb je nog wat warms
voor mij te drinken?’
‘Ja koffie - als je even wacht totdat ik de melk op het gas heet heb.’
‘O je hoeft mij heusch geen boterham meer te geven hoor,’ zei hij goedig, toen
hij haar naar de kast zag gaan nadat zij de melk had opgezet. ‘Truus heeft mij een
heel stuk clandestiene kaas meegegeven die zij had, en
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nog zulk hard goed, sportkoeken noemde zij 't, geloof ik - dat heb ik allemaal in de
trein opgegeten.’
Louise werd ineens zoo wonderlijk week.. wat goedig inschikkelijk was hij toch:
aldoor in dezen tijd ontzegde hij zich van alles voor haar en de kinderen, en zonder
dat hij daar verder over praatte of dacht. Dezelfde man die in vier jaar tijds haar
vermogen had verbrast.... Dat zij hem toch nog niet had gekend.... zoo heelemaal
zeker was zij geweest, zoo allerbitterst teleurgesteld, in hartstochtelijke woorden,
had zij al haar huwelijks-ellende uitgeklaagd bij Erik....
‘Hetty is weer zoo goed als beter, maar gezien heb ik haar niet,’ vertelde Wuyting,
terwijl zij 't kopje koffie voor hem inschonk. ‘Ze mocht nog niet beneden komen, en
Truus was er niet toe te krijgen om mij eventjes bij haar te laten; dan kon zij het aan
de andere familie ook niet weigeren, beweerde ze.’
‘Hè heerlijk, ik ben er zoo blij om voor Truus,’ zei Louise, warm-dankbaar voor
haar schoonzuster, die de lieve eenige dochter had mogen behouden - en nu voortaan
bevrijd was van den akeligen egoïsten bulderenden huistiran, die haar en Hetty 't
leven had ondraaglijk gemaakt.
Wuyting had zelf de gedachte die zij niet uitsprak. ‘Truus was er allemachtig kalm
onder,’ zei hij, terwijl hij haar aanzag. Louise verstrakte: met hém samen wou zij
geen partij trekken tegen zijn broer. Hij nam, toen zij zweeg, de krant op, maar wierp
die spoedig weer op tafel; in den trein had hij 't avondblad al gelezen.
‘'t Is een ravage zeg, die de Spaansche griep daar aanricht, ze begraven er tot 's
avonds laat bij een lantaren. En je moet er geen rijtuig kunnen krijgen - allemaal
hebben ze die noodig achter de begrafeniskoetsen.’
Louise was weer gaan zitten en nog doorgegaan met naaien - maar er kwam geen
gang meer in, zoo heet was haar hoofd.... Ze mijmerde, bij Marius' woorden: als zij
misschien ook ziek werd en stierf - ze moest nu Eriks brieven verbranden. Nog één
keer voor 't laatst ze overlezen.... 't Rees alles weer voor haar op: diepe hartstochtelijke
liefde, vertwijfeling....
‘Hoe is 't met Piet, vrouw? gaat die nou morgen weer naar school?’
Louise schrok op - huiverde plotseling. ‘Piet? die kan toch niet naar school, de
scholen zijn immers gesloten.’ Als een berg zag ze dágen vóor zich de vermeerderde
zorg en last. ‘Ik zal hem morgen maar wat sommen en een taallesje voor mij laten
maken,’ praatte ze bekommerd, meer voor zichzelf dan tegen haar man, ‘hij gaat
zich zoo loopen vervelen nu hij weer heelemaal beter is.’
Wuyting rekte zich uit, gapend. ‘Kom vrouw, ik ben er vanochtend al zoo vroeg
uitgepord - hoe denk jij erover?’
Louise keek op de klok; ze besefte dat zij vanavond niet meer naaien kon, zoo
loom en moe.... tegelijk voelde zij hoofdpijn.
Wuyting stond gereed om het gas uit te draaien; Louise had haar naaiwerk
opgevouwen, de mand in de kast gezet, en stak nu, bij de tafel, het noodlichtje aan.
Een rilling, ijskoud, liep haar ineens van 't hoofd tot de voeten - ze deinsde terug:
kreeg zij nu ook griep? een warreling van schrikvoorstellingen: zij morgen te bed,
Rika onbenullig, de kinderen den heelen dag thuis.....
‘Moeder! is u niet goed?’ Verschrokkenangstig keek Piet op in het doodsbleeke
gezicht van zijn moeder, die ineens naast hem op een stoel was neergezegen - de
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kamer draaide voor Louise, ze had zich aan het tafeltje vastgegrepen en hield zich
op met groot-open, bange oogen; haar hoofd wou barsten.
Zonder erg had Piet - aardige intelligente kroeskop van elf jaar - haar van zijn
tafeltje in den hoek van de huiskamer aangeroepen met een vraag over 't werk dat
zij hem na het ontbijt had opgegeven en dat hij dadelijk met ijver en toewijding was
gaan zitten maken - een gedichtje overzetten in proza. 's Mor-
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gens onder 't opstaan had Louise nog bedacht: dát moest zij Piet laten doen, ander
werk dan wat hij altijd gewoon voor school te maken kreeg: dan vond hij het
gewichtig. Haar dochtertje Hermance had zij op de boodschappen uitgestuurd, zoodat
ze Rika thuis houden kon. Ze had zoo gehoopt dat zij op de been zou kunnen blijven....
‘Ik denk dat ik ook griep heb,’ zei ze. Ze kwam weer wat bij; de kamer stond nu
stil. Wankel rees zij op. ‘Piet - geef mij een arm - ik zal wat op de divan gaan liggen
- zoo.’ Ze liet zich achterover neer, staarde omhoog met haar matten blik, terwijl
haar zoontje, met een bedrukt gezicht, de lippen trillend, naast de divan staan bleef.
Louise wendde 't hoofd terzij naar hem. ‘Vader is al thuis, Piet, zeg maar dat hij kan
komen koffiedrinken - Mans zal wel dadelijk.... daar is ze zeker al.’
Terwijl Piet naar boven, zijn vader roepen ging, klom Mans de onderste trap op de harde, snel naderende stappen deden Louise een ondraaglijke pijn in 't hoofd. Met
een verhaal over een avontuur in een winkel viel het kind de kamer binnen - ze brak
af toen ze haar moeder aan den anderen kant van het vertrek op de divan zag liggen,
een bleek duldend-pijnlijk gezicht naar haar toewendend. Snel kwam ze naderbij en
keek op moeder neer - een groot stevig meisje voor twaalf jaar, met een wel aardig
rond gezichtje, iets zweemend naar 't ordinaire. Ze deed een vloed van verschrikte
vragen; Louise antwoordde zwak, informeerde naar de bondschapen - ondraaglijk
te veel was haar Mans' druk relaas. Wuyting kwam binnen, gevolgd door Piet; ontsteld
vroeg hij hoe 't ermee ging: kon moeder aan tafel komen zitten? had ze trek in een
boterham? Bij 't idee van eten gruwde Louise: ze dacht, even verlicht, dat zíj nu een
boterham meer konden krijgen.
Het gezin zat bedrukt-stil om de tafel; alleen Mans praatte telkens gewoon hard.
Louise besefte 't alleen-ellendig op haar divan: ze moest toegeven, ze kón niet anders
dan op bed. Haar pijnlijk hoofd overlegde, worstelde met de moeilijkheden. ‘Piet’,
kwam mat-heesch haar stem, en eerbiedig-gespannen luisterden ze alle drie, ‘nou
moet jij maar weer over de broodkaarten gaan.... als ik morgen niet beter ben.... Net
als toen Rika en Mans ziek waren.... je weet het wel.... Je geeft Rika de bonnetjes
maar voor de bakker.... zij kan er niet mee rekenen, en ze laat de kaarten wegslingeren.
-’
Een bons van Mans' elleboog op tafel, en een donker, kwaad gezicht. ‘Moeder,’
opperde Wuyting, dadelijk week-meegesleept, ‘mag Mans dat niet doen? die is de
oudste.’ Haar moede kracht gaf 't bijna op, tegen weer tegenspraak, kortzichtigheid.
‘God vader, Piet kan er nou mee overweg - als Mans de boodschappen doet, helpt
zij mij ook flink.’
‘Dan moet ik toch de bonboekjes meehebben, lekker!’ tartte Mans haar broertje,
dat stil op zijn bord kijkend zat te triumfeeren in moeders vertrouwen. De vorige
maand, toen moeder het zoo druk had doordat Rika en Mans allebei ziek lagen, was
zij op een Zaterdagmiddag doodmoe op de divan in slaap gevallen; Piet was stilletjes
een sommetje gaan zitten maken van de broodkaarten en had keurig netjes van den
bakker 't rantsoen genomen zonder zijn moeder te wekken - zoo uitgeput was Louise
dat zij door 't schellen heen geslapen had. Innig geroerd toen zij 't zag en hoorde,
had zij, om haar jongen te beloonen, hém de broodkaarten-administratie opgedragen,
zoolang zij 't nog zoo druk had met de zieken te verplegen - prompt, zonder een fout,
had Piet zich dagelijks gekweten van zijn taak.
De drie waren klaar met koffiedrinken; Wuyting, die tusschen den middag maar
heel weinig tijd had, was 't vertrek al uit, boven op de slaapkamer nog even iets halen.
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Langzaam-moeilijk rees Louise op zoo dat zij weer zat op de divan - de hand bracht
zij aan haar barstend-pijnlijk hoofd. ‘Mans, jij moet vanmiddag maar aan Mina gaan
vragen of zij Rika morgen wat kan komen helpen.’
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Mina was een vroegere meid, die jarenlang bij de Wuytings gediend had; nu getrouwd
zonder kinderen. Dan ging er, dacht Louise, tenminste een paar uur van den dag een
ouder en betrouwbaar mensch over haar huishouden. O God, wat voelde ze zich
akelig, ze kon niet meer, ze ging maar dadelijk naar bed.
Haar man kwam haar goedendag zeggen. ‘'t Beste ermee vrouwlief, nou vanmiddag
maar een lekker tukje doen en wie weet of je dan morgen alweer niet frisch en kwiek
bent.’ Altijd zijn makkelijk optimisme - maar Louise was te mat dan dat het nu tot
haar doordrong. Zwak was ze hem erkentelijk omdat hij op de slaapkamer alvast het
raam dichtgedaan had.
‘Mans’, zei ze opstaande, toen haar man weg was, ‘geef jij mij een arm naar boven
- zoo. Rika kan de boel hier komen afwasschen, Piet.’ De tocht de trap op, terwijl ze
leunde op het stevige meisje, viel haar nog al mee. Maar op de slaapkamer werd ze
ineens weer wankel-draaierig, zoodat ze neerzeeg op een stoel - ze dacht aan Eriks
brieven, die ze nu niet gelezen en verbrand had - 't overstelpte haar, die arme liefde,
haar heele, zware ongelukkige leven - in een hartstochtelijk-droevig schreien brak
ze uit.
‘Moeder, moeder bent u zoo naar?’ Mans kwam haar om den hals vliegen. Louise
schudde 't hoofd, ál doorschreiend; ze kon niet bedaren.... Haar sidderende vingers
begonnen de haakjes van haar japon los te maken, de haarspelden uit haar kapsel te
trekken, terwijl haar lichaam schokte. Heel sip-verslagen, zelf bij 't huilen af, hielp
Mans haar moeder - toch handig en voorzichtig. Louise, met de handen in den schoot,
liet Mans heur haar uitkammen en vlechten - terwijl haar tanden op elkaar klapperden,
snikken rilden door haar heen.
Toen zij op bed lag, liet Mans het gordijn zakken, gaf haar moeder een zoen en
ging dan heen; ze sloeg de deur weer te hard achter zich dicht. Louise bleef zich
ellendig, benauwd voelen: haar hoofd barstend-pijnlijk, haar keel dik. Haar oogen
trokken toe - dan schrok ze weer op, ontwaarde de schemerig lichte kamer en de
voorwerpen en moest zich bezinnen waar zij was......
Ze werd wakker. Zwaar beklemmend donker; zij, Louise, lag in haar slaapkamer
op bed - en ze was Erik, wandelend langs de paden van een tuin en klagend dat hij
van Louise gescheiden was. Vruchteloos aldoor worstelde haar geest om boven de
verbijstering uit tot klare bezinning te komen. Plotseling lag zij in hel licht, ze wou
den indruk vermeesteren van een man voor haar bed, een oogenblik besefte zij 't dat
hij haar pols hield - hij was ver weg door den muur heen. In een hoek van de kamer
tegenover haar zaten op een bank twee matrozen: de eene had een lang smal
uitgestreken gezicht en 't was geen matroos; de ander, schuddend met het hoofd,
knipoogde en grijnslachte breed: die was Erik......
Zondagmiddag de tiende. Behaaglijk-zwak, als verreind van lichaam en geest, lag
Louise in de goed verwarmde kamer op bed, en las, voor 't eerst weer, de krant. 't
Voortstormend wereldgebeuren verbijsterend, versuffend ging het over haar heen,
haar zwak hoofd kon het nog niet bevatten. Ze liet de krant weer vallen, en borg haar
armen warm onder het dek. Stil lag ze te wachten op haar man en kinderen, die
vanmiddag, als feestelijkheid, met haar op de ziekenkamer zouden theedrinken.
Ze glimlachte toen zij het gerucht de trap hoorde opkomen: Mans' luide drukke
stem, Marius' zware mannenstap achter de twee aan. De deur ging open; vooraan
stapte Piet de kamer binnen, in zijn twee handen een blaadje, waarop de trekpot

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

verborgen onder een theemuts. Hij had een kleur van spanning-plezier, zijn oogen
keken dadelijk glinsterend op naar moeder. Achter hem kwam Mans, groot,
branie-achtig, met de kopjes, melkkan en suikerpot op het blad. Wuyting deed de
deur achter hen drieën dicht en liep regelrecht op de kachel aan, terwijl de kinderen
het theegerij neerzetten en ijverig
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rangschikten op een tafeltje voor moeders bed.
‘Potstausend vrouw, hier is 't lekker.’ Zijn handen breidde hij boven het kacheltje
uit.
‘Zitten jelie dan beneden in de kou?’ Louise was dadelijk bezorgd-verontrust. ‘'t
Is vandaag zoo heel erg koud niet,’ vergoelijkte Wuyting. Louise zei niets meer. Ze
glimlachte week, mijmerde, terwijl haar oogen rustten op haar kinderen: dat uit een
verschrikkelijke wereldramp voor haar nog iets goeds voortkomen moest.... Een
eendrachtig samen leven nu, samen tegen moeilijkheden opworstelen van haar en
Marius - nooit meer verwacht, te dénken vroeger.... o al haar ellende....
Secuur, netjes als een gastvrouw, stond Mans de thee in te schenken. Piet zag toe
- hij keek even heel snel terzij naar zijn moeder en toen weer vóór zich, omlaag in
zijn kopje. 't Bevreemdde Louise... De kinderen haalden ieder een stoel: Wuyting
kwam ook aan het tafeltje zitten. Mans duwde haar moeder nog een kussen in den
rug, zoodat zij rechtop in bed gezeten haar kopje uitdrinken kon.
Terwijl Louise praatte tegen haar kinderen, werd zij gewaar dat die zwegen en
met spanning naar haar leken te zien; ze keek even haar man aan: er tintelde iets ook
in zíjn oogen. Ineens verwezenlijkte zij wat ze niet had opgemerkt - dadelijk was 't
weer gewoon geweest, de oud-bekende geur en smaak. Heel verrast zette ze haar
kopje neer. ‘'t Is echte thee!’
De vreugde bij de kinderen brak los. ‘Die hebben wij voor u gekocht omdat u ziek
bent!’ juichte Piet. ‘Van een juffrouw in de Van Speyk-straat! ze kost vijf gulden.’
‘Hè jakkes Mans!’ Piet keek donker naar zijn zusje - gekwetst omdat zij dat aan
moeder vertelde.
‘Ze hebben er het geld voor uit hun spaarpot genomen, moeder; dat heb ik maar
goedgevonden,’ kwam Wuyting - een beetje beducht dat zijn vrouw de groote uitgaaf
afkeuren zou. Maar Louise was nu te week, te geroerd - ze lachte met een vochtig
floers voor haar oogen. ‘O, kinderen, dat is lief van jelie - geef mij een zoen.’ Ze
bogen zich om de beurt naar haar toe, en zij nam hun hoofd tusschen haar handen,
keek ze aan en kuste ze - alweer een beetje vermoeid zeeg ze achterover in bed. Rijk
was zij, innig-vast verbonden aan haar kinderen.... Als een vervreemd iemand doemde
Erik voor haar op.
Mans deed druk het heele verhaal hoe ze aan de thee waren gekomen: de mama
van Lies Vermeulen kon een kilo krijgen voor tien gulden, en toen ze van Lies had
gehoord dat moeder de griep had, was Lies haar, Mans, komen vragen of zullie er
soms een pond van wilden hebben.... Louise luisterde glimlachend, stil in bed - het
opgewonden gepraat werd haar al te veel. ‘Mans nou moet jij nog maar es een tweede
kopje inschenken,’ zei ze - opdat het kind even zwijgen zou. Mans deed het, met
zorg en gewichtigheid - meteen begon Piet zijn vader en moeder de eene vraag na
de andere te doen over de revolutie in Duitschland. Louise's gezicht trok weg; haar
man merkte dat zij nog maar met enkele woorden antwoordde.
‘Kom kinderen, nou moeten wij maar weer es de aftocht blazen, en dan gaat moeder
een lekker dutje doen; moeder is moe van jelie.’
‘Hè d'r is nog zooveel thee in de trekpot’, pruilde Mans.
‘Schenk nog maar een kopje voor mij in, Mans,’ kwam Louise ‘en laat dat staan
- dan drink ik het op als jelie weg bent.’
Mans liet zich, tevredengesteld, gezeggen. Van wat er overschoot, werd er overlegd,
konden ze 's avonds, met een beetje warm water erbij, alle vier nog een kopje krijgen.
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Wuyting zou nu beneden in de huiskamer ook de kachel aanmaken; Piet verklaarde
dat hij de stad in ging, hooren hoe de match was afgeloopen. ‘En dan ga ik meteen
naar de bulletins kijken, of ze de keizer al z'n kop hebben afgeslagen.’
Toen ze alle drie weg waren, bracht Louise even de hand aan haar voorhoofd dat
weer stak, sloot de oogen.....
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‘Moeder, Wilhelm is in ons land!’
In de schemerdonkere kamer stond Piet hijgend en met schitterende oogen voor
't bed van zijn moeder. Louise schrok wakker uit haar sluimering; 't drong tot haar
door wat Piet had gezegd.
‘Ja.... hij moet toch ergens blijven,’ zei ze als werktuigelijk-verbaasd. Om zoo
geweldigen val, zulk verbijsterend vreemd gebeuren - ze was erdoor vastgepakt, kon
't zich nog niet verwezenlijken.
‘Waar heb je 't gelezen, Piet? is hij vanochtend over de grens gekomen? waar
ergens?’ De jongen vertelde opgewonden den inhoud van 't bulletin dat hij had zien
hangen. Plotseling ging de deur open en kwam zijn vader binnen.
‘Piet wat doe jij hier, heb je moeder wakker gemaakt? moeder sliep zooeven.’
‘Kom man, Piet moest mij van de keizer vertellen,’ lachte Louise weltevreden,
verteederd om haar jongen.
‘Hij is in ons land gevlucht, vader,’ jubelde Piet.
‘Zoo? voor mijn part hadden ze hem gehouwen waar hij was. Ruk jij nou maar
uit naar beneden.’ Piet stormde met een vaart de trap af, met zijn nieuwtje naar Mans.
Wuyting bromde nog wat na, vroeg wat zijn vrouw straks te eten wou hebben. Louise
gaf hem antwoord - maar met haar eigen gedachten verheerlijkt-teeder bij Piet, haár
jongen - zoó was hij onbewust ineens voluit getroffen - haár kind, dat haár
levenswelen, haár persoonlijkheid had geërfd.
Haar man had haar weer alleen gelaten. Louise lag stil in het toenemend duister zalig doorstroomd van een innige warme dankbaarheid omdat zij het toen voor haar
kinderen behouden had, hun normaal eigen tehuis. O die vernedering, levenslang,
voor Piet, dat zijn moeder hem had verlaten om haar liefde.... Zij zag het als een
verklaarde: te geven had je je werk, te offeren jezelf, als mensch, 't leven stond het
niet toe dat je als een kind bleef dwingen om je geluk.
Eriks brieven - nog eens zou zij, voor haarzelf, ze overlezen - en dan ze
verbranden.... Niets verlangde zij nu meer dan voor haar gezin: dat zij 't hun
binnenkort alles weer beter zou kunnen geven, nu 't vrede werd en alle toestanden
weer gewoon en geregeld - dat zij Mans en Piet mocht zien opgroeien tot gezonde
gelukkige menschen - en dan enkel nog maar tot haar dood toe bestaan voor hen,
met hen blijven meeleven, altijd nog voor hen waken en zorgen....
‘Nou moeten wij hier ook nog revolutie krijgen - we hebben nog niet genoeg gehad.’
Wuyting kwam met het Dinsdagochtendblad de ziekenkamer binnen. Louise ontstelde;
zij had zich nu en dan de laatste dagen bij zichzelf al ongerust gemaakt.
‘Wat? hoezoo? staat er iets van in de krant?’
‘Ja, de socialisten gaan eischen stellen.’ Wuyting liet zich neer op een stoel tusschen
het bed en het raam, en las zijn vrouw de eischen voor. Louise voelde zich alweer
wat verlicht.
‘O maar dat zijn zulke omverwerpende eischen niet, die zullen ze misschien wel
ingewilligd krijgen.’
‘'k Weet het niet - als je in vrede maar geen oproer krijgt, en dat alles hier op z'n
kop komt te staan.’ Wuyting liet de krant zakken, en keek, met bezorgd gezicht, van
zijn vrouw af naar buiten. Louise voelde een mengeling van minachting en medelijden
voor hem zooals hij daar zat, middelmatig, versjofeld, en nu weer zoo heelemaal in
de put en bang. Altijd dezelfde! nooit bleek hij in staat een persoon of feit juist te
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onderscheiden en te vatten; andere keeren prikkelde hij haar weer met zijn niets
begrijpend optimisme. Hij legde de krant op haar bed, en zei haar goedendag. Alleen
gebleven nam Louise dadelijk het blad op om het nieuws volledig rustig voor zichzelf
te lezen: de eischen met de commentaar die de krant erbij gaf. Geanimeerd verdiepte
zij zich: acht-urige werkdag.... al een oude gewone arbeiderseisch, billijk dacht zij.
Algemeen
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vrouwenkiesrecht - daar hoefde je toch geen revolutie om te maken! wie verbeeldde
zich nu nog dat je dat ergens kon tegenhouden? Levensmiddelenvoorziening als
gemeenschapszorg - hè? wat? wat bedoelden ze daarmee? nog meer maatregelen en
distributie? en iedereen snakte ernaar dat je den vrijen handel en de concurrentie met
de beleefdheid en de goede verzorging terug kreeg, de socialisten zelf ook, al beseften
die 't niet doordat zij zich eenmaal hadden blind gestaard op hun theorieën en dogma's
- maar waarvoor had je dan die twee jaar experiment als je er niet de conclusies uit
trekken wóu? Hemel om nu nog het heil te willen zien in een ambtenaren-regime,
met altijd alles verkeerd en verloren, en iedereen op 't laatst die maar naar zich
toehaalde en lustig knoeide....
‘Quoth the raven: nevermore!’ citeerde Louise voor zichzelf, met een glimlach,
bij de gedachte aan de distributie. Tegelijk doemde 't weer voor haar op, en haar
oogen, groot-open, staarden omhoog: Erik tegenover haar 's avonds in haar vorige
huiskamer, zijn levendige blik, zijn sprekend intelligent gezicht en illustreerende
gebaren, terwijl hij haar vol animo 't verhaal deed van een avontuur dat hij beleefd
had in Amerika, en, aan 't slot, komiek-wanhopig het citaat van Poe verzuchtte. Zoo
week voelde Louise zich worden.... Wat was hij vol ijver bedacht geweest, dat tweede
bezoek al, om haar afleiding te geven van al haar zorg en verdriet - en toen zij
levendig-geïntresseerd blijk gaf het gedicht ‘The Raven’ niet te kennen, had hij
gevraagd of hij 't haar eens gauw mocht komen voorlezen. O toen al niet alleen uit
vriendelijkheid en medelijden - heel heimelijk nóg triomfeerde Louise.
Als waren het haar eigen gevoelens en gedachten geweest zoo doorleefde zij, in
dat oogenblik, die van Erik. Hij had het gevoeld, hij had het niet kunnen ontgaan het
besef hoe 't hem machtig naar haar toetrok - in hem was 't gaan stormen van verlangen,
van een nieuwe hoop - toen had hij als een wijs bezadigd ouder man willen
neerdwingen zijn illusies, was hij gaan redeneeren met zichzelf. 't Was immers te
laat voor hen tweeën, Louise zou dat ongelukkige gezin nooit kunnen en willen alleen
laten - hij was, ook aan zichzelf, verplicht om zich nu dadelijk terug te trekken....
Doch dat beetje troost en afleiding dat hij haar geven kon, moest hij haar dat dan
ontnemen - en heldhaftig had hij besloten om alléen, als een man, zijn hopelooze
liefde te dragen, enkel maar bij haar te blijven komen, alles voor haar te doen wat
hij mocht, altijd voor haar gereed te zijn als een trouwe vriend......
Zij was, argeloos, zoo heerlijk opgeleefd. Ze kwam nog niet op de gedachte om
haar gevoelens te peilen - zoozeer, met haar heele wezen, verlangde zij iederen keer
weer naar zijn komst dat het haar nooit opviel dat hij zoo dikwijls kwam. Aan
opspraak dacht zij in 't geheel niet; zij bleef een neef in hem zien, hoewel hij haar
eigenlijk niet bestond: haar stiefmoeder was een tante van hem geweest.
Bij hem was zij weer Louise Velt; niet de altijd door verdriet en zorg overstelpte
vrouw van Marius Wuyting. Zij had geest en humor, een eigen kijk op de dingen;
zij kon zoo heerlijk spottend lachen! Midden onder 't alle kanten uit kronkelend
gesprek met Erik ontwaarde zij 't soms zelf, verbaasd, hoe rijk zij eigenlijk was.
Rechtop zat zij in bed: 't stormde in haar van fel verzet tegen God, tegen het lot,
tegen zichzelf.... Dat andere had zij moeten grijpen, dát was het goede, het rechte
geweest. Daár je te geven waar je werd gekend, waar je kon scheppen, je eigen leven
leven waarvoor je was bestemd. Die dwaasheid van je twintigste, dat je verliefd werd
op een joligen galanten jongen man, moest je daar per se je heele leven aan blijven
vasthouden, was dat deugd?
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Zij zonk weer neer achterover. Klaar, met smartelijke gelatenheid, zag zij het voor
zich het heele gebeuren, dat zoo had moéten zijn. Van den avond af dat Marius weer
was thuisgekomen - onverwacht, ontstellend nog,
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had het bericht haar overvallen. Altijd tevoren als zij haar besluit nam, haar plan
maakte, had zij zich voorgesteld hoe hij weer 't huis zou binnenvallen met zijn oude
overmoedige branie, zijn prikkelende zelfverzekerdheid, zijn overvloed van beloften
en verwachtingen vol optimisme. Vooruitgezíen had zij het tooneel: hoe zij
ijzighooghartig afsneed zijn uitbundige zelfvertrouwende opgewektheid, zijn joviale
toenadering, en het hem zei, in weinige vernietigende woorden: dat zij, nu hij genezen
en thuis was en zijn nieuwen werkkring aanvaarden kon, stappen zou doen om
echtscheiding te verkrijgen. De kinderen, dat zou nog geregeld worden - maar haar
besluit stond vast. Zij had vooruit de bittere voldoening geproefd van hem ten laatste
't alles ineens toe te gooien, hoe rampzalig en ellendig tot den grond toe hij haar in
hun huwelijk gemaakt had met zijn schandelijklichtzinnigen ontrouw en zijn
afschuwelijk gebrek - maar nu, goddank, juist op het keerpunt, nu zij dacht dat zij
nooit meer zou hopen en zelfs niet meer schreien kon, omdat hij alles in haar had
doodgemaakt en vernield, nu had zij een man liefgekregen die haar waard was - o,
een liefde, van hen tweeën, waar híj zich nooit een denkbeeld van maken kon. Een
nieuw eigen leven zag zij voor zich, en zij zou het nemen ook - met hem was het
genoeg geweest.
Hoe heel anders was hij thuis gekomen. Bleek, met voos-slappe wangen, en zoo
geslonken-vermagerd dat de kleeren hem wijdslordig hingen om het lijf. Onder
schichtiggedwee naar haar opzien had hij haar een hand gegeven, toen bedeesd de
kinderen gekust alsof 't een gunst was die hem éven bij genade werd toegestaan.
Binnen, in de huiskamer, vroeg zij hem het een en ander over de reis, over menschen
in het gesticht die zij er ook gezien had - hij antwoordde met een paar woorden,
verzonk dan weer in zwijgen. Mans, die hem dadelijk in beslag nam met hem nieuw
speelgoed te laten kijken dat zij van oom Erik gekregen had, en allerlei verhalen van
school te vertellen, die vader nog niet had gehoord, zette hij even op zijn knie, haar
aanmoedigend met een paar vriendelijke woorden - dan weer verstrooid luisterde hij
niet naar 't kind, staarde voor zich uit... Een keel-beklemmend radeloos vooruitvoelen,
vertwijfeling die zij nog niet naderen dorst.... Piet had op een oogenblik angstig
gezegd: ‘Vader, moeder ziet zoo bleek.’ Even had Marius naar haar gekeken - toen
hij haar blik ontmoette snel-schuw den zijnen afgewend.
Den volgenden morgen - onbeweeglijk in den erker had zij hem nagestaard, terwijl
hij langzaam, met gebogen hoofd, voor 't eerst den tocht aanvaardde naar de
ondergeschikte, karig bezoldigde betrekking die zijn broer hem nog had weten te
bezorgen. Ten laatste had zij zich afgewend, en was begonnen aan haar gewone
bezigheden van alle dag. Zij moest telkens overleggen wat ook weer, zich bezinnen
op de woorden van de meid voordat zij die begreep....
Louise maakte een beweging in bed, waardoor de krant ritselde: even terzij viel
haar blik op de kolom zwart-omrande doodsadvertenties van boven naar beneden.
En bitter dacht zij: zij had gedaan wat dwingend van haar werd geëischt, zij was haar
man trouw gebleven op het keerpunt van zijn leven, zij had hem gesteund, zijn huis,
zijn kinderen voor hem bewaard - er stierven zooveel jonge gelukkige menschen,
had zij dan nu niet eindelijk van haar taak mogen worden ontslagen? De oorlog met
al zijn moeilijkheden en dubbele zorg was nu toch teneinde.
Och nee, ze voelde 't, en glimlachte weemoedig: zij zou zich weer aangorden, ze
was weer gereed voor haar gezin - nu er misschien revolutie kwam, en nog meer
gebrek en ellende.
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Eén heel heimelijk geluk stil in haar hoofd: wanneer zij weer beter was, op een
middag alleen in de huiskamer, als de kinderen naar school waren en Marius naar
zijn bureau, al Eriks brieven nog eens overlezen.... voordat zij ze verbrandde....
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Louise stond voor het raam van haar huiskamer: beneden kwamen Wuyting en de
kinderen de voordeur uit om naar 't Malieveld te gaan, de huldebetooging aan de
koningin bijwonen. Piet, dadelijk midden in de straat, vond met zijn blik omhoog
zijn moeder, wuifde haar nog eens goedendag.. Louise knikte hem toe, glimlachend;
zij zag hoe de drie zich voegden en meeliepen in den stroom van menschen allemaal
één kant op. Ze stond nog even - dan, terwijl zij zich van 't raam afwendde en de
koffieboel op tafel op te ruimen begon, dacht zij met een glimlach van spot: wanneer
de revolutie nu eens wel gelukt was, zou dan niet zeker de helft van die menschen,
die nu naar 't Malieveld stroomden om de koningin te huldigen, met evenveel plezier
hebben gejubeld voor Troelstra, president van de Nederlandsche republiek? En
onmiddellijk met een groote verwarmende innigheid dacht zij, dat zij binnenkort
zulke opmerkingen zou kunnen maken tegen Piet, en dat die haar zou begrijpen.
De tafel was leeg: even, als peinzend, stond Louise in de kamer stil. En het
groot-ernstig besef, het gevoel van plechtige wijding kwam haar nu vervullen. Van
den ring, uit haar mandje in de kast, nam zij het eene ongeweten sleuteltje waaraan
altijd, stil, haar gedachten hechtten. Ze ging de kamer uit, al de trappen op. Zoodra
zij den voet op zolder zette huiverde zij van een kouden tochtwind - ze keek: er stond
een dakraam open, boven haar macht, en zij zag er tegen op om het dicht te doen.
Terwijl zij er zichzelf een verwijt van maakte dat zij niet even een doek had
omgeslagen, ging zij op 't oude zwarte bureautje af, dat verworpen in een hoek stond
achter een paar opeengestapelde handkoffertjes - zij was erbij, sloot het open. In haar
portemonnaie had zij altijd bij zich het kleine sleuteltje dat paste op het laadje, waarin
zij Eriks brieven weggeborgen had - daar lag het stapeltje, als al die jaren zoo - Louise
nam het eruit en verliet den zolder. Zij huiverde, verkild, terwijl zij de trap afging,
verlangde naar de warme huiskamer beneden.
Toen zij binnenkwam, 't zonlicht vroolijk zag schijnen, dacht zij hoe gelukkig het
was, nu met den kolennood, dat haar huiskamer op 't Zuiden lag. Even, terwijl zij de
brieven op tafel legde, speelde 't haar door het hoofd hoe morgen de kranten zoetelijk
zouden uitweiden over het Oranjezonnetje.... en zij glimlachte.
Ze zat neer, verzonk in gemijmer - net zulk ongestadig-zonnig herfstweer, dien
middag - nu vijf jaar geleden, vóór den oorlog - was 't ook niet om en bij dezen
datum, achttien November? Zij zag zich daar, in hun vorige woning, zitten naaien
op haar gewone plaats in den erker - met haar stomschreienden wanhoop in 't stille
huis. Er scheen gescheld te zijn, maar zij had het niet gehoord - Mina die door de
gang naar de voordeur liep, die opende.... Een mannenstem - zij had
onverschillig-bevreemd even opgeluisterd - toen was de meid binnengekomen met
Eriks kaartje.
Die overstroomend-blijde verrassing van ineens een goede bekende, een oude
vriend. Dadelijk zoo in haar huiskamer had zij Erik ontvangen. Zij verwezenlijkte
het zich weer, en haar oogen werden warm-vochtig, hoe Erik terstond
ontroerd-getroffen moest zijn geweest door haar zoo groote spontane blijdschap, die
hem ineens geopenbaard had hoé ongelukkig zij was. Hoe lang en hartelijk had hij
haar hand gedrukt, met hoe warme sympathie haar in de oogen gezien. Louise lachte
van verteederden trots, en er was een vochtige nevel voor haar blik. Zij zag hem voór
zich zooals zij dien middag hem had weergezien: een forsche, gebruinde man, grijzend
al - zijn gelaat zoo krachtvol en beheerscht, tegelijk zoo warm-deelnemend en goed....
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Opgetogen was zij dadelijk met hem middenin de herinneringen van vroeger, toen
hij als Delftsch student zoo dikwijls bij haar ouders in Den Haag kwam eten of
koffiedrinken. Ze vertelde hem vroolijk dat zij hém alleen geen vervelende visite
had gevonden, omdat hij tegen haar, het schoolmeisje, oók praatte, en, als hij dacht
dat zij iets in 't
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gesprek niet begrijpen kon, het haar apart uitlegde. En de kunsten en krachttoeren
die hij in den tuin voor haar vertoonde - kende hij ze nog? Hartelijk had hij gelachen
om het idee, zich er maar niet aan gewaagd. Die vlam, vroeg zij met vroolijk tintelende
oogen, die hij toen in Den Haag achternaliep, was daar nooit iets uit geworden? Met
wat een plezier hadden zij er zich samen in vermeid, dat Erik op zulke dagen bij hen
altijd even de stad in moest, of de stad in was geweest; dat Louise's vader en moeder,
wanneer hij dan weg was, pret hadden om zijn verliefdheid, het meisje noemden....
terwijl Erik zich verbeeldde dat hij zijn geheim angstvallig bewaard hield. Toen was
het, in 't gesprek, gebleken dat hij nog niet was getrouwd....
O zij had zoo echt genoten van dat zonnig herdenken, dat eens even weg zijn uit
al haar dagelijksche ellende en zorg. Hij had haar geen vragen gedaan; 't bleek dat
hij van alles was ingelicht. Maar voordat hij wegging had hij haar zoo ernstig in de
oogen gezien en dringend gevraagd of hij soms iets voor haar doen kon - zij moest
toch altijd, als zij 't soms erg moeilijk had, denken aan hem. Zeker was ook de
gedachte aan financieelen steun bij hem opgekomen - maar daarvan had hij natuurlijk
niets gezegd. Zij herinnerde 't zich nog zoo goed wat zij had geantwoord: als hij maar
weer eens terugkwam, en zij nog eens samen over den ouden tijd konden praten - zij
was er zoo heerlijk door verkwikt.
Louise snikte - veegde den nevel voor haar oogen weg.... Zij nam den eersten
brief. De datum, het bekende kloeke handschrift....
‘Ik heb mij van jou losgescheurd om je heelemaal vrij te laten in de beslissing
over je leven, ik voelde, ik mocht je niet door het onherstelbare aan mij binden - en
nu ik hier alleen en ellendig zit, Louise, nu schreeuwt alles in mij om jou, op de heele
wereld bestaat er niets dan wij tweeën, 't is alles belachelijk nietig en onbeteekenend
wat ons scheidt’....
Louise liet den brief uit haar handen vallen - zij sloot de oogen, ademde diep...
weer voelde zij zijn langen laatsten vurigen kus op haar mond.... O God, dat ze hem
toch had nageloopen in de straat, dat ze hem vastgegrepen en geroepen had: ‘kom
terug, maak mij tot de jouwe voorgoed, ik volg jou, ik laat mijn man en kinderen in
den steek...’
Louise hoestte, een huivering overliep haar weer, ze voelde 't koud in de kamer dacht mat dat zij eens naar de kachel kijken moest - maar bleef zitten.... Waar was
Erik nu.... O God, zij mocht zelfs niet weten of hij nog leefde. Ze zag een tropisch
landschap, fel-zonnig met schitterend-groene palmen - maar Erik er niet.
Zij had het wel dadelijk radeloos voorvoeld dat nu nog het allerzwaarste voor haar
komen moest - op dien somber-mistigen winterdag, toen zij den heelen ochtend met
allerlei moeilijkheden was gekweld en zoo innig-vurig naar den middag met Erik
verlangde. Hij zou vroeg komen, had hij gezegd, omdat hij om halfvier op een
vergadering wezen moest. 't Werd halfdrie, drie uur - en hij kwam niet. Zij had het
niet meer kunnen ontkomen, 't besef dat zij hem met haar heele ziel, boven alles
liefhad - en toen hij eindelijk haastig aankwam, opgehouden geheel tegen zijn wil,
had hij haar zoo van streek, zoo vreemd-schuw tegen hem gevonden.... Toen had hij
't niet meer kunnen verzwijgen wat hij verkropt gedragen had achter zijn opgeruimd
vriendelijk gelaat: 't was er hartstochtelijk alles uit gekomen - hij had gepleit,
gesmeekt, ten laatste getroost....
Hij was nog ongebroken en vol moed. Zoo heerlijk krachtig en zeker ging hij af
op dat groote, volle geluk voor hen tweeën - hoe was zij weer opgeleefd in illusie en
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hoop, hoe had zij alles makkelijk en mogelijk gezien als zij met hem sprak en
overlegde. Zij hield zich op aan hem, zij zag door zijn oogen, zij gaf zich over aan
dat vol-overstortend geluk van zijn hartstochtelijke tegelijk zoo teedere en bezorgde
liefde.... Zij wist het, straks als zij alleen was kwam weer de onzekerheid, de twijfel
en wroeging....
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Haar kinderen - maar die waren hém toch nooit te veel, had Erik haar verzekerd, en
zou hij dan geen betere vader voor hen wezen dan haar man? Louise uitte bij hem
al haar zorg, haar tweestrijd. Neen, wat zij Marius ook te verwijten had, niet dat hij
onverschillig was voor zijn kinderen. Hij had wel geen begrip om ze op te voeden,
hij kon wel niet zichzelf in toom houden door te denken aan hun belang, maar hij
wou ze toch zien en om zich heen hebben, hij voelde zich toch hun vader. O ja, zij
zou, met kracht, haar zin wel kunnen doordrijven, zij kon genoeg tegenover hem
laten gelden - maar als hij dan baloorig zijn wrevel weer ging verzetten in een café
- o god nee, had zij sidderend gezegd, díe schuld kon zij nooit op haar geweten laden.
Angstvallig had zij bij zijn hoopvol plannen maken, zijn aanstekelijk-opgewekten
moed, 't aldoor nog vóór zich vastgehouden dat haar schoonzuster, de jonge weduwe
Wuyting, tante Sophie op wie de kinderen zoo dol waren, dadelijk bereid zou zijn
om bij haar zwager de huishouding te komen besturen. Zij zag het wel
onontkoombaarzeker dat zij kiezen moest - de kinderen mee naar Indië nemen, om
ze over een paar jaar weer naar Holland te laten gaan - nee ze voelde het, dat mocht
voor hen niet, dan beter ze laten bij hun eigen vader onder de vertrouwde liefdevolle
zorg van hun tante.
En weer het oproer, het verzet.... Erik had zij moeten volgen, trotsch alles voor
hem verwerpen, haar eigen kinderen......
't Rees voor haar op hoe zij hem een hartstochtelijken brief had geschreven,
antwoord op zijn eersten - en toen ineens als bij een bliksemstraal had zij 't gezien:
omdat zij ze nu hád, dacht zij dat zij de kinderen missen kon. Haar liefde ging
dagelijks naar hen uit, vond altijd bevrediging, zoodat zij die nauwelijks meer bewust
besefte - maar god haar knagend verlangen alle dagen wanneer zij hen nooit meer
zag, nooit meer iets van ze hooren mócht! Eén noodkreet van radeloozen tweespalt
was haar verdere brief aan Erik geworden.
Haar handen zochten onder 't stapeltje naar Eriks antwoord, dien dierbaarsten brief
van alle - zij haakte naar de woorden.
‘Jij zou Louise niet zijn die ik zoo liefheb, als niet voor altijd je kinderen in je hart
bleven vastgeworteld - ja en zelfs je man nog, Louise, al ben je nu verbitterd, en al
denk je dat je alleen maar wenscht om van hem te worden bevrijd. Mijn god, kon ik
het je toch maar heelemaal zeggen hoe ik aldoor met jou meevoel en lijd in die
worsteling van jou juist met het beste en edelste in je.. Liefste, zul je den moed hebben
voor jezelf en voor mij om te doen wat nooit heelemaal zal ophouden je te knagen?
Juist omdat jij de heerlijke volkomen vrouw bent die het ware volle geluk kan
bevatten, daarom moet er nu voortaan voor jou altijd iets smartelijks blijven. In dat
mislukte ellendige huwelijk heb jij al evengoed je ziel gelegd’....
Gebroken, verloren haar leven.... radeloos, schokkend, 't gelaat weg in haar armen
snikte Louise.
Buiten school de zon weer weg; onder langs het raam kwam de menigte terugstroomen
van het Malieveld. Eindelijk, met brandende oogen, pijnlijk stekend hoofd, rees
Louise, moe-langzaam, op. Ze dacht aan 't brieven verbranden - een weeschreiend
verzet - o god nee, moest ze dat ook nog, nu niet, tenminste nu niet....
Langzaam, ten uiterste lusteloos en af, klom zij de trap op; ondraaglijk-meer pijn
deed haar hoofd. Op haar slaapkamer zeeg ze neer op een stoel - zag vóór zich de
bovenste trap en had geen moed....
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De voordeur opengesloten, ineens in huis gerucht van stappen de trap op, de luide
stem van Mans.... O god waren ze daar nu al, ze kón hen nu niet zien - snel draaide
zij de slaapkamerdeur af. 't Besef rees alweer dat zij hun moest tegemoet gaan,
vriendelijk vragen.... De brieven.... gauw maar zoolang in die leege zeepdoos - morgen
zou ze wel, zoo even onder haar werk, zonder er dan over te denken....
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Haastig - ze hoorde beneden zoeken, deuren opendoen - borg zij de brieven in de
kartonnen doos die leeg in haar linnenkast was blijven staan sinds er geen toiletzeep
meer was te krijgen geweest. Weer draaierigheid, een nevel - ze pakte de leuning
van een stoel, zag het wanhoops-gelaten dat zij weer ziek werd.
Het gevaar scheen geweken. Maandagavond vroeg al was Louise ziek naar bed
gegaan, en Dinsdagochtend had men den dokter laten komen, die longontsteking
constateerde, de echte kwaadaardige grieplongontsteking. Louise had liggen ijlen in
hooge koorts, men had bij haar gewaakt, op oogenblikken gedacht dat zij stierf. Maar
nu was zij al den derden dag helder van hoofd, lag en sliep vrij rustig en kon wat
voedsel gebruiken, zoodat de dokter weer hoop gaf.
't Was een donkere ochtend; vlak bij 't raam van de slaapkamer, om zooveel
mogelijk licht te hebben op de zwarte kous die zij stopte, zat Louise's schoonzuster,
de weduwe Sophie Wuyting, rijzige knappe vrouw van omstreeks dertig, de afgod
van alle kinderen, die alleen niet schenen te voelen de sfeer van teruggetrokkenheid,
welke altijd weer volwassenen op een afstand hield.
Louise, van haar bed, staarde onafgebroken naar haar zuster - zij zag de regelmatige
kalme bewegingen van den arm, 't even voorover gebogen fijn-gedistingeerde gelaat,
de onberispelijke lichaamslijn tegen het licht. Haar hoofd tobde aldoor onrustig over
die brieven van Erik, die nu nog in de linnenkast lagen, niet verbrand.... Ze móesten,
dacht zij angstig, vernietigd worden - wanneer zij nu stierf.... Zou zij 't aan Sophie
vragen.... Sophie was toch diskreet.
Zij verzamelde moed - maar zoodra zij haar lippen opende kwamen er
bang-ontwijkend andere, onverschillige woorden.
‘Sophie.... is het jou niet te vermoeiend om hier het huishouden te doen?’
Sophie keek op. ‘Mij? welnee, ik ben nou toch weer heelemaal beter. Praat maar
niet te veel Louise.’ Zij stopte verder, zwijgend. Louise lag gelaten stil. Ze wist nu
dat zij 't aan Sophie niet vragen zou. Haar mat hoofd tobde, kwam niet verder.
Sophie rolde 't paar kousen ineen, rees op en kwam voor haar bed. ‘Nou zal ik
Piet bij jou sturen, want ik moet in de keuken zijn terwijl Rika kookt; ik heb gemerkt
dat zij er nog niet veel kaas van gegeten heeft.’
‘Eten jelie vroeg?’
‘Ja, voor de gasbezuiniging, nou kan ze bij daglicht koken en omwasschen.’
‘Hoeveel meter gas hebben we nog?’
‘O, dat komt wel terecht, daar mag jij je volstrekt niet bezorgd over maken.’
Langzaam-voorzichtig, haar stopmand dragend en het bordje en glas van Louise,
ging Sophie de kamer uit. Een paar minuten later kwam Piet binnen: hij bracht, op
een blaadje, een glas melk mee voor zijn moeder en voor zichzelf een boek om te
lezen terwijl hij bij haar zat: anders zou zij misschien tegen hem gaan praten, en zij
moest heelemaal stil en rustig liggen.
Terwijl Piet het glas op het tafeltje voor haar bed neerzette, werd Louise overvallen
door een hoestbui; het kind schoot toe om haar te steunen, schudde dan zorgvuldig
haar kussen op, waarin Louise, uitgeput, terugzonk. Fluisterend-heesch vroeg zij Piet
om een schoonen zakdoek, dien hij dadelijk vond en bracht - dan zette hij zich stil
met zijn boek op een stoel dicht bij het bed.
Louise voelde zich, week-verteederd nu, in de kamer alleen met háar jongen....
‘Piet’ zei ze op een oogenblik zacht, ‘hoor es’. ‘Ja moeder.’ 't Kindergezicht
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op-gewend naar haar - vlug kwam hij. Ineens een radeloos-beangstigende gedachte
oprijzend in Louise. Zij wenkte met een beweging van 't hoofd dat Piet vlak bij haar
zou komen om te luisteren - erg verontrust door den zenuwachtigen trek plotseling
op 't gezicht van zijn moeder boog het kind zich tot haar over, keek haar beangst in
de oogen.
‘Piet’, fluisterde Louise, ‘ik word mis-
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schien wel niet meer beter’ - zij zag het kindergezicht bleek vertrekken - ‘beloof mij
nou, m'n schat, dat als ze jou later.... een glas bier of wijn willen laten drinken.. zul
je het dan nooit doen Piet? Weet je nog.. dat vader zoo lang weg is geweest.... in de
winter vóór den oorlog? Vader.... was toen aan de drank.... Piet.... je moeder heeft
er zooveel verdriet van gehad.... zul jij het nooit doen? kind beloof mij dat nou.’
‘Maar ik lust heelemaal geen bier, moeder,’ snikte 't jongetje.
‘Nou niet.... Maar als je grooter bent.. denk er dan om Piet.... dat je het je moeder
hebt beloofd....’
‘Ja moeder.’ Hij sloeg, als ineens beraden, zijn armen om haar hals en gaf haar
een zoen: glimlachend, tevreden, door een tranenfloers keek zij op in zijn gezicht.
Piet streed met zijn tranen, zijn mond vertrok terwijl hij manhaftig weer op zijn
stoel ging zitten en deed of hij las. Uitgeput, áf, lag Louise stil. Neen, zij kon 'tgeen
mensch laten doen, zelf zou zij die brieven verbranden - zoodra zij even het bed uit
kon....
Om halfeen kwam Sophie weer boven. Ze zag dadelijk aan Piet dat hij zich
bedwong om niet te huilen, en verzon ras om hem te troosten door hem iets voor zijn
moeder te laten doén.
‘Ziezoo Piet, nou ga jij naar beneden om te eten; zeg d'r is nog een vischje over
van gisteren, voor jou en Mans elk een. Voor mij wat van de kool en aardappelen
laten staan hoor! en als jelie aan de rijst toe bent, kom jij dan boven hé met een bord
voor jou en moeder, dan eet moeder ook gezellig.’
‘O ja da's goed tante,’ zei Piet, al opvroolijkend. Met mond en oogen lachte Sophie
hem toe. ‘'k Hoop dat ze de school nog maar net zoolang dicht houwen totdat moeder
weer beter is, jij bent zoo'n goeie hulp om op haar te passen.’ Even hief Piet het
gezicht verheerlijkt naar zijn tante; dan voorzichtig-zacht ging hij de kamer uit, de
trap af.
Sophie sprak niet meer; ze ging naar de linnenkast en haalde er een stuk ondergoed
uit. Louise lag te luisteren naar haar bewegingen: ze hoorde hoe haar zuster de
kastdeur weer dichtduwde maar niet sloot. Dan op haar plaats bij 't raam, naast haar
werktasch, ging Sophie het kleedingstuk zitten afverstellen.
Er werd gescheld; geen van de twee vrouwen die 't verwezenlijkte - even later
klopte Rika, en stak haar hoofd om de deur van de ziekenkamer. ‘Mevrouw,’ kwam
bangig-klagerig haar stem, ‘kan u niet even beneden kommen - nou is de melkboer
d'r eindelijk en nou wil-ie weer niks meer geven dan het ziekenrantsoen voor mevrouw
en geen druppie voor 't huishouwen....’
‘Och! hé! ja ik kom.’ Voorhoofd-fronsend, ontevreden omdat Louise dat verhaal
nu ook gehoord had, legde Sophie haar werk neer. ‘Ik zal die knecht een dubbeltje
geven, daar doet-ie 't wel voor,’ zei ze in 't voorbijgaan tegen Louise - ging dan, vóór
de meid heen, de kamer uit.
Hun stappen naar beneden de trap af... Louise besefte het dat zij nu alleen in de
kamer was. Gauw dan, in een oogenblik.. zou zij het kunnen, het wagen? Maar zij
kon immers, als zij draaierig op haar beenen werd, dadelijk weer in bed gaan.... Zij
richtte zich op, gejaagd haalde zij adem - 't dek duwde zij weg, haar voeten liet zij
neerglijden op het kleed. Ja zij stond. Zij deed de paar stappen naar de linnenkast
zonder de inspanning te merken - de deur zwaaide open - de doos.... zij had de brieven.
Haar adem stokte, half wendde zij zich, de kamer zwom in een nevel.... daár de
kachel.... Zij maakte nog 't begin van een beweging - een val....
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Toen Wuyting en Sophie ontsteld de kamer kwamen binnensnellen, vonden zij het
levenlooze lichaam op den grond, de verstijvende hand geklemd om een pakje brieven.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

128

Verloving,
door Willy Corsari.
De klok sloeg juist negen tinkelende slagen in de avondstille kamer, toen de meid
aanklopte.
‘Meneer van der Werf laat vragen of er belet is?’
De krant ritselde hevig in Jan z'n handen.
‘Wel allemachtig! Laat dadelijk binnen.’
Geagiteerd heesch hij zich op uit z'n luie leeshouding en liep de kamer door, den
bezoeker tegemoet die in de deur verscheen.
‘Wel heb je ooit, lééf jij nog? Sinds wanneer laat jij je zoo plechtig aandienen?
Of er belet is, Wat zeg je ervan Mary? Eerst maandenlang wegblijven en dan vragen
of er belet is! We hadden je al opgegeven, niet, Mary?’
De jonge vrouw had haar borduurwerk neergelegd, en stond langzaam op. Door
de kamer heen omvatte de bezoeker met één blik haar heele gezicht. Hij zag, met 'n
vage glimlach voor 't handen drukken en welkom heeten van z'n vriend, in dat ééne
moment ieder lijntje en trekje, het zachte golven der blonde haren, de klare openheid
van de blauwe oogen, en een moedervlekje bij den mooien mond, waarnaar hij zoo
dikwijls had zitten kijken tersluiks onder 't gesprek. Het stond zoo grappig en lief op
het wat koele gelaat, als een klein pikant avontuurtje in 'n vlekloos-deugdzaam leven.
‘Dag Mary.’
‘Dag Hans.’
Ze stak haar hand uit, maar trok dadelijk weer haar vingers uit de zijne, wendde
zich af en ging weer zitten. Haar man schoof een fauteuil aan.
‘Hier kerel, maak 't je makkelijk. Wel, wel, dat is een verrassing. En biecht nou
'es op, wat heb je uitgevoerd? Zeker 'es flink geboemeld hé? Geen tijd voor 'n
fatsoenlijk kopje thee bij ouwe vrinden. En ik die je altijd zoo solide noemde! Had
me ook 'es meegenomen jong!’
Hij knipoogde naar z'n vrouw, die haar werk weer had opgenomen.
‘Nee, 'k heb 't erg druk gehad,’ zei Hans langs den ander kijkende.
‘Nou ja, druk. Zóó erg zal 't toch niet geweest zijn dat je ons daarom zoo moest
verwaarloozen. Ik wed....’ Hij wachtte even, en vorschte in het gezicht van den ander,
'n ondeugend lachje in z'n mondhoeken.
‘Ik wed, dat er nog wat anders achter zit. Geloof jij ook niet, Mary?’
‘Waarom zou Hans ons voorjokken,’ antwoordde zij rustig.
‘Nou, heelemaal mis heb je 't niet,’ praatte Hans en lachte nerveus. ‘'k Heb 't wel
druk gehad, maar eh, 'k was ook veel bij m'n meisje. Volgende week wordt 't publiek.’
‘Hè!’ zei Jan luid-verbaasd. ‘Je meisje?’ En dan z'n verwonderd gezicht
ontspannend in gulle blijdschap: ‘Wel kerel, daar kijk 'k van op. Van harte hoor.
Mary, wat zeg je dáárvan? Zoo'n stiekemerd, daar had 'k nou toch heelemaal geen
idee op. En wie, met wie?’
‘Met de jongste dochter van Dr. Ewald. Je kent 'r wel - Hetty.’
‘Hetty Ewald? Ja, waarachtig. Dat kleine bruine ding met haar mooie snuitje? Nou
jij weet ook wel wat je doet. Allemachtig jongen, wat doet 't me een plezier. 'k Heb
zoo dikwijls tegen Mary gezegd: de jongen moest trouwen, zoo'n vrijgezellenleven
is op den duur toch niks voor hem, daar is ie veel te huiselijk en te degelijk voor.
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Mary, je hebt 'em nog niet eens gefeliciteerd. Kerel, daar zullen we een fijne flesch
op drinken.’
‘Och doe dat nou niet,’ weerstreefde Hans. ‘Maak geen drukte.’
‘Wâblief? Als m'n beste vrind zich verlooft, zal ik 'r geen fijne flesch voor open
maken? Wacht maar es even. Tusschen twee haakjes, je ziet er slecht uit.’
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‘Och kom, vind je?’
‘Beslist. Je bent afgevallen. 'n Beetje overspannen misschien, teveel gewerkt en
dan - de emoties hé? 'k Begrijp er alles van. Excuseer me even.’
De deur viel achter hem dicht en de kamer lag plotseling in benauwende stilte.
Hans luisterde naar de enkele geluidjes, naar het tikken van de klok, naar 't even
ritselen van het handwerk tusschen de slanke vingers der jonge vrouw. Hij keek naar
het fijne profiel, dat rustig was neergebogen en die kalmte prikkelde hem als een
hoon.
‘Wensch je me geen geluk,’ vroeg hij, en schrok van z'n harde stem die de stilte
scheurde.
Zij keek niet op, antwoordde met kalme, wat stugge stem:
‘Ik weet niet, of 'k dat doen kan.’
‘Hoezoo?’ vroeg hij kort.
‘Ik meen, of 't voor je geluk is wat je nu doet.’
‘Mijn geluk,’ herhaalde hij bitter. ‘Daar bekommer jij je nogal om.’
‘Bovendien,’ vervolgde zij, niet ingaande op dat gezegde. ‘Er hangt ook het geluk
van een ander vanaf. Ik meen, als je werkelijk van je meisje houdt -’
‘Geloof je dat niet?’ hoonde hij.
Zij aarzelde even en streek met haar smalle hand over het borduurwerk.
‘Nee,’ zei ze toen langzaam. ‘Dat kan ik moeilijk gelooven.’
Hij sprong op en liep de kamer op en neer, in korte zinnen sprekende op gejaagde
toon: ‘En dan nog? Durf jij me dat dan verwijten? Had 'k het ooit gedaan zonder jou
hardheid? O nee, doe geen moeite, ik blijf het hardheid noemen. Je hadt geen reden
me zoo te verjagen uit je leven. Ik heb me altijd behoorlijk gedragen tegenover je.
'k Heb je zelfs nooit iets laten merken, tot 'k zoo dwaas was om te gelooven dat jij
ook - toen, toen kon 'k me niet inhoue. En jij hebt me daarvoor van je afgestooten,
zonder 'n aarzeling, zonder medelijden, zonder je even af te vragen wat 't voor me
beteekende, je niet meer te mogen zien en spreken.’
Zij hief het hoofd op en vroeg trotsch: ‘Wat had je dàn gewild? Had je als tevoren
hier aan huis moeten komen?’
‘Ik zou er niet meer over gesproken hebben’ zei hij mat.
Ze haalde haar schouders op.
‘Die eene keer was al te veel. Ik zou niet meer gewoon tegen je hebben kunnen
zijn. 'k Zou 't niet hebben kunnen verdragen dat Jan je z'n vrind noemde....’
‘'k Heb me niets te verwijten tegenover he,’ sprak hij koppig.
Ze glimlachte flauw.
‘Dat ligt dan toch grootendeels aan mij. Als 't van jou had afgehangen....’
‘Welnu ja!’ brak hij los. ‘Als 't van mij had afgehangen, had 'k alle vriendschap
in de modder getrapt, had 'k enkel willen denken aan jou, aan m'n liefde, had 'k je
van 'em afgestolen. Gemeen hè? 'k Weet wel dat je me nu verafschuwt. Wat weet jij
van passie? Bij jou is alles fatsoen - fatsoen - fatsoen! Goed, maar verwijt me dan
nu ook niet als 'k ook fatsoenlijk ga doen. Als 'k me braaf ga verloven en trouwen.
Is dat dan niet veel beter dan zoo'n zondige liefde?’ Hij lachte bitter. ‘Of 'k van d'r
hou. Waarachtig, heel veel, meer dan genoeg. Waar dient 'n groote liefde voor? Beter
'n klein liefdetje dat geoorloofd is.’
Zijn stem brak af. Hij zag haar dunne vingers, die werktuigelijk doorwerkten,
trillend neerliggen en zijn hart kromp ineen van pijn en berouw.
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‘Vergeef me,’ smeekte hij kapot.
‘Vergeef 't me Mary. 'k Weet niet wat 'k zeg, ik ben zoo beroerd. 't Maakt me zoo
driftig. Als je zoo rustig praat, zoo kèrft in me, met je koele, verstandige gezegdes.
Misschien heb je gelijk. Maar jij denkt nu om Hetty, denk ook eens even aan mij. Ik
kan 't niet uithoue alleen met m'n verlangen. 't Maakt me gek.’
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Hij stond naast haar en zij hoorde zijn zware ademhaling. Z'n hand klemde om de
leuning van haar stoel. Ze keek niet op maar zei enkel:
‘Je mag 't toch niet doen, Hans.’
‘Maar ze houdt van me,’ zei hij moe. ‘Misschien gaat 't goed, misschien geeft zij
me nog 'n stukje geluk. En 'k zal m'n best doen heel goed voor d'r te zijn.’
‘Bedrieg je toch niet,’ zei ze scherp. ‘Na 'n tijd zal ze toch voelen dat je haar niet
liefhebt en ongelukkig worden.’
‘Als 'k het nu uitmaak is ze ook ongelukkig.’
‘Dat gaat wel voorbij.’
‘Wat weet jij daarvan,’ zei hij mat. ‘Als ik in haar plaats was zou 'k toch ook liever
alles aanvaarden, alles wagen, dan eenzaam achterblijven. Dacht je dat 't voor mij
ook geen kwelling was geweest om te blijven komen, om je altijd naast je man te
zien, altijd te voelen: ze is niet van mij, dacht je dat dat geen marteling was? En toch
had 'k het immers nooit nooit anders gewild voor wat ook-’
‘Dat is wat anders,’ zei ze nerveus.
‘Nee, het is hetzelfde. Redeneer niet over liefde, Mary. Ik geloof niet dat jij van
een liefde als de mijne iets kunt begrijpen.’
Haar mond trok en zij frommelde het handwerk ineen, terwijl een donker rood
langzaam doorgloeide haar matbleek gezicht.
‘Daar wil 'k niet op antwoorden,’ zei ze, met een stem die hij niet van haar kende.
‘Maar ik herhaal, het is niet goed te praten als je je zoo verlooft. Juist omdat ze van
je houdt. Je mag het niet doen.’
‘Je mag het niet doen,’ herhaalde hij driftig. ‘Dat is je stopwoord. Het màg niet.
Je màg niet van me houe, je mag niet je vriend bedriegen, je mag niet trouwen en ik
zeg je dat 'k het doe-’
‘Je doet 't niet,’ vloog ze op. Onthutst keek hij haar aan. Haar oogen flikkerden
dicht bij de zijne, twee fel-roode vlekken brandden op haar wangen.
‘Je doet 't niet,’ herhaalde ze. ‘Ik w i l het niet.’
‘Je wilt het niet,’ stamelde hij. ‘Je wilt niet, Mary.’ Een duizeling sloeg over hem
heen.
‘Ik, ik kan 't niet helpen,’ fluisterde zij. ‘Maar ik kàn het niet verdragen dat jij met een ander.’
Ze brak af en kroop in elkaar. Langzaam vloeide het bloed uit haar gezicht.
‘Mary, lieveling’
‘Nee, Hans, Nee.’
Hij schrok terug en zij viel in haar stoel, de oogen wijdopen in haar bleek gezicht
dat heel langzaam weer verstilde tot het onbewogen masker. Het volgend oogenblik
kwam Jan binnen en stortte z'n luidruchtig gepraat over hun verwarde stilte. ‘Hè, hè,
't was kil beneden. Geef 'es gauw de glazen, Mary. 'n Fijn merk jong, zal je bevallen.
Neem jij geen glas, Mary? Wat is dat voor gekheid? Je bent verdomd onhartelijk
hoor. Vooruit, anders lus' je ook wel 'n glaasje.’ Hij lachte gul op, terwijl zij met
bevende handen de glazen reikte en gehoorzaam er zelf ook één nam. Het warm-roode
vocht doorgloeide het kristal. Ze stonden alle drie, het glas in de hand.
‘Hans,’ zei Jan. ‘Kerel, daar ga je, nog eens van harte gefeliciteerd met het
heugelijke feit.’ Het schemerde in z'n goedige bruine oogen.
‘Dat je gelukkig mag worden, jongen - Zoo gelukkig als Mary en ik.’
‘Dank je,’ zei Hans.
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En de glazen tinkelden tegen elkander.
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Kroniek.
Jos. Alb. Alberdingk Thijm. 1820 - 13 augustus - 1920.
Een woord van pieuse herinnering aan den zeer bizonderen man, wiens geboortedag
weldra honderd jaar achter ons ligt, moge ook in dit tijdschrift niet ontbreken.
Het tegenwoordige geslacht, enkele katholieke kringen wellicht uitgezonderd,
leest hem weinig meer. Maar iedere beschaafde Nederlander weet ook, dat niet in
den schat zijner geschreven en ons nagelaten werken de voornaamste beteekenis van
Jos. Alb. Alberdingk Thijm ligt. Men kan dit thans zeggen zonder in het minst op
de waarde dier werken af te dingen. De ‘oude Thijm’ - zooals men gewoon werd
hem te noemen, sinds zijn zoon Karel, de groote prozaïst, tot zoo algemeene
bekendheid geraakte - was een dier zeldzame figuren, wier persoonlijkheid zóó sterk
zeker samenstel van ideeën en gevoelens, zekere vormen van beschaving en kunstzin
vertegenwoordigen, ja als 't ware symboliseeren, dat, bij wijze van spreken, elke
tijdgenoot en iedere beschaafde nakomeling die persoonlijkheid kent, d.w.z, een
welomlijnde voorstelling van haar bezit, ook zonder van haar onmiddellijke, 't zij
mondelinge 't zij schriftelijke, uitingen te hebben genoten. Het katholieke inzicht in
geschiedenis en aesthetiek op zijn allermooist, dat was voor Nederland: Jos. Alb.
Alberdingk Thijm.
De stichters van en de oudste schrijvers in de Nieuwe Gids hebben, geloof ik, allen
nog met hem verkeerd, hem althans gekend van aangezicht tot aangezicht. En bijna
allen hebben zij in woorden van hooge waardeering en genegenheid geschreven over
deze zeldzaam-fijne figuur, ook van wiens uiterlijke verschijning en optreden zonder
eenigen twijfel een bizondere noblesse is uitgegaan. Zijn zuiverheid, zijn schitterende
echtheid en ridderlijke trouw blijken door vriend en.... tegenstander zonder
terughouding bewonderd te zijn.
Wij jongeren kennen J.A. Alberdingk Thijm wellicht het best uit dat mooie en
toegewijde boek van A.J. (zijn zoon Karel). Het was om mij weer eens te begeven
in de sfeer van de bij uitstek beminnelijke figuur, in dat boek ontmoet, dat ik onlangs
mijn oude exemplaar van Thijm's Portretten van Joost van den Vondel opsloeg. En
zie, dit opslaan werd een geheel herlezen. Er is weemoed in zulke lectuur. Weemoed
niet alleen om het noodzakelijke heengaan van groote en beminnelijke menschen.
Maar weemoed vooral, omdat het den tegenwoordigen lezer toeschijnt, dat mannen
van zoo voorname beheersching en kieschheid, zoo ridderlijke hoogheid van gevoel
als de schrijver van dit boek, thans.... ik ging zeggen: niet meer bestaan, maat laat
ons hopen, dat dit toch al te pessimistisch zou hebben geklonken! Er zijn er zeker
nog; zij schijnen alleen niet meer te schrijven.....
Er zou natuurlijk lang niet zooveel reden bestaan, van de bijna kinderlijke reinheid
van dezen mensch hoog op te geven, wanneer niet deze kostelijke eigenschap gepaard
ging met groote kracht. Doch dit was opnieuw mijn eerste indruk: hier is een mán
aan het woord over een grooter man van zijn liefde, een met hartstocht vereerden
voorganger. Hoe heeft Alberdingk Thijm den medemensch Vondel in den dichter
gezocht en liefgehad! Zijn woorden gewijd aan Vondel's genegenheid voor
Tesselschade Roemers Visscher zijn vol van den teedersten schroom, warm van de
innigheid der diepste sympathie. Ja, wèl is dit de lieve, teedere vader, wel is dit de
dichter-cavalier, dien wij ontmoetten in Karel Thijm's boek. Er is reden om te
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vermoeden, dat men, van katholieken kant, niet bijster met dit boek ingenomen is.
Men onderschat dan de waarde van het komplete
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beeld zijns vaders, dat A.J. in zijn grootmeesterlijk proza voor ons uitwerkte.
De verhalen, getiteld: Portretten van Joost van den Vondel, zijn door hun toon en
trant en misschien ook ten deele door de wetenschappelijke nauwgezetheid, waarmee
zij geschreven zijn, voor ons, menschen van 1920, genietbaarder dan menige novelle
van Van Lennep, Schimmel, of zelfs mevrouw Bosboom-Toussaint.
Wat de werken der schrijvers voor het nageslacht bewaart, is een zekere essence,
die door den tijdgenoot niet altijd ten volle schijnt te worden opgemerkt.
H.R.

Boekbespreking.
M. Goedhart-Becker, De dood van de oude mevrouw van Leeuwen,
Amsterdam. P.N. van Kampen en Zoon. (Het jaartal ontbreekt.)
Met den lof, die, naar ik meen, tamelijk eenstemmig aan dit bundeltje gegeven werd
- aan het vooraanstaande schetsje vooral - kan ik tot mijn spijt slechts onder zeker
voorbehoud instemmen. Mij dunkt, de warmmenschelijke en brillant-humoristische
schrijfster van M a r t j e V r o o m is hier bijna nergens op haar allerbest.
Beschouwen wij elk werkje eens op zich zelf en beginnen wij dus met dat rustig
klein verhaal - wanneer men het een verhaal mag noemen - dat ‘De dood van de oude
mevrouw van Leeuwen’ heet.*). O zeker, dit is met een soort meesterschap geschreven,
in een stijl, die zich aanpast bij de voornaamheid der verhaalpersonages, maar al
deze voornaamheid lijkt mij wel zéér bedacht, opzettelijk en koel. Ook hier weer
merkt men te spoedig, ‘die Absicht und man ist verstimmt.’ Deze schets heeft in De
Gids gestaan. Heeft mevrouw Goedhart†) voor het deftige tijdschrift misschien eens
een deftig stukje willen schrijven? Of heeft zij eens willen toonen, dat zij ook wel
in voornamer sferen thuis is dan in die van haar M a r t j e V r o o m ? Nu, dán is zij
geslaagd.... maar niét wanneer haar eenig doel zou zijn geweest, ons te ontroeren
met de beelding van iets innigs menschelijks. Munt b.v. de hier volgende
persoonsbeschrijving door diepe innigheid uit? Ik vind haar tamelijk oppervlakkig
en zelfs een beetje wuft met die ondoorvoelde Boeddha-vergelijking:
‘Boven zat geheel alleen de oude mevrouw. Ze was niet groot en niet klein, niet
dik en niet mager. Ze had spierwit haar, dat langs haar slapen zwakjes golfde en
waarover ze een doekje droeg van fijne zwarte kant, dat saamgestoken en geplooid
was tot een soort van mutsje. Een merkwaardige vrouw was ze. Niets
deerniswekkends, niets versletens en niets hulpbehoevends had haar ouderdom,
slechts harmonie en schoonheid. Tot een sfeer van wijsheid en van rust werd haar
omgeving, waarin zij troonde, gaaf naar lichaam en gaaf naar ziel, als een door de
eeuwigheid gezegende, die al het aardsche begrepen heeft, het niet aardsche aanvaard,
het opperst evenwicht verworven. Zwijgzaam en beschouwend leek ze als een
Boeddha zonder diens afzondering en in-zich-zelf-gekeerdheid, want klaar was de
blik van haar staalgrijze oogen’....
*) Reeds vroeger uitte ik mijn bezwaren tegen de gewoonte van sommige schrijvers, hun bundels
naar het vooraanstaande verhaal te betitelen.
†) Ik herhaalde den naam, die op den titel werd gedrukt. Sindsdien werd Mevrouw
Goedhart-Becker: Mevrouw IJssel de Schepper-Becker.
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Ook ‘St. Nicolaasavond’ lijkt mij zwakjes. Ik begrijp heel goed, wat bedoeld was,
doch acht dat niet bereikt. Wat zou een Marcellus Emants of een Frans Coenen van
dit gegeven hebben gemaakt! Mevrouw Goedhart heeft een sterk talent, maar toch
niet sterk genoeg om zoo maar ‘voor 't vaderland weg’ te kunnen schrijven over
ragfijne nuancen van gevoel of stemming.
Dan volgt M a r j a n . Dit is zonder twijfel het beste in den bundel. Alle drie de
‘dramatis personae’ scherp bekeken en pootig neergezet, de dialoog aandachtig
beluisterd; ieder woord doet het. Het ontroert ons wel niet bijster, maar wij voelen
ons toch voort-
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durend in contact met krachtig levende menschelijkheid. Hier is ook fijne humor;
hier is een geestige animo, een frissche menschdoorschouwing, die mij vrij wat meer
ontzag inboezemen dan de tamelijk leege voornaamheid van mevrouw van Leeuwen
en haar conventioneele ‘ouwe booien’. Ik wil hieruit niet citeeren, omdat een verhaal
van zoo primitieve emotie in zijn geheel gelezen moet worden om tot zijn recht te
komen.
‘De Blijde Morgen’ lijkt mij lang niet kwaad, maar wat al te fragmentarisch, niet
veel meer dan een aanloopje. Als wij denken dat het goed beginnen zal, dan is het
meteen uit. En de ‘De Gesmade Klerk’, de langste vertelling? Ik vind haar eerlijk
gezegd ook de langdradigste, eenigszins weifelend geschreven, als wist de schrijfster
eigenlijk niet goed waar zij heen wou. Dit verhaal is niet wrang en niet pathetisch,
ook niet humoristisch genoeg.. neen, ik vind het eigenlijk heelemaal niet mooi en
vermoed dat het lang in een stoffige lade gelegen had, toen het plan voor den bundel
opkwam....
L e t j e .... Ja! Nu zijn wij er weer, op het ware niveau van deze schrijfster; ziehier
een raak, objectief, onsentimenteel verhaal van kinderleed.... en daarom zoo
ontroerend, daarom zoo lief. Dit kon zoo waarlijk haast van Ina Boudier-Bakker zijn,
al zou er dan zeker meer overvloed van gevoelige trekjes te constateeren vallen. Maar
ook meer kleine zonden tegen stijl en taal misschien. Hier volgt een stukje:
(bl. 134) ‘Waar woon jij’, vroeg Marian, en Letje noemde secuur de bescheiden
straat èn het huisnummer, voor als ze kwamen vragen....
‘Wat is jouw vader?’ hoorde verder het kind haar uit, in een onbewuste
gedachten-verbinding.
‘Boekhouder. - Noem es op, wat je allemaal gekregen heb?’
Ze trachtte snel haar verdere vragen te onderscheppen, Letje. Ze kende die immers;
als ze wisten, dan deden ze daarna zoo vreemd. zonder dat ze iets zeiden, was het
alsof ze zich heel onderdanig moest voelen. Maar Marian had al te veel verteld van
den ochtend en de presentjes, en haar gedachten hielden het thuis vast van het rare
kind, dat zij allen altijd met nieuwsgierigheid bekeken. Ze wist wel, dat ze arm was
en dat 'r pa en moe andere menschen waren dan hun ouders. Letje was een burgerkind.
Ze was stil en verlegen en zoo akelig precies.
‘Wáár is je vader boekhouder, zeg? Mijn vader heeft ook een boekhouder op
kantoor.’
Letje durfde niet zwijgen; als Marian nu boos werd, kon ze niet mee. Ze bekende:
‘Bij van der Schalk.’
‘Waar is dat? Die winkel?’
Letje knikte.
‘Galanterieën,’ redde ze met een mooien naam.
Ze had dat dikwijls zoo gehoord.
‘O,’ zei Marian.’
Na ‘Letje’ komt dan nog ‘Schemer’, geen kwaad dingetje, o neen, maar als men nu
eenmaal zooveel méér kan....
En ten slotte ‘Oesters’, een zonderlingerwijze in dezen bundel verdwaald
komediestukje. Waarom dit hier opgenomen? Mevrouw Goedhart heeft toch meer
van die stukjes in één bedrijf geschreven; waarom deze niet gezamenlijk te bundelen?
Ik heb dit ‘Oesters’ ook eens zien spelen, maar werd toen ontroerd noch bekoord.
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En na de lezing voel ik heelemaal niet warmer voor dit, van a tot z cerebraal,
hoogstens handig en niet zonder geest, in elkaar gedraaide tooneelbedenksel. Enkele
reparties zijn aardig gevonden - nu ja! Maar het geheel lijkt mij een onmogelijke
‘comedie’, met bijna geen oogenblikje van natuur en echte menschelijkheid. Neen,
dezen kant moet de schrijfster van ‘Martje Vroom’ zeker niet uit, ook al heeft zij
zonder twijfel kijk op het tooneel. En al brengt zij er heel wat voor mee. Dat zegt
mij de dialoog van ‘Marjan’ méér dan deze Oesters, waar-
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mee zij ditmaal haar vlug in elkaar gegoocheld gastmaal heeft willen besluiten,....
Geef mij maar liever een écht dozijntje, mevrouw, met een halve citroen. Die geeft
fríssche zuurte.
H.R.

R. van Genderen Stort, De Grijsaard en de Jongeling, Amsterdam, Em.
Querido, 1919.
Een boek als dit zou tien, twintig jaar geleden een volmaakt zuiver beeld van den
tijdgeest gegeven hebben; nu wekt het, naast rechtvaardige waardeering van zeer
veel litterair goeds, een stemming van lichten wrevel en onwil. Deze wrevel - die
tegenover dergelijke geestesuitingen een algemeen verschijnsel zal zijn -, is niets
anders dan drang naar zelfbehoud. Na eindeloozen strijd heeft de mensch van nu,
nadat hij den geestelijken en moreelen ondergang dicht in het gelaat gezien heeft,
zich ontworsteld aan de vruchtelooze en verfijnde zelfontleding, die de machteloosheid
tot onvermijdelijke gezellin had; doch wie van oude ondeugden nauw is genezen,
wil ademen in een sfeer die hem zijn vroegere geesteshouding niet meer herinnert,
want hij vreest, en terecht, de e e n s g e k e n d e b e k o r i n g . Hierin schuilt ook het
geheim van 't feit dat we zoo menig kunstenaar heftig zien ageeren tegen werk en
geest welke volgens hem verwoestenden invloed moeten hebben, terwijl hij, getuige
eigen vroeger werk, ééns zelf aanhanger was van eenzelfde leer, althans zich op een
wijze tegenover het leven stelde die niet veel verschilde met de houding van dengeen
dien hij nu zoo heftig aanvalt. Het is de angst; hij verdedigt zich opnieuw èn hij wil
zijn medemenschen beschermen. Deze angst maakt hem onrechtvaardig - een
onrechtvaardigheid die een eeuwenoud verschijnsel is en een noodwendigheid tevens.
Strijders voor nieuwe idealen moeten soms wreed zijn, zij moeten niet al te
verdraagzaam wezen - juist hun vurige afkeer van wat zij verderfelijk achten, zal
menigmaal overtuigend werken, maar wie het gevaar weet waarin zij verkeeren die
litteratuur gaan beschouwen van uit een min of meer ethisch standpunt, of althans
oordeelend van een t e strak-omschreven levensbeschouwing, hij zal, indien hij
verkeert in een periode als waarvan ik hierboven getuigde, n.m. in die van v e r w e e r ,
hij zal die persoonlijke gevoelens wat doen bedaren eer hij een oordeel uitspreken
durft.
Het boek van van Genderen Stort ademt geheel en al in de sfeer van de negentiende
eeuwschen twijfel - het is doorloomt van machtelooze droomen - het is de bittere en
eerlijke getuigenis van onmacht-door-zelfbeschouwing, een getuigenis van het leed
der intellectueele hoogmoedigen die zich buiten het leven stelden, daar zij zich meer
en fijner achtten dan de massa. Een zelfbeschuldiging is het, die hier en daar
zelfverachting en deemoed insluit, doch waaruit, elders, als een verraderlijk slangetje,
opeens weer de oude hoogmoed te voorschijn glijdt.
Het is, hoewel negentiende-eeuwsch van levensvisie, toch geen verhaal dat door
stijl en opzet herinnert aan de talrijke z.g. naturalistische of realistische romans van
twintig, dertig jaar her. Deze groote novelle heeft iets zeer romantisch en plechtigs,
dat niets huiselijks of gemeenzaams bezit. Het feit dat een zóó hoogdravend litterair
verhaal, in zulk een breeden stijl, werkelijk zoo gedaan zou worden bij monde van
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een oud man, is op zich zelf reeds een fictie, doch die aanvaarden we. Het zou
aannemelijker geweest zijn wanneer 't een geschreven biecht geweest ware, doch
dan had de figuur van den toehoorenden jongeling niet kunnen bestaan, en stemmen
van wind en zee hadden niet mee kunnen doen. Er is, op deze wijze, ongetwijfeld
stemming bereikt. Ook is het duidelijk dat hier een schrijver van cultuur, een litterair
fijn-bewuste, aan het woord is - de zinnen hebben een stevige structuur en behoudens
een enkele gezwollenheid is de stijl dikwijls boeiend en sug-
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gestief. Ook is, in hoofdzaak, het behandelde geval koel-objectief bekeken, al schreit
er soms een verlangen uit op naar grooter wilskracht, meerdere natuurlijkheid en
harmonie, bezittingen welke de hoofdpersoon uit het verhaal ontberen moet. Het
raakt er even soms aan, één enkel oogenblik ziet hij schooner mogelijkheden en met
ontroerende woorden verhaalt de oude man van die oogenblikken waarin hij als 't
ware boven zijn eigen zelf werd opgeheven. Het zijn zulke momenten waarin de
razende jalouzie die hem verteert en die al het geluk welk hij zou kunnen genieten
met de vrouw van zijn liefde, vernietigt - oogenblikken dat die jaloerschheid zwijgt
en hij dieper schouwt dan anders.
‘Na eenigen tijd hief ik mijn gezicht en ik glimlachte door mijn tranen heen en
zag, dat haar oogen ook vol tranen waren en dat zij ook glimlachte, maar dan week
ik een weinig in stijgende verbazing, want haar oogen waren als twee spiegels uit
een Indisch sprookje, waarin je alle dingen van hemel en aarde opeens aanschouwde,
of liever niet alle dingen, want alle dingen waren verglansd in één enkele, lichtende
oneindigheid, één teedere overweldiging en die ik onderging in een verheerlijking,
waarvoor geen woorden waren. En toen begreep ik alles, wat te begrijpen viel, want
dit was een openbaring, zoo stralend, dat zij nooit weer zou komen. Toen begreep
ik dat zij mij lief had, zooals ik ternauwernood in mijn stoutste droomen had
gedroomd, dat een vrouw me eens zou liefhebben.’
Doch dan komt weer de verscheurende jalouzie en het schrijnend verhaal daarvan
deed me vaak denken aan de radelooze, verteerende jalouzie van Octave uit de
Musset's ‘La confession d'un Enfant du siècle’ - doch dat boek is rijker en minder
zwaar van gebaar en fijner genuanceerd.
Ook dacht ik hoe weinig een eeuw doet veranderen in den geest der menschen,
want het meedoogenlooze, onverbiddelijke dezer ontleding-van-een-liefde herinnerde
me telkenmale aan Adolphe, alhoewel Benjamin Constant's werk een normaler geval
behandelt en daardoor klassieker is.
De oude man, die 't verhaal zijner liefde doet, bewijst met z'n manier van leven,
dat, hoewel er twintig jaren zijn verloopen sinds de catastrophe met zijn geliefde
plaats had, zijn ziel even ontredderd is gebleven, ook al tracht hij, door een superieure
zelfbeschouwing en een koele berusting zich te verheffen boven zijn lot. Waarlijke
menschen- en levensliefde ontbeert hij en in die armoede is hij waarachtig-tragisch
en een beeld van dien-menschelijk leed.
J. DE W.

J. Eilkema de Roo, Liefde's Veelvoudigheid, 2 dln Amsterdam, H.J.W.
Becht, 1919.
‘De Heer Eilkema de Roo leunde in zijn bureaustoel, die wiegend meeveerde met
z'n bewegingen, achterover, rekte zich behagelijk de armen omhoog, de pen tusschen
de gestrekte vingers Dan, snel, veerde hij weer terug, kraste fel twee strepen onder
het volgeschreven laatste blad van den papierstapel die voor hem lag. ‘Af! Dat is een
dankzegging waard! Nu - ik geloof dat 't goed geworden is.’ Hij vloeide met
nadrukkelijke vegen van de vlakke rechterhand de nog natte slotregels, de twee
vinnige lijnen, stootte dan den stapel vellen bijeen, legde ze in de portefeuille die hij
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er, precies op maat, zelf uit karton voor gesneden had. Zorgvuldig strikte hij de groene
banden, woog nog even de portefeuille op en neer in de hand, bezag de
rondschriftletters op 't etiket: ‘Liefde's Veelvoudigheid door J. Eilkema de Roo,’ en
borg dan het manuscript in de la van zijn schrijftafel. Hij draaide de la op slot, stak
den sleutel in zijn vestzak, en zei: ‘Nu verander ik er geen woord meer aan.’ (Vrij
naar pag. 1).
Want hij was content, hij was buitengewoon content. De Heer Eilkema de Roo
was allerkleinburgerlijkst zelfgenoegzaam con-
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tent. Hij had 't 'm geleverd: twee deelen in zes maanden - tjonge!......
Maar terwijl hij zoo voldaan glimlachend, voor zich uit stond te staren, rees in een
schemerhoek der kamer een geweldige schim. Een schim die sprak, en tot hem zeide:
‘J'admire votre facilité, et j'admire votre abondance. Vous pouvez écrire plus de
calepins que moi d'almanachs. Bienheureux les écrivains qui se contentent si
facilement, qui ne travaillent que de la mémoire et des doigts, qui sans choisir écrivent
tout ce qu'ils savent!’
De Heer Eilkema de Roo verbleekte: - edoch ik zeg maar: dat komt er van! Dat
komt er van, als je 't beter wilt weten dan de besten Dan komen de schimmen van
de groote Dooden, en tikken je nog 's gevoelig op de vingers - dan komt bijvoorbeeld
de Balzac, en zegt iets dat je bleek om den neus maakt. En dat is in dit geval van
zooveel beteekenis, omdat het dien knappen Eilkema de Roo betreft. Maar dàt is nu
juist de vloek dier vermaledijde knapheid, dat ze zelfs de beteren onder ons verleidt
tot het schrijven van alsmaar ‘knappe’ boeken - boeken die met knapheid,
ruize-knapheid, in mekaar gezet zijn, maar die helaas niet geschreven, niet doorleefd,
en niet doorleden zijn. Of is het voldoende wanneer je een boek schrijven wilt over
de diepe en hevige dingen der liefde, een hoop papier te nemen en dat vol te schrijven
met de populaire letterteekens van ons alphabet?
De Heer Eilkema de Roo neemt het te gemakkelijk op. Wanneer bijvoorbeeld
verstandige lieden beweren, dat het met de wijsheid die deze wereld regeert niet zoo
bijster gesteld is en dat het ten slotte in alles maar aankomt op de providentie, dan
vat de Heer Eilkema de Roo dat uiterst huiselijk op. Heelemaal geen nieuws, meent
hij; had hij al vaker gehoord. Parva est sapientia, qua regitur mundis, zeien de ouden.
En een eigen wereldje formeerend, ons in twee boekdeelen hier geëtaleerd roept hij
er zich uit tot souvereinen Huisgod, vooruitziend, practisch en stofvrij in het gebruik.
En knap dat hij 't er afbrengt, knap! Alles rolt en draait keurig, nergens loopt de boel
ooit mis, en wat de providentie betreft, het is werk van een vakman!
De methode heeft haar voordeelen. Je mat je natuurlijk niet meer zoo af met
p o g e n ; je gaat niet meer onder in een eeuwig geworstel met je stof. Natuur en
waarheid in je werk - of ook schoonheid - zijn geen vragen meer Je tróónt. Je bent
de absolute Volkomenheid; en je bent je eigen Providentie.
Ik wil niet zeggen, dat het niet vergeeflijk is; een schrijver is maar een mensch,
en wie zich daar niet goed in schikken kan, moet wel trachten naar een plaatsje
temidden der seraphijnen, of eenvoudig zelf godheid worden. Maar ik wil nadrukkelijk
zeggen dat het zoo gevaarlijk is; gevaarlijk vooral voor een zoo talentvol en gevoelig
man als de Heer Eilkema de Roo.
Want wie zich als hij drijven laat op 't besef van eene wonderlijke knapheid; wie
als hij zich overgeeft aan eene zoo zalige zelfverzekerdheid; aan de zoete genoegens
eener nog oneindig zoetere zelfingenomenheid; loopt immers kans dat zijn te
formeeren wereldje er een wordt van de zoetst denkbare materie - een wereldje van
louter stroop en suiker! En waar je zelf ook van suiker wordt, een suikeren godje in
rozige schuimwolken! En alle dwaasheden en ijdelheden dezer wereld zijn er van
suiker, de hartstochten der menschen zijn er ingelegd in suiker, je aartsengelen hebben
suikerbuikjens en de baarlijke duivel is suiker-bakker-in-goeden-doen. En 'snachts
droom je b v. zoetjens dat de heele wereld een taart is: één reusachtige taart van
marsepein met slagroom, waarop in suikeren letters L i e f d e 's
Ve e l v o u d i g h e i d ....
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Dat geeft natuurlijk 'n indigestie, doch ik zeg maar: dat komt er van!
D.TH.J.
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Een Jan Steen.
De ‘bruiloft’ van Jan Steen uit de collectie Six, die einde Juni bij de firma Frederik
Muller & Co. geveild is, heeft een zeer groote som opgebracht. Ik weet niet, voor
wien het schilderij gekocht is, en of het in het land blijft. Dit laatste schijnt me altijd
van betrekkelijk belang, want terwijl het eenerzijds wel wenschelijk is, dat men
Holland zelf moet bezoeken om de werken van zijn beste meesters te leeren kennen,
is er toch nog iets moois in, dat onze groote schilderkunst in het buitenland voor ons
pleit. Er zijn een groot getal van de belangrijkste stukken van dezen schilder in ons
land, een groot getal alleen reeds in 's Rijksmuseum te Amsterdam, en het is dus
geen kwestie om zich bijzonder warm over te maken.
Maar deze ‘bruiloft’ heeft eigenschappen, die, voor het geval zij ons moest verlaten,
de moeite van een memorandum loonen.
Jan Steen is altijd, afgezien van zijn groote eigenschappen als schilder, een zeer
veel fijner, dieper en veelzijdiger karakterteekenaar dan de grappenmakers die men
om hem heen zou kunnen groepeeren; ook is hij bijna voortdurend vrij van de platheid,
die nog in Van de Venne en zelfs Averkamp bij hun volksscènes op te merken is.
Wel heeft hij zich echter uitteraard veelal gegeven aan de uitbeelding van het
uitbundige: typen en situaties die in de klucht thuis behooren. Men denke aan dien
‘kwakzalver’ in 's Rijksmuseum, aan ‘wat baeten kaers en bril?’ enz. Daarnaast is
de Jan Steen van het hooger blijspel: in de dokters-visites, de Prinsjesdag e.a.
Deze bruiloft nu is, dunkt me, vooral zoo merkwaardig, om de afwezigheid van
alle oud-Hollandsche boertigheid, om de wijze, waarop deze gebeurtenis uit het
volksleven is bekeken: van boven af, met een bedaarden, innigen humor.
Zelfs in die andere groote bruiloft (binnenshuis), die op het oogenblik aan den
heer Goudstikker behoort, en waar onder de rondedansende gasten dat waardige en
fier-bescheiden vrouwtje met het Prae-Raphaelietisch kopje staat, zelfs daar is de
schilder niet zoo buiten zijn tafreel getreden en geeft hij ons niet zóó klaar, zoo
plausibel, zoo zonder behaagzucht of spotlach een waarachtig levensbeeld uit de 17e
eeuw, frisch alsof het nog gisteren aanschouwd was.
Het schilderij is eenigszins bont van kleur, althans wat de belichte middenpartij
betreft, maar de kleuren zijn rijk en ingenieus. Bij die veelheid van figuren van zoo
verschillende importantie was dit noodig, zoo gevoelt men, en al bekijkende beseft
men meer en meer de geestigheid ook van de kleur.
Het psychologisch moment, door den schilder gekozen, brengt de prachtigste
motieven mee, en hij heeft ze alle uitgewerkt. Het is een plechtigheid op straat, een
familie-ceremonie ten aanschouwe van een gansche buurt. De bruigom, van de trap
van zijn huis komend, buigend, den hoed in de hand, treedt het bruidje tegemoet,
dat, geëscorteerd door twee oude dames, hèm buiten opwacht, zedig, stijfjes in haar
feestdosch, onder den indruk. Haar zedigheid wordt door de beide gezellinnen ijverig
gereflecteerd. Een boersch bruidsmeisje strooit bloemen uit een mandje. Achter den
zwierigstappenden bruigom, met zijn zoet-verrukten glimlach op zijn
bolleboos-gezicht, verschijnt een deftig oude man, vroolijk groetend op het van boven
met klimop begroeide bordes; bij de deur praat een leelijk vrouwtje lacherig met een
anderen man. Uit het raam van het huis ziet men de muzikanten halverlijve komen,
die de komende vrouw het welkom toeblazen en fiedelen.
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Het is blijkbaar een bescheiden feest van burgerlieden, die zich door de
nieuwsgierigheid en het commentaar der buren niet gehinderd, misschien zelfs vereerd
achten.
Tegen het huis aan, en daarvoor bij den stadswal, hebben zich de kijkers opgesteld,
een èchter en vermakelijker volksgroep dan ooit, zelfs door Jan Steen, geteekend of
ge-
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schilderd is. Ernstig toeziende en tegen elkaar meesmuilende mannen, moeders en
vaders met kleine kinderen bij de hand of op den arm, een roezemoezende menigte
halsrekkende belangstellenden, een koopvrouwtje, dat er bij is gaan zitten, een klein
kindje, dat naar het moois grijpen wil - en kwajongens! Een prachtig, brutaal
exemplaar, met een lollig-driest proleten-bakkes onder een grooten hoed, heeft rustig
het allerbeste plaatsje op de trapleuning, het dichtst bij den bruigom, ingenomen, een
ander drinkt uit zijn hoed bij de pomp; weer anderen hebben de verontwaardiging
van een ordebewaarder opgewekt, die ze met een stok opjaagt tegen de schenen van
onschuldige omstanders. In die donkere groep bij den wal en de poort, die prachtig
bijeen gehouden werd, is elke figuur of elke kop van een voortreffelijk volkstype,
en in de toppen der boomen en daken van huizen, die boven den muur uitsteken,
heeft de schilder, naar zijn gewoonte, nog kans gezien de rust te suggereeren, waarmee
de natuur zich achter het menschengewoel terugtrekt.

C. AGTERBERG. SPRINGBOK.

C. V

Chris Agterberg
Het was in 1917 op de Jaarbeurs, dat het tuinhuisje van gemetalliseerd beton van de
firma Sanders de oogen deed opengaan voor de mogelijkheid van 't gebruik van dit
nieuwe materiaal, niet alleen voor nuttigheidsbouw maar ook voor meer ornamentieke
schoonheid- en sierlijkheid-verlangende bouwwerken. En dit niet alleen wat 't
uitwendige, maar ook wat het inwendige betreft, daar hier uit 't materiaal zelf,
waarmee gebouwd werd ook de versiering te voorschijn kwam en dus constructie
en versiering een eenheid konden vormen. Het was toen, dat velen en ook mij de
kunstvolle bewerking, vooral die van 't interieur, opviel door de goede verdeeling
en ingenieuze toepassing van 't materiaal voor doelmatige inrichting en de zich daarbij
aanpassende versiering. Ik denk aan de voor lambri gebruikte centrale verwarming
met de geestige koppen als ornamenten en aan de schouw en haard met de zitplaatsen
terzijde. C h r i s A g t e r b e r g was van dit door J a n G r a t a m a gebouwde huisje
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de inrichter. Bijna al wat ter versiering diende, ook de vazen die hier en daar met
bloemen stonden, de plaquettes aan de wanden, waren door Agterberg gemaakt. Er
sprak uit, behalve beheersching van 't materiaal, een groote vindingrijkheid, rijkdom
van fantasie maar ook wel een grijpen hier en daar en overal naar vormen, die hij tot
zijn dienst gebruikte.
Den winter daarop had de altijd naar 't nieuwe uitgaande kunsthandelaar Gerbrands
zijn mooie kunstzaaltje door Agterberg laten inrichten als passende omgeving voor
de werken der jonge kunstenaars, die hij gastvrijheid biedt, en ook bij Gerbrands
was 't dat mij 't eerst Agterberg's bronzen ‘Gemsje’ opviel, dat, al zijn hier
hertenvormen en gemsvormen wat door elkaar gehaald, opzichzelf - door de zuivere
contouren en bewerking in vlakken - een goed gelukt bronsje is.
Nu in dit laatste jaar Agterberg zich hier te Utrecht heeft gevestigd, komt ons in
zijn
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woning in de Teelingstraat, en sedert kort in 't uitstal huisje op 't Janskerkhof,
voortdurend werk van hem onder oogen. Daaronder is van allerlei, zelfs soms te veel
van allerlei: er is in dien artiest die tevens handelaar is, een verbazingwekkende
vlugheid en veelzijdigheid, een lenigheid en aanpassingsvermogen, die voor den
kunstnijvere goede zijden heeft, maar ook de gevaren biedt, dat 't talent, dat hier in
zeer rijke mate aanwezig is, zich te veel verdeelt, zich geeft aan oppervlakkigheden
en 't diepere niet rustig genoeg uitgroeien laat.

C. AGTERBERG. MEISJE MET DE POP.

Agterberg voelt zich beeldhouwer, hij is ook kunstnijvere, de kunstnijvere die 't
publiek bevallen moet; zoo een leidt en wordt ook geleid - een gevaar!
Hij maakt beeldjes in allerlei materiaal, ontwerpt meubels, maakt huisinrichtingen
tot in onderdeelen, modeleert vazen, die hijzelf bakt, maakt sieraden, ontwerpt wat
er maar te ontwerpen valt tot damestaschjes en kralenkettingen toe, die vrouw en
kinderen vervaardigen. Alle technieken kent hij, en, wat meer is, hij kent ze goed.
Hij heeft dit o.a. te danken aan zijn opleiding te Elberfeld in een zaak, die den
geheelen huizenbouw en de huis-inrichting op zich nam, en waar hij eenige jaren
gewerkt heeft. Toen hij, die kunstenaar begeerde te worden, tegen den zin van zijn
ouders, als 17-jarige, Amsterdam ontvlucht was, naar Duitschland en, om te kunnen
leven, kellner was geworden, bezocht hij twee jaren 's avonds, en in 't derde jaar,
geheel - van zijn opgespaarde geld, de kunstnijverheidschool. Na een kort
tusschenverblijf in Amsterdam, is hij naar Duitschland vertrokken en is te Elberfeld
dan aan die groote zaak van huizenbouw en woninginrichting verbonden geweest,
waarna hij naar België trok, en daar bij een tuinvazen-fabriek werkzaam was
Hij exposeerde op een bouw-tentoonstelling in Brussel in 1909 en kreeg in 1913
te Gent op de wereldtentoonstelling de ‘diplome d'honneur’ voor tuinplastiek.
Ondertusschen was hij weer naar Amsterdam getrokken, waar hij, na hier eerst aan
een kunstzaak te zijn verbonden, bij Sanders' betonneering- en metallisatie-fabriek
kwam.
Terwijl hij nu voor zichzelf in Utrecht werkt, heeft hij o.m. als voornaamste werk
de woninginrichting en vooral meubileering bezorgd voor een familie in Wassenaar,
welke meubels, evenals andere, dezen winter in zijn woning geëxposeerd waren. De
meubels zijn goed van constructie; hij houdt over 't algemeen van 't rijke, kleurige,
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ook in de houtsoorten, van 't bewegelijke, golvende in 't ornament. Gaarne brengt
hij op 't meubelstuk relief beeldhouwwerk aan, soms incrusteeringen, terwijl ook
soms in ornamenten, in den vorm, zijn beeldhouw-liefde en zijn ietwat verfijnde
smaak merkbaar is. Zijn aanpassingsvermogen doet hem zich aanpassen aan den
aard der bewoners, zoodat ik, hoewel aan bijzonderheden van ornement zijn werk
herkennend, daarin toch geen vasten stijl zie.
Hij heeft goede dingen gemaakt, hij kan ook wel eens leelijke maken of
onbeteekenende.
Zijn b e e l d h o u w k u n s t , - deze
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heeft z'n eigenlijke liefde, - is, ook al heeft hij enkele grootere beelden gemaakt,
kleinkunst.
Verschillende perioden heeft hij erin doorloopen: Hij begon met realistische
kleinplastiek, terracotten en brons, waarin hij de oogenblikkelijke expressie soms
goed wist vast te leggen. Ik denk aan den zingenden ‘Pierrot’ en 't ongelukkig ‘kind
met popje’, dat zoo verschrikt op de stijve beentjes staat met den angstig
teruggehouden arm en handje.
Onder invloed van 't b e t o n -m a t e r i a a l veranderde zijn wijze van uitbeelding:
het werd massaler, de vorm vervaagde, in de massa werd deze meer door
samenvattende golvingen dan door de vormen markeerende lijnen uitgedrukt. Tegelijk
geven deze lijngolvingen, waartoe hem de neiging bijbleef, wellicht uiting aan een
innerlijke geaardheid, die niet alleen hem persoonlijk eigen is, doch van onzen tijd
en ook in den dans zich openbaart, een zekere verfijnde gepassioneerdheid. Zoo gaf
hij in de grooter figuur: ‘De Wellust’, in ‘de Vrees’, in Liggende Vrouwenfiguren.
e.a.
Terwijl deze neiging tot lijngolvingen zich blijft toonen in zijn plaquetten in zilver,
in hout, of ander materiaal, die altijd door goede vlakvulling uitmunten-, kwam hij
in zijn beeldhouwwerk tot strakker vormgeving, waarbij meer 't materiaal, nu het
h o u t , zoo niet de aanleiding werd, dan toch de innerlijke neiging ondersteunde.
Een begin van styleering is daar merkbaar, zooals in ‘Illusie’, een mannelijk figuur,
die zijn hoofd in droefheid buigt naar een verminkten kop die hij in de hand houdt.
- Ook in: ‘De Monnik’ en ‘Smart’, waar de gevoelsexpressie meer in de lijn dan door
de figuur als zoodanig is uitgedrukt.
Over 't algemeen is nergens in de expressie der verbeeldingen zelve sterk 't gevoel
uitgedrukt. Zoo evenmin in de werken der laatste periode, waartoe eenige mooie
bronsjes behooren. De styleering zette zich voort, en een heel eind is hij verwijderd
van zijn eerste realistische periode. Het genoemde ‘Gemsje’ behoort er toe, ook een
paar bronzen ‘Aapjes’: de massa, die meest aaneengesloten gehouden is, is verdeeld
in hoekige vlakken, die in 't brons dikwijls goede schaduw- en lichtwerking geven.
Zoo o.a. ook bij 't Naaktfiguurtje: ‘de Vrouw met de Spiegel’, waar gevoelig de
lichaamslijn gevolgd is, ‘De Madonna’, waaraan de styleering der streng
aaneengesloten, door vaste contouren omgeven figuur, die moeder en kind samen in
zich besluit, m e e r a a n d a c h t i s g e w i j d d a n a a n d e e x p r e s s i e d e r
m o e d e r l i j k e m e n s c h e l i j k h e i d en: ‘De Dronk’, een vrouwelijke naaktfiguur,
ten deele door een mantel bedekt, welke haar arm, dien zij uitstrekt om de drinkschaal
te heffen, openspreidt, zoodat deze daarvan neergolvend afhangt. Iets teruggebogen
wendt zich haar hoofd verlangend naar de schaal: een goed aaneengesloten figuurtje
met een golvenden omt eklijn schoon van samenhang.
In den laatsten tijd heeft Agterberg zijn beeldend vermogen ook op sieraden
toegepast: vrouwen- of dierenfiguurtjes en relief in 't zilver gedreven, waarbij
edelsteenen smaakvol zijn aangebracht.
C.v.H.

Gennaro Favai bij Kleykamp, Den Haag.
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Dit werk van den modernen Italiaanschen schilder is niet met dat van een onzer
landgenooten te vergelijken. Daarom is het goed dat het ten onzent getoond wordt,
want iedere aanraking met de kunst van anderen stam is in ons land, zoo jammerlijk
arm aan vreemde kunst, toe te juichen. Zoo is het dan ook niet in de eerste plaats om
de hooge qualiteit, dat ik er hier wat uitvoerig bij stilsta. Want, in techniek
bijvoorbeeld overtreft de Weensche schilder-etser Michalek, wiens prenten gelijktijdig
hier vertoond worden, Favai zeker. Doch Michalek is ouder en behoort tot een school
van behagelijk-zorgvuldige uit-
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beelders van wat zich voor hun oog aanbiedt, een voortreffelijk werkman, maar hij
zegt ons niets nieuws, zoomin in de wijze waarop hij de dingen ziet als in de keuze
van wat hij weergeeft of in de middelen waarmee hij dat doet. Favai echter, grover,
technisch veel onzekerder, weet ons in menig opzicht. te boeien. Men moet zich
tegenover zijn werk niet plaatsen met de eischen die men aan een realistisch bedoeld
landschap stellen mag. Slechts zelden - in enkele kleinere werken, die waarschijnlijk
meer als studies op te vatten zijn, - wil hij niets meer geven dan het beeld dat zich
in de realiteit aan hem voordeed. En ook dan geeft hij die werkelijkheid niet, zooals
alle landschapskunst begonnen is, ontdaan van de wisselvalligheden van
weersgesteldheid of daguur, in egaal blank licht, doch bij voorkeur onder zeer sterke
zon of bij het schijnsel van de heldere zuidermaan met de ongewisse bleeke
schaduwen. Ook detailleert hij nooit, maar houdt hij alleen de heel groote vlakken
of sprekende vormen in sterke omlijningen vast.
Maar meestal is het natuurbeeld slechts het motief, dat zijn verbeelding omvormt
tot een eigen schepping. Die verbeelding is romantisch, maar het is noch de sombere
romantiek van een Delacroix, noch de wat weeke van een Heine. Met meer recht
werden Wagner en Böcklin genoemd om den geest van dit werk aan te duiden. Er is
een zeker streven naar monumentaliteit in, iets dat men passief-heroïsch zou kunnen
noemen, maar zoowel de melancholie als de hartstochtelijke beweging van de
genoemde kunstenaars zoekt men hier tevergeefs.
Hoe nu verwerkt Favai zijn motief? Twee schilderijen zijn er van het San
Marcoplein te Venetië. Op een er van hangen de lange vanen aan de hooge masten.
Dat nu is het eigenlijke motief voor Favai. Voor den gevel van de kerk, in zware
verdeelingen groot gehouden, maar wemelend in een veelheid van ornament en
figuur, stralend als een reusachtig juweel in teere tinten van groen, blauw en oranje
op een blank wit fond, staan de hooge masten en daaraan hangen hoog, geweldig,
bol opzwellend, in gloeiende kleuren, de vlaggebanen. Aan den voet der masten
klompen wat menschen te zamen tot een verzwaring van dien voet, waardoor het
stevige staan voor ons gevoel verhoogd wordt.
Of de bonte driehoekige zeilen der booten in het kanaal. Zij zijn samengevoegd
als de bloemen in een veelkleurigen ruiker, veel scharlakenrood vooral en oranje en
olijfgroen. Maar tegelijkertijd is er in de groepeering der vormen iets dat het gevoel
van actie opwekt, alsof zij, in twee groepen, op elkander in zullen stuiven, wat even
aan een oud tournooi doet denken. En dan worden de kleuren ongebroken
weerspiegeld in het water, maar in de deining vervloeien de vormen tot een wispelturig
tapijtpatroon, gloeiend van kleur, grillig maar nobel van lijn. Zoo ziet men als er teer
in het water is soms de kleuren in een sloot opwellen, uitvloeien en verwisselen.
In beide gevallen zien wij dus vooral dit element: een in de verschijning, die den
kunstenaar tot motief diende, aanwezig motief wordt, door zijn kunstenaarswil, tot
een nieuwe, hem eigene wezenlijkheid; de vlaggebanen ginds, hier de vormen der
zeilen en vooral de weerspiegeling ervan in het water worden tot en rythmisch spel
van kleuren en lijnen, en daarmede de vertolkers van het diepere stemmingsleven
van den kunstenaar. Men voelt dat, op deze wijze beschouwd, het er n i e t s toe doet
of die vlaggen werkelijk zoo hingen en of die kleuren zich in het water in waarheid
in dergelijke patronen samenvoegden. Men heeft te trachten zich in te leven in het
spel dier lijnen en ze na te voelen als rythmische zielsuitstorting. Ik weet heel goed,
dat ik hier niet iets nieuws vertel en dat ook Favais werk bij lange na niet de schoonste
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vrucht is van een dergelijk streven, maar wel weet ik dat, in ons land vooral, het
overgroote deel van het publiek, ook van het tentoonstellingen-bezoekende publiek,
nog bevangen is in de enge opvatting, dat een kunstwerk te volmaakter is, naarmate
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het zuiverder het buiten den kunstenaar staande, objectieve ‘onderwerp’ weergeeft.
Ik zou daar tegenover willen stellen dat het kunstwerk in
waarde stijgt, in de zelfde mate, dat het zuiverder, minder
door het onderwerp gehinderd, het innerlijk leven van den
kunstenaar weergeeft.

GENNARO FAVAI. ROTS MET REGENBOOG.

Favai gaat dien kant op, of liever, hij is voortdurend een eind weegs dien kant uit,
maar hij komt nooit tot een geheel vrije ontplooiing; plaatselijk laat hij zich gaan,
maar dan weer wordt hij gehinderd door elementen zijner compositie, die hij niet
overweldigen kan en dus niet in zijn lijnen en kleurenrythme mee kan sleepen. Wij
geven hier twee afbeeldingen van dit werk, en ik hoop daarmee mijn bedoeling
duidelijk te kunnen maken: het eene werk geeft eigenlijk slechts éen grooten vorm,
het andere geeft een samenstelling van lijnen en kleuren.
‘De rots’ is inderdaad imposant, monumentaal. Wij begrijpen onmiddellijk dat
deze gewaarwording uit te drukken des schilders grond-motief was. Hij legde nog
den nadruk op dezen enormen vorm door hem zwaar en dubbel te omlijnen met een
lichtblauwe baan in den hemel. Deze onwezenlijkheid stuit tegen de realiteit van den
rotsvorm. Nu moet deze geheele baan, of een gedeelte ervan, een regenboog
voorstellen, tenminste, dit leert ons de titel van de schilderij. Maar de
regenboog-kleuren zijn er ternauwernood in te bekennen. Hier is dus een halfheid
die wantrouwig maakt tegenover de werkelijke waarde van zulk werk: de schilder
had die baan noodig om den vorm nog meer te doen spreken, maar hij durft er niet
voor uitkomen dat het hem enkel daarom te doen is; en maakt ons wijs, dat hij een
regenboog bedoeld heeft. De bouw der rots zelf is zeer overtuigend, in groote lijnen
en contouren, uit vaste blokken. Deze, niet grillige, maar bewonderenswaardig
geordende, krachtig vorm-omschrijvende lijnen verzoenen mij weer met dit schilderij,
maar aan de andere zijde is het onopgeloste naturalisme van den naar bovengekeerden
rug weer storend. Zoo stoot steeds het naturalistische element rauw op het subjectieve
lijnenspel. Er is b.v. nog een schilderij met zoo'n rotsrug welke, met een rythmisch
spel van lijnen en vlakken, zooals die weerspiegeling der zeilen in het water, overdekt
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is, waarin men slechts vaag akkers en boomgroepen vermoedt, maar de top van de
rots draagt een dorp, waarbij de schilder zeer zeker het werkzame contrast van de
vloeiende lijnen en het rechthoekige brokkelige samenklompen der huizen bedoeld
en gevoeld heeft, maar zich daarbij ook niet uit den greep zijner naturalistische
waarneming heeft kunnen bevrijden.
Een zijner beste werken is de groote ‘brug te Vernon’, onze tweede afbeelding.
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Hier twee rythmische elementen tegen elkaar; de boomengroep, met de felkleurige
(oranje, olijfgroen, bloedrood, kastanjebruin) kronen, in zware samengedrongen
vormen, machtig als geladen van innerlijke energie, en, daar tegenover, de zachte
helling, rechts op den voorgrond, waar, in teerder kleuren, de vormen weder langs
soepeler lijnen langs elkander vloeien. Maar tusschen deze twee polen de brug, een
poover stuk realisme, dat, in plaats te verbinden, stoort.

GENNARO FAVAI. BRUG TE VERNON.

Zijn kleuren hanteert hij als zijn lijnen en vormen. Ook deze moeten niet dienen
om de realiteit te verduidelijken. Zij zijn meest zeer smaakvol gekozen.
Hoewel Favai zich niet, zooals Michalek b.v., tevreden stelt met het toepassen
eener verbazingwekkende techniek en zeer scherpe waarneming (een uitstekende
combinatie om van een portret juist iets meer te maken dan een fotograaf doen kan),
behoort hij toch niet tot diegenen die strijden met en voor de groote problemen, die
voor ons geplaatst zijn aan den ingang van een nieuwe beschavingsperiode, in de
eerste plaats dat van de verhouding tusschen kosmos, individu en kunstwerk
G. KN.

De kunst in den uiterlijken tooi van het boek.
Zoo af en toe bereiken mij uitgaven, waarvan, hoewel mijne belangstelling vele
kanten uitgaat, een beschouwing over den inhoud minder op mijnen weg ligt, doch
die mij klaarblijkelijk toegezonden worden om iets te zeggen over den uiterlijken
tooi, over het passende gewaad.
En dan is zoo'n boek voor mij, als een mensch, die onverwacht, onbekend tot mij
komt, en dien ik wel eens op den eersten indruk afgaande, moet monsteren om te
zien wat ik aan hem heb.
Nu zijn het bij een mensch wel niet alleen de kleeren, nog minder zelfs (voor mij
ten minste) de kostbaarheid der kleedij, die de essentieele waarde van een persoon
bepalen; maar toch kenmerkt de snit, de wijze waarop iemand zich kleedt, wel
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eenigermate de persoonlijkheid. Het is de zorg voor het uiterlijk, die ons aangenaam
stemt, die je direct voor iemand inneemt. Deze zorg moet echter van dien aard zijn,
dat wij ze net even bemerken, zonder dat ze hinderlijk opvalt; men kan er gesoigneerd
uitzien in de goede beteekenis van het woord, zonder fatterig te zijn.
Men meent wel eens, echter ten onrechte, dat eenige slordigheid een artistieken
indruk maakt, dat het identiek zou zijn met kunstsmaak; terwijl juist de beteekenisvolle
kunstenaars niet door buitenissige kleedij de aandacht trekken.
En zoo als het met de menschen is, zoo gaat het mij ook met de boeken die ik op
mijn pad tegenkom. Onder de vele die,
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ondanks de duurte van papier en zetloonen, toch schier dagelijks verschijnen, hetzij
in duf ouderwetsche, hetzij in kakelbonte jasjes, ziet men er enkele die zich
onderscheiden door meerdere zorg. Dit ‘verzorgd’ uiterlijk, dat zich niet kenmerkt
door kwistige krullen en zwieren, nòch door helle attractieve kleuren, is juist een
bewijs van goeden smaak. Het is deze ‘stijl’ die, evenals 's menschen kleedij, ons
tegenover het boek reeds bij voorbaat aangenaam stemt.
Wij zullen zoo'n, in een smaakvol jurkje gedost boekske, dat uitgestald ligt tusschen
vele andere op de toonbank van den boekhandelaar, onwillekeurig ter hand nemen,
om er nader kennis mede te maken; en in de étalage zal zoo'n ‘beschaafd uitziend’
bandje ook dadelijk opvallen, en ons naar den titel van het boek en den schrijver
doen zien.
Er zit dus, zoo men wil, zelfs een kleine reclame in het goed verzorgde uiterlijk;
maar deze komt als het ware van zelf en moet niet het uitgangspunt zijn. Het pleizier
om alles wat men doet zoo goed mogelijk te doen, dit is de grondgedachte, die leidt
niet alleen tot goed werk, maar dan verder tot zorg voor de wijze waarop dit werk
in de wereld komt.
Nu zijn er onder de hedendaagsche Nederlandsche uitgevers enkelen die meer zijn
dan boekenfabrikanten, of kooplieden in lectuur; zij hebben smaak en voelen ook
iets voor het uiterlijk van een boek. Hunne zorg strekt zich verder uit dan de
berekeningen van papierprijzen en percentage aan den debitant, dan kosten van
cliché's en loonen der zetterij. Zij volstaan er ook niet mede hunne boeken fatsoenlijk,
netjes desnoods, in de wereld te zenden, maar zorgen dat zij in alle opzichten goed
zijn.
Wanneer wij hier nu even op wijzen, dan is het niet om extra reclame te maken
voor deze of gene firma, maar wel om eigenlijk terug te komen tot ons uitgangspunt:
dat het ‘aangenaam uitzien’ niet zoo zeer het resultaat is van vele en extra kosten,
maar van.... zorg.
En die zorg, zij viel ons op bij enkele uitgaafjes eener jonge uitgevers-maatschappij
‘De Waelburgh’; wij constateerden ze opnieuw bij een paar onlangs verschenen
boekjes der firma W.L. en J. Brusse.
Het zijn simpele boekskens: Nieuw-Grieksche novellen, verschenen bij de firma
Brusse, maar door de zorgen van de Roos, in een zeer smaakvol kleed gestoken. Hoe
goed staat hier het roodbruin en zwart op 't crêmekleurig papier, hoe eenvoudig en
juist zijn de letters van den titel, hoe sierlijk de wingerd, waar de bokjes tegen
aanspringen. De symboliek hiervan ontgaat mij wel even, maar het effect, dat deze
kleur- en lijncombinaties maken, de algemeene indruk is zóó aantrekkelijk, dat wij
daarom alleen al het boekje ter hand zullen nemen. Een boekje dat er zóó pleizierig
uitziet, beveelt zich zelf aan.
Het uitgaafje dat wij van ‘De Waelburgh’ ontvingen heeft iets meer pretentie; het
zijn: Middeleeuwsche amoureuze liedekens, gekozen en bewerkt door Arnold van
Lottum en verlucht met houtsneden van Joan Colette. Van formaat, van papier, van
letter en indeeling, ziet ook dit boekje er eveneens genoegelijk uit. Wat de houtsneden
echter van Colette betreft, deze lijken mij niet juist. Hij heeft getracht er iets
middeleeuwsch aan te geven; maar hij zag alleen het primitieve, het onbeholpene
van de middeneeuwsche houtsneden en imiteerde dát.
Om bij dergelijke versjes illustraties te maken, die er in den geest bij aansluiten,
moet de teekenaar het k a r a k t e r der middeneeuwsche verluchtingen in zich opnemen
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en op z i j n e wijze tot beeld brengen. Zóó maakte o.a. Karel Doudelet illustraties
voor het Liedeke van heer Halewijn; maar Colettes houtsneden zijn te gewild naïef,
hij volgde de slechte kwaliteiten der middeneeuwsche xylographen. In deze tijden
echter moeten wij niet teruggaan tot de technische onvolkomenheden, dat zou zijn
als een groot mensch die ging stotteren en krom spreken als een kind.
R.W.P. Jr.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

t.o. 145

[Nummer 9]

JAN MANKES - ZILVERWYANDOTTE
OORSPRONKELIJKE HOUTGRAVURE
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Jan Mankes, 1889-1920,
door R.W.P. de Vries Jr.
Hoe gaarne had ik dit artikeltje, dat helaas een ‘in memoriam’ moet zijn, voor den
jongen kunstenaar zelf geschreven. Hoewel het hem in zijn kort leven niet aan
appreciatie van zijn werk ontbroken heeft, zoo zou een blijk van waardeering den
zieken kunstenaar wellicht niet onwelkom geweest zijn; maar vooral voor mijzelf
had ik al eerder vast willen leggen, den indruk die zijn werk op mij gemaakt heeft.

JAN MANKES. ZELFPORTRET (SCHILDERIJ).
(EIGENDOM VAN M.J. TIFLE DEN HAAG).

Juist in dezen tijd van troebele verwarring, van reclame-zucht en aanstellerij, van
onmacht en manierisme geeft het zoo'n zeldzaam genot eens een klaren geest te
ontmoeten, die, als wars van alles wat er om hem heen gebeurt, stil en kalm zijn
eigen weg gaat. Iemand te zien, die zich niet laat beïnvloeden door de stroomingen
des tijds, maar als een devoot kloosterling slechts de schoonheid puurt uit het leven
dat hem omringt. En zoo als deze kunstenaar zelf de menschen, de dieren, de planten,
de levenlooze voorwerpen om hem heen zag, met een blik vol liefde en toewijding,
zoo hing er ook als 't ware een atmosfeer van reine vroomheid om zijn werk.
Zijn liefde voor wat geschapen was, sprak uit zijn kunst: uit zijn vogels, uit zijn
paarden en geiten, uit zijn muizen, konijnen, ezels en wat niet al. Het waren voor
den schilder niet objecten van lijn of kleur, maar de dieren zelf, wier zieleleven, uit
houding en blik merkbaar was. Het Haagsche museum heeft onlangs - om Mankes'
werk in de verzameling van hedendaagsche kunst te vertegenwoordigen - diens
‘droomende geit’ aangekocht.
Het is één dier witte-geiten-schilderijen, waarbij de expressie der oogen schier
wonderbaarlijk menschelijk is. Dr. H.E. van Gelder schrijft er over in de
Mededeelingen van den dienst van Kunsten- en Wetenschappen:
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‘Zie de stille witte geit daar staan met iets van haast vermakelijke droefheid in
zijn onzeker kijkende oogen, een droefheid, welke in het strakke, ouwelijke staan,
niet minder duidelijk tot uiting komt. En rond om hem, - achter het witte hekje van
zijn tuin - groeit, in nevelen half gehuld, de wondere boschwereld, als de onbegrepen
begrenzing van de povere dier-gedachten. Vandaar komen de geluiden, die bij den
ouden witten
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droomer onduidelijke herinneringen wakker roepen, daarin vervagen de klanken, die
hem gemeenzaam zijn, naar onzekere verten, wier bestaan hem halfbewust is. Heel
die sfeer van onzekere gevoelens en vage diergedachten komt tot ons uit dit kleine,
schuchter, maar toch met zekerheid en meesterschap geschilderde doek
Het is van een droefheid die niet schrijnt; die veeleer bekoort en den toeschouwer
stemt tot dien stillen weemoed, welke ook somwijlen bij het beschouwen van sobere
primitieven over ons komen kan.’

JAN MANKES. PORTRET VAN MIJN VADER (SCHILDERIJ).

En waar Mankes zelf waarschijnlijk niet geaard was naar uitbundige vroolijkheid,
daar waren hem de dieren die in stille mijmering stonden of in droef gepeins
nederzaten het liefst. Niet dat hij opzettelijk zocht naar tragische momenten, het was
slechts de rust die hij beminde, de vredigheid die hij vond in het landschap, in het
interieur, in zijn stillevens en ook in zijn dieren.
En deze rust, deze weldadige kalmte is het die ook wij weder ondergaan bij het
zien van zijn werk. Het is er als 't ware mede gedrenkt. Niet alleen 't onderwerp
brengt deze stemming, noch de lijnen der compositie, noch zelfs de kleur alleen,
hoewel deze bij Mankes een zeer groote factor is, maar de harmonie van 't geheel.
Alles bij elkaar werkt er toe samen, onopzettelijk, omdat de kunstenaar zelf het leven
om hem heen zóó aanvoelde.
Hij zag de dingen als 't ware onstoffelijk en toch ontging hem niet de schoonheid
der kleur; maar hij had een voorliefde, in den beginne vooral, voor lichte, teere
kleuren. Hij hield ervan witte dieren: konijnen, muizen, kippen te schilderen, om de
fijne tonen in het wit, en voortdroomende in dit witte gamma werden het
sprookjes-verschijningen. Het werden dieren uit een vriendelijken aangenamen
droom, waarbij men zich in een andere wereld waant, een wereld van kalmte en rust,
waar men schier fluisterend spreekt.
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In dit verband zou men Jan Mankes kunnen vergelijken met dien kostelijken
droomer Thijs Maris, wiens irreeële beelden ook alle materie schijnen te missen. En
toch zijn het geen geestverschijningen, noch hallucinaties, zijn z'n beelden niet voos.
Neen zij zijn, laat ons het noemen veridealiseerd door een mensch wiens zacht
gemoed er beelden van schiep die niet meer van deze wereld schenen te zijn. Deze
mensch beschouwe men echter niet als een dwaas die steeds in hooger sfeeren leefde,
het was 't leven zelf, dat hij anders zag dan de meesten zijner tijdgenooten.
Wanneer wij dan ook zijn zelfportretten, hij heeft er verschillende gemaakt,
aandachtig beschouwen, dan treft ons bovenal
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de ernstig peinzende uitdrukking der oogen.
Zeker, het is een portret, gezien door een schilder-teekenaar, die de lichte
krommingen van een neusrug scherp zag tegen de schaduw in den ooghoek, die de
fijne welving der opeengesloten lippen accentueerde, die de lijnen van het eigenaardig
gevormde oor markeerde. Maar aan dezen kunstenaar die zich zelf naar het uiterlijk
zoo nauwkeurig bespiedde, ontging het eigen innerlijk ook niet, en de blik dier
schouwende, peinzende oogen, zij is die van een, die meer ziet dan de stoffelijke
vormen, die doordringt in de levensraadselen, die de diepste geheimen der natuur
tracht te ontsluieren.

JAN MANKES. PORTRET VAN MEVR. A. MANKES-ZERNIKE. (SCHILDERIJ).

Deze zelfportretten, waarvan wij een der markantste hier afbeelden, zij doen ons
den kunstenaar Mankes kennen niet alleen als den mensch met de spitse kin, de
scherpe kaak, de diepliggende oogkassen, maar meer nog als den spiritueelen
kunstenaar wiens geest tot in de ziel der dingen trachtte te lezen.
Na zijn eersten tijd waarin hij zoo gaarne in lichte, zacht witte kleuren schilderde,
volgde een periode waarin hij meer den stoffelijken vorm en kleur ging benaderen,
al bleef daarbij de rust en de stilte, ook in de kleur, hem bovenal lief. Zelden zal men
dan ook een schilderij van hem gezien hebben, dat òf sterk van kleur was òf waarin
een klinkende schelle noot de harmonie verbrak.
Met een porcelein-achtigen glans, acheveert hij nu zijn schilderijen, tot de pluimage
der vogels, tot de vachten der dieren, tot het perkament en leder der boekbanden, of
de materie van een vogelschedel, ons voldoende duidelijk worden. En hij doet dat
met een zorg en liefde van een zeventiende-eeuwschen stilleven-schilder, alleen is
zijn aard minder uitbundig en blijven de toonen in zachte mineur.
Het zijn enkele kleuren waar hij een voorliefde voor heeft, naast een roomwit en
teergrijs, is het een groenachtig blauw, dat even aan Dürer en Holbein doet denken.
Het is misschien een toeval, maar ook in zijn portretten; zijn zelfportretten hebben
dit heel sterk; zien wij iets dat die zestiende-eeuwsche Duitschers typeert.
Het zijn de strakke, rake, en vaste lijnen, de fijne dunne schildering, de wijze van
waarnemen, de compositie zelfs. Mankes zag de vormen scherp en teekenachtig,
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voor hem ging de lijn nog boven de kleur uit, en dat, wij komen hier later op terug,
maakte hem ook bij uitstek aangewezen voor grafisch werk.
Had hij de picturalistische neigingen gehad, van een rasschilder, die graag breed
en vet de verf op doek brengt, hij zou ons nooit verrast hebben met fijne houtsneden
als zijn parelhoen, zijn jonge spreeuw, zijn kraai en meer anderen. Dit alles volgde
geheel uit zijn scherpe wijze van waarnemen, van het zien der dingen, want al
schouwde hij als 't ware door het uiterlijk heen, toch hielden de rake omtreklijnen
die den vorm bepaalden, het beeld vast. Dit verklaart ook de waarde die hij aan een
silhouet hechtte. Beschou-
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wen wij, in dit verband even het hierbij afgebeelde portret van zijn vrouw, dan treft
ons allereerst het persoonlijke in de compositie, waaraan wij duidelijk Mankes' werk
herkennen, en ook even die verwantschap met Dürer. Het meest opvallende is wel
de stand van dit portret, waarbij het lichaam van voren geplaatst is en het hoofd naar
rechts gedraaid zoodat wij het gelaat zuiver en profil zien.

JAN MANKES. WITTE GEIT (SCHILDERIJ).
(EIGENDOM VAN MEVR. A. VAN BEUNINGEN TE KERK-AVEZAATH).

Een ander kunstenaar had allicht de geheele figuur profiel geplaatst, maar voor
het evenwicht van het geheel vond Mankes het waarschijnlijk verkieselijker onderaan
de volle breedte der schouders te geven. In het gelaat zelf heeft hem ongetwijfeld
het profiel, het beloop van voorhoofd en neusrug, de lichte welving der lippen en de
ronding der kin het sterkst getroffen. Hieruit sprak voor hem 't karakter der
geportretteerde het meest. Het is of wij Jean Gaspard Lavater lezen in zijn Essai sur
la physiognomie: ‘Peut-être le contour seul du visage leur suffiroit-il pour déterminer
la forme, l'élasticité, la vivacité, l'énergie, la mobilité du nez, de la bouché, des veux,
- peut-être jugeroient-ils par ces parties, de l'ensemble du caractère, des passions
réelles et possibles, peut-être trouveront-ils l'homme physique et moral dans la simple
silhouette.’
Was niet Lavater een der eersten, die weten schappelijk de waarde van de silhouet
trachtte vast te stellen: Une silhouette exacte dit
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plus que le portrait.’ Deze gelaatskenner verdeelde het profiel in negen markante
gedeelten: 1re l'arc du sommet de la tête jusqu'à la racine des cheveux, 2me. le contour
du front jusqu'au sourcil, 3me. l'intervalle entre le sourcil et la racine du nez, 4me.
le nez jusqu'au commencement de la lèvre, 5me. la lèvre supérieure, 6me. les deux
lèvres proprement dites, 7me le haut et 8me. le bas dumenton, 9me le cou; et puis
encore le derriere de la tête et la nuque du cou.’

JAN MANKES. DE GEIT (SCHILDERIJ).
(EIGENDOM VAN A.A.M. PAUWELS, DEN HAAG).

Al zal nu geen enkele schilder, en Mankes dus evenmin, langs theoretischen weg,
de waarde en de vormen van 't profiel zijner portretten bepalen, toch is de kennis der
gelaatkunde voor hen schier onmisbaar; zoo zij zich deze niet wetenschappelijk eigen
maken steunen zij op hun geoefende opmerkingsgave, die hun als bij intuïtie de juiste
lijnen doet vinden.
Enkelen slechts - wij noemen Leonardo da Vinci, en in dezen tijd misschien Van
Konijnenburg - zullen de waarde der anatomische kennis voor het bepalen der
uiterlijke vormen zoozeer naar voren schuiven, dat zij afzonderlijke en zeer uitgebreide
studie dezer hulpwetenschap voor hunne artistieke vorming onontbeerlijk achten. Ik
weet niet in hoeverre Mankes deze meeningen was toegedaan, maar een feit is, zijn
werk bewijst het, dat hij meer dan gewone waarde voor het karakter zijner portretten,
zijner sujetten aan het profiel, aan het silhouet toekende.
Waar het bij een portretschilder als Dr. Jan Veth een enkele maal voorkomt dat
hij de geportretteerde en profil schildert, om-
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dat hij het (als Prof. W. Stoeder) een eersterangs-profiel vindt; daar is het bij Mankes
geen van 't toeval afhankelijk feit, maar een vooropgezette meening: om bij voorkeur
't karakteristieke zijner personagiën in hun voorhoofds- en neuslijn te zoeken en weer
te geven.
De teekenachtige lijn waarmede hij zijn witte geit tegen den blauwen achtergrond
laat uitkomen is feitelijk hetzelfde. Hier is de contour van niet minder waarde dan
de kleurtegenstelling, de stemming van 't geheel.
En bij de contour, bij de juiste en rake teekening sluit zich zoo wondergoed zijn
vaste wijze van schilderen aan. Hij is, zooals wij reeds zeiden, geen ras-schilder,
belust op werken in de vette verf, op forsche, malsche streek; maar veeleer een
voorzichtig penseelvoerder die de olieverf zoo dun opzet, als behandelde hij een
transparante aquarel. De nerf van 't linnen, de kleur zelfs, is dan ook in vele van zijn
schilderijen nog zichtbaar; maar 't is geen nonchalance, veeleer een opzettelijkheid,
een kleurnoot, die in 't gamma van 't geheel past. Want ieder schilderij van Mankes
is als een kleursymfonie op zich zelf. Waar hij de directe weergave der realiteit
schuwt, de natuur als in een ijle sfeer aanschouwt, daar is ook zijn kleurengamma
gestemd in een zeer zachten, schier melankolieken toonaard. En met deze harmonie
van kleur is ook de wijze van behandeling in volkomen overeenstemming.
Hoewel ik aanneem dat het geheel met Mankes aard en aanleg strookte om meer
beschouwend, dan uitbundig te zijn, dat vorm en detailleering hem meer zeiden dan
de impressie, zoo is het toch niet onwaarschijnlijk, dat zijn tijd als glasschilder, op
het kunstzinnig atelier van Schouten te Delft doorgebracht, daarop van invloed zijn
geweest. Geboren den 15en Augustus 1889 te Meppel, verhuisde hij reeds op zijn
15e jaar met zijn ouders naar Delft, waar de jonge Mankes al spoedig op de
glasschilderfabriek kwam. Al had hij behalve gewone teekenlessen geen extra
schilderlessen, toch rijpte in dit kunstzinnig milieu al spoedig de lust om g e h e e l
schilder te worden. De weinige vrije uren werden dan ook angstvallig voor schilderen
benut, en de lust werd zoo groot dat, mede op aanmoediging van enkele schilders,
onder anderen van de toen te Delft wonende Derkzen van Angeren, hij reeds vóór
zijn 19e jaar de fabriek verliet om de vrije schilderkunst in te gaan.
Ondanks dit kort verblijf in het atelier der glasschilderkunst wil het mij toch
toeschijnen, dat juist het zuivere contoureeren, het invullen met vlakke transparante
kleuren, misschien onbewust, van zeer veel invloed op Mankes' vrije schilderkunst
is geweest, dat hij daardoor meer een teekenende schilder dan een volbloed picturalist
geworden is.
In 1909 verhuisde Mankes met zijn familie naar Friesland en kwam daar plots
midden in het buitenleven, waar hij de vogels kon bespieden en ook het landschap
kon beturen. In dien tijd maakte hij de stillevens met boekjes, de schilderijen met
jonge eksters, met jonge spreeuwen, waar hij mede naar den Haag trok en al gauw
koopers voor vond. Zijn werk was dan ook van dien aard dat menigeen er den rustigen,
aangenamen toon van ondervond. Het was geen uitbundige kunst die slechts tot een
enkele sprak en waarvan anderen langzamerhand onder de bekoring moesten komen,
maar een fijne, beschaafde, delicate uiting, ietwat droefgeestig, met toch een zeer
eigen cachet. Men zou Mankes' werk dadelijk kunnen onderkennen, (wat mij steeds
een goede kant van een kunstwerk lijkt), het is persoonlijk, de maker heeft een eigen
kijk op de dingen gehad en u die op z i j n e wijze doen zien.
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Er bestaat plan een prachtuitgave te doen verschijnen met zoo veel mogelijk goede
reproducties naar Mankes' werk. Van harte hopen wij, dat deze uitgave moge slagen
en velen in de gelegenheid stellen, met zijn werk vertrouwd te geraken.
Na zijn eerste succes was het in 1910 dat de Haagsche kunstkooper, die vroeger
ook schilder geweest was, Schüller, zich voor Man-
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JAN MANKES. OUDE TUINMAN (TEEKENING, STUDIE VOOR EEN SCHILDERIJ).
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kes' werk ging interesseeren, en hem hierdoor in de gelegenheid stelde rustig in
Friesland te blijven schilderen.
Hoewel het volle buitenleven hem bekoorde, waren het toch meer de details die
hem boeiden dan het geheel.

JAN MANKES. WITTE HAAN (SCHILDERIJ).
(EIGENDOM VAN M.J. TIELE, DEN HAAG).

Wij zien dit heel zijn werk door. Het zijn de kleine dingen, de onderdeelen zelfs,
die zijn liefdevolle aandacht hebben. Daarom voelt hij ook meer om zoo te zeggen,
voor een enkelen boom dan voor het heele landschap, voor een bloeiend takje dan
voor een boom; al zijn daar enkele zeer complete landschapjes die deze stelling schier
logenstraffen. Als hij echter zijn dieren schildert: zijn witte geiten, zijn ganzen, zijn
uilen en andere roofvogels, is het telkenmale om de beesten begonnen. Niet de beesten
in het landschap, maar de beesten ‘an sich’, waar achter dan wel een klein silhouet
van weide of boschrand, de entourage vormt. Het zijn voornamelijk de vogels en
enkele viervoeters, die zijn voorliefde hebben en die hij iederen keer opnieuw
schildert. Van zijn witte geit bestaan zeker wel een tiental variaties, waarbij hem
naast het ietwat melankolieke dat het dier in de uitdrukking der oogen heeft, toch
voornamelijk de bouw, en het silhouet gefrappeerd hebben. Juist de hoekige lijn van
rug en pooten is het, zooals die zich afteekent tegen de blauw-groene lucht, tegen de
spiegelende vijver, tegen het groen in een ouden tuin; telkens opnieuw zien wij dit
prachtige witte dier zóó tegen den achtergrond uitkomen, dat men voelt dat het hierom
alleen, in eerste instantie, begonnen is. Hij maakte vele schilderijen en een
voortreffelijke houtsnede van die geit, in dikwijls nagenoeg den zelfden stand, maar
telkens toch weer anders.
Ook hier in Friesland ontstonden de portretten zijner ouders en van enkele typen
uit zijn omgeving, die hem frappeerden.
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In deze portretten evenals in zijn verschillende zelfportretten preciseert hij vorm
en contour nog scherper, omlijnt hij oog en neus om die lichte welving, de gevoelige
kromming te accentueeren. En ook hier is het niet de mensch in zijn milieu wat hij
ziet; maar figuur, de kop alleen op zichzelf, en als zoodanig plaatst hij ze ook op het
doek met luttel achtergrond, als noodig alleen om den omtreklijn vooral strak te
houden.
Zien wij slechts even naar 't portret van zijn vader, dan voelen wij in de uitdrukking
van 't oog, in de lijnen om den gesloten mond, in den lichte welving der lippen niet
alleen het uiterlijk aspect, maar heel het innerlijk karakter van dezen mensch.
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De kleur, de achtergrond, de teekenachtige wijze van opzet, de dunne schildering,
dit alles typeert Mankes en hierin toont hij zich zooals wij zeiden even verwant aan
enkele portretten van Dürer of Holbein.

JAN MANKES. INTERIEUR (SCHILDERIJ).
(EIGENDOM B. SCHOENMAKER, DEN HAAG).

Het was dan ook de kunst dier tijden die hem aantrok, en de veronderstelling dat
hij in Friesland geheel geïsoleerd was, en op zich zelf alleen aangewezen, is wel
eenigszins een verdichtsel; want behalve zijn Haagsche relatie met Schüller, bleef
hij geregeld op de hoogte van de tentoonstellingen in Holland die hem aantrokken,
en vooral het werk van Thijs Maris en de Spanjaarden had zijn liefde.
Naast het afzonderlijke sujet, hetzij het menschbeeld of dier, was het in dien tijd
ook het landschap en 't interieur dat hem interesseerde. En in beide zien wij dan als
een zeer persoonlijk element weder dat geheel-dóór-dringen in de sfeer van zijn
onderwerp.
Het interieur waarvan wij hier een afbeelding geven: het kleine vertrek met het
vrouwenfiguur, schilders moeder, is meer dan een spel van kleur, van licht en donker.
Het is de intimiteit van dit hoeksche uit het ouder lijk huis, dat de schilder zóó
aanvoelde. Geen impressie, geen reëel beeld zelfs heeft hij gegeven, maar een visie
van een schoon geheel.
Zoo ook zag hij de natuur, het landschap. Voor hem was het, naast een visioen
van de werkelijkheid - want daartoe waren zijn voorstudies in potlood t e zorgvuldig
- een harmonie in kleur en lijn.
Er bestaat een klein schilderijtje van hem, het ouderlijk huis in Friesland, waarbij
het silhouet van dak en boomengroep bij hoogen horizon zich scherp afteekent tegen
een lichte lucht; terwijl het voorplein met den weg, die dwars te midden der velden
op het huisje toeloopt een teere nuanceering van bruin en groen is, rustig en stil
gehouden, als om de aandacht te concentreeren op het eigenlijke onderwerp.
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Gevoelig als hij was voor kleurwaarde, hij schilderde stillevens van voorwerpen
die slechts in kleine gradaties van kleur verschilden, had ook de stemming van het
landschap als geheel, voor hem een zekere bekoring. Zoo schilderde hij wintertjes
om de
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grijze lucht tegen de lichte sneeuw, hoewel hij het donkere silhouet van hooiberg,
hek en boomen toch voldoende accentueerde.

JAN MANKES. JONGE EKSTERS (SCHILDERIJ).

De zucht om van alles een mooi kleurgeheel te geven, om in het lijnencomplex
een schoone contour te behouden, dit kenmerkt zijn werk wel heel sterk.
De Japansche kunst die hij in het Leidsche Ethnografisch museum leerde kennen
is dan ook zeer zeker wel van invloed op zijn werk geweest. Juist de vaste lijn der
Japanners, men denke eens even aan Outamaro, en hun liefde voor ieder detail waren
eigenschappen die geheel in de zienswijze van Mankes pasten.
Zijn meer teekenachtig dan coloristisch talent voelde hier misschien eenige
verwantschap, maar deed hem ook zijn bij uitstek grafische kwaliteiten aan zich zelf
kennen.
Die Japansche prenten toch zijn hem een aanleiding geweest tot het maken van
houtsneden, gesneden geheel op de wijze der Japanners met een mesje en gudsje in
een plankje peeren- of kersenhout.
De eerste uit dien tijd (1913) vertoonen ook zeer zuiver de eigenaardige wijze van
snijden met een mesje, meer het wegsnijden, het snijden dus van opene vlakken, dan
het laten staan van lijnen.
Eerst later, toen hij voor het graveeren in koper de burijn leerde kennen, ging hij
geheel uit eigen beweging deze ook voor het hout gebruiken. Toen kwamen de in
palm-kopshout gegraveerde kruisspin, parelhoen, egel, e.a.
Deze houtgravuren ontstonden in Eerbeek omstreeks 1917 en '18, waar hij, na zijn
huwelijk in 1915 en na een kort verblijf in Scheveningen, om gezondheidsredenen
heen gegaan was.
Op deze eerste houtgravuren die opmerkelijk strakker van bouw zijn dan de hout-
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sneden, volgde een zilverwyandotte, die in twee tinten, grijs en zwart, dus van twee
plankjes, gedrukt is.

JAN MANKES. WINTERLANDSCHAP (SCHILDERIJ).
(EIGENDOM VAN M.J. TIELE, DEN HAAG).

In Eerbeek begon het grafische werk een belangrijke plaats in te nemen. Daar
schiep hij die fijne kleine etsen, als ‘Muizen’ en ‘Tuintje’, daar maakte hij zijn latere
houtgravuren als ‘nestkuiken’, en zijn ‘kraaien’.
En hoe goed zijn deze uitingen van grafische kunst, van techniek zoowel als van
observatie. Mankes kende de eigenaardigheden van zijn sujetten zoo door en door.
Juist hij, de kleinmeister, wist de finesses, die het kenmerkende zijn van zijn vogels
en kleine viervoeters; want evenals bij zijn ander werk stelde hij zich niet tevreden
met een indruk, maar verzorgde nauwkeurig alle details.
Vergelijken wij dan ook eens even Mesquita's houtsneden van vogels en andere
dieren met die van Mankes, dan zien wij hoe beider visie uiteen loopt. Mesquita
verstyleert min of meer het karakter, terwijl Mankes óók het kenmerkende geeft,
maar met de eigenaardige bekoring der details, die hij als een dekoratieven tooi der
vogels weet te waardeeren. En toch maakt hij er geen vlakversieringen, geen
ornamentaties van; het blijven picturale voorstellingen maar gezien met de oogen
van een grafisch kunstenaar, wiens opvatting van grafiek hem juist weet te leiden
tusschen het gewild primitieve en de nagesneden teekening.
Hierin bewijst Mankes voor mij, hoe juist hij de waarde van iedere techniek wist
te schatten. Zijn eerste houts n e d e n zijn
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van een geheel andere struktuur dan zijn latere houtg r a v u r e n en beiden zijn, men
kan het aan het werk zien, gegroeid, ontstaan, geboren, al werkende.

JAN MANKES. PARELHOEN (HOUTGRAVURE).

De steekjes en stipjes, de lijntjes en kruisjes, ze zijn niet geteekend, ze waren in
den opzet wel gedacht, en misschien even aangeduid, maar de manier waarop ze n u
in de houtsnede staan, waarop ze zijn neergezet, is absoluut een gevolg van vorm,
houding, stand en hanteeren van guds, of burijn.
Gelukkig komt er onder de jongeren weer meer belangstelling voor de zuivere
beoefening der grafische technieken en is men over het stadium heen dat grafiek
alleen een reproductie-middel is. Nu echter vervalt men dikwijls in een ander uiterste
en gaat opzettelijk primitief, als de eerste de beste krullenjongen, in het hout kerven.
Zonder de techniek te overschatten moet men haar ook niet minachten, en juist zij,
die haar geheel beheerschen, kunnen haar waarde volkomen beseffen, en voelen ook
als bij intuïtie tot hoever zij gaan kunnen en mogen, zonder aan het karakter der
techniek te kort te doen.
Tot dezulken nu behoorde Jan Mankes. Is zijn schilderwerk van een gaafheid en
een raffinement, die den vakman verraadt voor wie het métier geen geheimen meer
heeft, zijn grafische arbeid, en inzonderheid zijn houtsneden en kleinere etsen doen
hem kennen als den man, die niet tevreden was met iets dat den naam van houtsnede
of ets droeg zonder het in alle opzichten te zijn.
Zoo moesten de afdrukken van zijn werk volkomen zijn, zonder toevalligheden,
of lichtere plekken, die soms aardig aandoen, maar buiten het zuivere karakter van
het werk staan. Een tijdlang drukte hij dan ook zelf zijn etsen en houtsneden, om
toch maar zeker te zijn dat de open gestoken lijntjes in het houtblok goed wit stonden
tegen de diepzwarte fond, dat de kleur egaal bleef, dat de fijnste etslijntjes niet
volliepen, kortom dat zijn werk
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zoo eerlijk en gaaf werd als maar mogelijk was.

JAN MANKES. WITTE GEIT (HOUTGRAVURE).

Angstvallig waakte hij er dan ook voor, dat er geen slechte afdrukken in omloop
zouden komen.
Naast deze zuiver technische zijde der graphiek, was hij niet minder nauwgezet
op wat wij den essentieelen kant, het karakter der zwart-en-wit-kunst zouden kunnen
noemen.
Steeds zocht hij, die etste, en graveerde, den steen beteekende en in het hout sneedt,
iedere werkwijze in overeenstemming te brengen met het onderwerp dat hij
behandelde, of liever hij bepaalde zijn uitdrukkingswijze in verband met het sujet.
Nu eens sneed hij wit in het zwart, bij een donkere kraai, waar de massa overwegen
moest, dan weer een dunne lijn waar het om de contour hoofdzakelijk was. En bij
zijn muisjes en bloemetjes waar de fijne lijntjes van de etsnaald nog beter bij pasten
dan die van den burijn of guds, daar groefde hij zijn diertjes in het koper. Zoo wist
hij partij te trekken van iedere eigendommelijkheid der verschillende werkwijzen,
wat wij aan onze jonge kunstenaars in dezen tijd nog wel eens ter overweging willen
geven.
Hoe velen toch teekenen op steen zonder voldoende technische kennis te bezitten,
en maken een lithografie die evengoed, misschien nog beter, een zinco zou kunnen
zijn. En denk eens aan Van Hoytema, wat deze virtuoos op den steen door wasschen,
teekenen, schrapen er uit wist te halen.
Wilt gij een voorbeeld van een houtsnijder, ik zou u August Lepère willen noemen,
of Edward Pellens, beiden doorkneede vaklieden, die de geheimen kennen, maar
artist genoeg zijn om daarvan bij hun werk te profiteeren. Lepère zal u een aquarel
zoo noodig kunnen nasnijden of liever interpre-
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teeren, maar ook met een ‘Suzanna’ of een ‘Les remparts au Dimanche’, en vele
andere moderne houtsneden bewijzen leveren, dat hem als grafisch kunstenaar in de
eerste rangen een plaats toekomt.
Beschouwt men het werk dezer kunstenaars en eveneens dat van een zoo serieus
en nauwgezet werker als Jan Mankes, dan valt het te meer op hoe veel er in het hout
gespeeld wordt (het houtsneenummer van Wendingen toonde dit volkomen) dat men
den naam van houtsneden durft geven. En het ligt niet aan het hout, of dit langs- dan
wel kopshout, peeren- dan wel palm- is, zelfs linoleum zou ik als drukmateriaal onder
mijn bescherming willen nemen, - maar wij moeten de fouten zoeken bij hen die een
vak willen beoefenen zonder het métier door en door te kennen.
Gaan wij het grafisch oeuvre van Jan Mankes nog even na dan zien wij hoe hij bij
iedere opgave naar de meest juiste werkwijze streefde.
Zijn eerste houtsneden: een zelfportret, een melkster en een stoel, gesneden in
langshout, met mes en guds, zijn misschien nog wat primitief, wat leeg ook van
zwart- en witverdeeling. Dat de kunstenaar dit zelf ook gevoeld heeft blijkt wel uit
enkele proeven om hier en daar die leegte door een tweede kleur aan te vullen.
In het hardere palm-kopshout met de scherpe burijn groeft hij dan voornamelijk
witte lijnen in den donkeren fond, en de onderwerpen die hij hiervoor neemt, zij zijn
er als voor aangewezen. Met fijne stipjes punteert hij als 't ware een spinneweb; met
scherpe haaltjes krast hij de pennen van een egel; de parelhoen is schier uit lichte
oogjes opgebouwd en slechts de pooten en de fijne haaltjes aan hals en kop doen de
burijn herkennen.
Wat breeder van behandeling is het nestkuiken, en het witte geitje, dat scherp tegen
den donkeren fond afsteekt, evenals de beide grootere houtsneden: de schreeuwende
kraai, en den zilver-wyandotte.
Bij de eerste is partij getrokken van het zwarte beest, waarin de witte lijntjes der
veeren, de teekening gaven; terwijl bij de tweede de kop licht afteekent tegen den
donkeren kraag, waarin de lichte groefjes de richting der halsveeren aanduiden,
waarboven de opene vakken de pennen van vleugels, rug en staart doen zien. Dit wit
van rug en vleugels is den kunstenaar even te licht geweest tegenover den achtergrond,
vandaar dat hij getracht heeft met een ander blok er een donkeren fond achter te
drukken; maar het wil mij toeschijnen (een kunstenaar heeft zelf niet immer de meest
juisten kijk op zijn werk) dat dit onnoodig geweest is; ten minste de zilver-wyandotte
zooals die thans als buitentekstplaat bij dit artikel verschijnt, zonder de tweede
tintplaat, lijkt mij van wit- en zwartverdeeling en tegenstelling zeer geslaagd.
Met het parelhoen, en de witte geit, behoort deze zilverwyandotte zeker wel tot
Mankes' mooiste en meest complete houtgravuren.
Bracht de aard zijner houtsneden mede dat zij zuiver wit op zwart waren of zwart
tegen wit, m.a.w. dat de fijne tusschentinten zooveel mogelijk uitgeschakeld werden,
bij de luchtiger behandeling der ets kan Mankes zijn zucht naar teere, droomerige
tinten, naar stemmingen beter uitdrukken. Wij zien het aan zijn vergroeide boomen,
zijn meertje bij avond, zijn herfsttuintje, zijn muizen in het bosch, hier komen de
picturale eigenschappen van den schilder weer boven. Bij zijn geëtst zelfportret is
het meer de contour die spreekt, evenals bij 't geitje, daar is de teekenaar aan het
werk geweest; maar dan in den grooten witten haan zien wij teekenaar en colorist
beiden, die van het eigenaardige karakter van de ets partij hebben weten te trekken.
De fijne lijnen der pluimage, de teere tinten van den achtergrond, zij zijn hier tot een
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zeer harmonisch geheel geworden. Waar hij vellen vol teekende met muisjes, waar
hij een zeer fijn etsje maakte van twee witte muisjes, daar is het begrijpelijk dat deze
scherpe teekenaar,
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JAN MANKES. DE HAAN (ETS).
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ook wel eens direkt in het harde koper zijn lijnen wilde groeven. En juist de fijne
haartjes van zoo'n muisje, zij gaven gereede aanleiding ze in kras bij kras in het koper
te groeven. Ook een rustend paardje graveerde hij, en zonder twijfel zou hij met zijn
doorzettingsvermogen en zijn zuiver gevoel voor wat iedere techniek toekomt, ook
in dit procédé nog wel iets meer, iets lenigers gegeven hebben.

JAN MANKES, ZILVERDISTELS (LITHO).

Zijn litho's bepalen zich helaas ook tot een tweetal. De eene, een scherp geteekende
oude-mannenkop, heeft de kwaliteiten van een goede teekening, zonder dat er nog
voldoende van den steen partij is getrokken. Meer reeds zien wij dat in de groote
witte distels, daarin heeft Mankes reeds iets bereikt dat heen wijst naar wat van
Hoytema zoo voortreffelijk wist te geven.
Betrekkelijk groot was Mankes' grafisch oeuvre reeds, maar het is niet alleen het
aantal dat ik, voor de luttele jaren dat hij bezig was, belangrijk acht, meer nog de
opvatting die hij ook van dit werk had.
Hij, de teekenachtige colorist beschouwde dit grafisch werk niet als een speelsche
tijdverpoozing maar als een niet minder serieuzen en nauwgezetten arbeid dan zijn
ander werk. Hij voelde en erkende de waarde van iedere techniek die hij aanvatte.
En hoe droevig wij ook het heengaan van dezen jongen kunstenaar die zoo veel
in zijn mars had, in de allereerste plaats voor de zijnen, maar daarbij voor ons allen,
mogen vinden, wat hij ons in zijn werk heeft nagelaten blijft als een monument van
rustige schoonheid, ons steeds herinneren aan een eerlijk, ernstig werker, die te
midden van de tallooze vreemde stroomingen op kunstgebied, kalm zijn eigen weg
wist te vinden.
Jan Mankes was een zeer gevoelig en een zeer persoonlijk kunstenaar, die de
dingen aanschouwde met een open klaren blik, en die bij de groote waarde die hij
hechtte aan vorm, aan kleur, aan stofuitdrukking, toch een geestelijk element in zijn
werk wist leggen, waardoor het boven de uiterlijke schoonheid ons de stille ontroering
gaf die slechts van een waarachtig kunstwerk kan uitgaan.
Hilversum, Juli 1920.
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Indrukken uit de Italiaansche riviera,
door Emmy van Lokhorst.
La mortola.
Door het hooge metalen hek gaan wij den tuin binnen.

SAN REMO. OUDE STAD.

Bloemrag is geweven boven de witte trappen, waarlangs we nederdalen naar de
Middellandsche Zee.
Een kleine fontein klatert tusschen grillige cactussen en zwarte nachtschade. Een
zijweg voert naar een pergola, een bloemberceau van dikke gordelknoopen waarvan
witte Chineesche clematis in zware trossen neerhangt.
Daarachter liggen velden vol oranje margrieten, met harten bruingeelzwart als
gonzende hommels.
Lager, in een vliezige schemer onder brooze schaduw van eucalyptusboomen
glanzen breede stroomen ranonkels, kersrood en wit, geel, goudgeel en giftig-geel
als donker saffraan of doorschijnend als barnsteen. En windekelken klimmen er op
tegen de struiken en accaciabloesem regent neer op de zwaargeurende mimosaheesters;
en rood als een doorlichte hanekam druppelen fuchsia's tusschen bleekgele theerozen
en witte brem.
Opziend langs de hellingen zien wij tusschen veerig-verweven bloesemtakken de
bloedroode pijlen der aloës branden.
En in een verlaten bosch, waar in de middagstilte een vogel eenzaam zingt, rijzen
plots, hoog, hooger dan menschenhoogte breede mist-bleeke pluimen, ijl als
struisveeren.
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Door een norschen afgrond stroomt een luid-ruischende beek. Uit de geheimzinnige
donkere diepte rijzen stammen op van sombere boomen die beneden in de zwarte
rotsen wortelen.
Een strakke cypressenlaan, doortrokken van de walmige damp der dofroode
ranonkels en gele primula's, voert in strenge afgeslotenheid plotseling naar de
doorzichtig-blauwe zee, glad en jong als een pas ontloken bloemblad.
Boven de wemeling van palmen en olijven,
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cactussen en bloesemboomen in dezen paradijstuin is het een gezoem en geblink van
vreemde insecten en snelle vogels.

DOLCEAQUA. KASTEELRUïNE.

De zon flitst aan den indigo-blauwen hemel. En heel de aarde lijkt geur en straling,
geschapen tot enkel vreugde, tot enkel schoonheid.
Zóó moet het Paradijs zijn geweest....

Vallecrosia.
Het rijtuig rijdt langs wit-opschijnende wegen naar de bergvallei van Vallecrosia.
Dorre hellingen liggen aan weerszijden in het schroeiende licht. De smalle rivier is
opgedroogd, een vlakte van wit kiezel geeft de bedding aan. Dieper de bergen in
vloeit water langs smalle geulen van de rotsen omlaag. Daar liggen akkers op kleine
plateaus.
Tusschen de verlaten bergen rijden we voort. Hier schijnen geen menschen meer
te wonen. Onverbroken stilte hangt tusschen de wanden. Een kleine steenen brug.
Onze blik gaat hooger langs de helling. En schrik doorvaart ons.
Als een roofvogelnest hangt tegen de berg een saamgeklonterde zwartige
huizenmassa. Zwarte gaten zien ons aan als blinde oogen. Het zonlicht schijnt er op
een afstand van te blijven, een zwarte nevel staat er omheen.
Wij gaan de brug over en zoeken een toegang. Rotsige keien vormen een pad
omhoog. Het brengt ons aan een lage poort. Daar gaan wij het dorp binnen.
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BORDIGHERA. ACHTERWEGJE.

De kille schemer staat als een spook achter de poort. Een smalle duistere gang.
Onze oogen zijn nog verblind van het gutsende felle licht. Langzaam zien we deuren,
lage deuren en daarachter een holte waar stroo ligt. Een stal? Maar een oude man
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strompelt naar voren en sluit de deur.

SAN REMO. BRUGJE.

De gang kronkelt omhoog als een koud glibberig reptiel. Een enkele maal komt
een stuk hemel bloot tusschen twee brokken steen. Boven de gang zijn de huizen
doorgebouwd, wij loopen als in een onderaardsch verwulf. Een plek licht breekt
door. Het is het ‘marktplein.’ Een groote deur leidt naar de kapel. Als in een huiskamer
spelen hier kinderen, korstig-vuil. Aan de keiige muren zijn steenen banken gebouwd.
Daar rollen ze op en over elkaar om zich voor ons te verbergen. Drie treedjes leiden
naar een waterput, een paar grassprietjes strekken zich naar het hooge licht, dat
gezeefd neerdaalt.

BORDIGHERA. OUDE STAD.

Een andere gang brengt ons van het marktplein naar een kelder, waar de school
en tevens de kroeg is gevestigd. Ernaast is een schemerig raam waar achter gouden
appels en petroleumflesschen schimmen. Door de bronsfluweelen schemer loopen
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we langs een steenen trap naar een overwelfde deur met zware houten klopper. Daar
begint een nog nauwer en donkerder gang en dan....
We slaan de handen voor de oogen. Als een bliksemende waterval vol flitsende
pijlen en glinsteringen is het vrije ontembare licht in onze nachtoogen gedrongen.
We staan weer buiten in de volle sterke straling van den rijken dag.

Caffe romana.
Regen, regen heel den dag in dit land van zon. De witte wegen zijn verdwenen, platte
rivieren stroomen tusschen de huizen. Nergens waagt zich een Italiaan naar buiten
in den zondvloed. De palmen langs de trottoirs staan er verslagen bij, hun waaiers
hangen neer; op den grond drijven de losgespoelde vruchten.
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De zee is onzichtbaar; een laag regen blijft als een dikke deken boven het zeedorp
hangen. Wij klimmen tegen een berg op en zien daar boven de blauwe hemel en in
de laagte het dorp met zijn regen. Een zware wolk komt aanvaren, een bergtop
verscheurt zijn bolle gespannenheid; als uitgeplozen watten drijven vlokken om den
berg heen, zich weer saamvoegend boven het dal. We zien de regen eruit spatten,
terwijl de wolk verijlt in een flauwen nevel.
Van den weg, dien wij omhoog hebben gevolgd, is plotseling niets meer over. Een
bruisende, witschuimende beek stort zich over het pad omlaag, groote brokken wit
kiezel meesleurend. Een muurtje van grijze keien dat den weg ter linkerzijde
begrensde, valt in elkaar. Het water danst in dolle roes over de losse steenen, trekt
ze mee, omlaag, omlaag. Aarzelend, zich vastzuigend aan de aarde, rollen de steenen
een eindje om, dan, met een vaart, hobbelen ze mee als stukken kurk.
***
Wadend door geulen, springend over beken, ons vasthoudend aan laaghangende
boomtakken, komen we beneden in de oude stad.
Door een der poorten zijn we binnengegaan; het lijkt de voordeur van een groot
huis. Terstond schiet het oude moedertje uit Caffe Romana op ons toe en haalt ons
binnen in de volkskroeg.
Tusschen de witte muren hangt tabaksrook. Aan de groote schraagtafel tegen den
achterwand zitten mannen te drinken. Het oude moedertje zet ons aan een hoektafel,
bedrijvig zijn haar knokige handen en voor we het weten schuimt de bleekgouden
Asti in de glazen.
In de oude stad weten ze het al, dat er vreemdelingen in de albergo zijn. De oude
heks is den waard gaan halen, die tevens barbier is. Nieuwe gasten stappen binnen,
het witte lokaal raakt vol.
De barbier en zijn zoon hebben de guitaar en de viool ter hand genomen. Lustig
spelen ze een volksdeun vol fijne modulaties. De zoon heeft zijn pet op een oor gezet,
zijn oogen hebben een gebroken gloed als van een slaapwandelaar. De vader kijkt
onder zijn gefriseerde grijze haren vol welbehagen naar zijn instrument en glimlacht
tegelijk tegen ons als wij het bemerken.
Voor de deur is de jeugd aan het opdringen. De jongens klimmen tegen de ramen
op om binnen te kijken.
Er wordt gedronken, de hoofden worden rood. De barbier en zijn zoon spelen
door, begeleid door een occarino. De melodieën worden zoeter smachtender en
gedempter. Bij een lang aangehouden toon dringt het regenruischen door tot de stilte.
Dan spelen ze weer door in sneller tempo.
Opeens springt een man op tusschen de drinkers. In het midden van het lokaal,
een hand op den schouder van den barbier die hem begeleidt, begint hij te zingen.
Zijn donkere oogen, zijn witte tanden, heel zijn roodverbrande kop doet mee. Zijn
forsche, zuivere stem vult het lokaal, kaatst tegen de wanden. Het windt de mannen
op, zij zingen het refrein mee, de glazen geheven.
De grijze heks klapt voór het uit is, als bezeten. ‘Molto bello, molto bello!’ gilt ze
en werpt zich op het glas van den zanger om het te vullen.
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Nu spelen anderen op de fluit, een jongen slaat op de glazen klanken als
carillontonen, de barbier wrijft zijn natte duim over een houten kast wat de diepe
gromtonen van de groote trom weergeeft. Alles wordt klank en muziek. De donkere
oogen gloeien en als de zanger, een Napolitaan, een lied zingt over hun land, brengt
het refrein ‘Italia, Italia’ hun dicht bij den waanzin.
De tooverkol heeft steeds nieuwe Asti in onze glazen getooverd. Wij zijn ook
opgewonden en nemen afscheid als waren al deze mannen onze dierbaarste vrienden.
***
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En als wij uit de donkere spelonk van de Porta Sottana komen, glanst daarachter de
zachte blauwte der oneindigheid; de late zon is stil gaan schijnen aan den
uitgeweenden hemel. De donkere wrattige oude stad met haar zwarte holen en krotten
ligt achter ons en parelgrijs als duivenhalzen strekt zich de milde zee.

Zomer,
door Hermance Löhnis.
'k Lig in dunne schaduw van de populiertjes
In het hooge zoele zondoorgeurde gras.
Om mij slechts 't gegons van goudvleug'lige diertjes
En t geritsel van den lichten wind, die pas
Alle verre weiden over kwam gestreken,
Weiden bont van bloemen, bont van grazend vee Ben ik in den hemel? Alle zorg geweken Niets dan zon en zomer, licht en vreugd en vree.
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HET DRUKKERSMERK DER PLANTIJNSCHE DRUKKERIJ. TEEKENING VAN P.P. RUBENS.

Christoffel Plantin, St. Avertin bij Tours 1520, † Antwerpen 1589,
door Maurits Sabbe. (Vervolg en Slot)
Als wij Plantin's karakter en vooral zijn reusachtigen arbeid nagaan, dan komen wij
spoedig tot de overtuiging, dat hij den gouden passer met het bijschrift L a b o r e e t
C o n s t a n t i a als drukkersmerk en lijfspreuk koos niet enkel om toe te geven aan
de mode-ingenomenheid onzer voorouders met kernige, zinrijke emblemata en
aphorismen, maar wel omdat hij, sterk bewust, daarin de vertolking vond van de
beginselen, die hem in het leven den krachtigsten en zekersten steun moesten geven.
Het vastgeprikte passerbeen verzinnebeeldt de taaie, nooit wankelende
standvastigheid, die Plantin in het volbrengen van de opgenomen taak trots alle
tegenslagen en moeilijkheden aan den dag legde; en het cirkelbeschrijvende been is
het teeken van het onvermoeide, de wijdste geestelijke horizonnen omvademende
werk, waardoor de groote drukker zich heeft onsterfelijk gemaakt. Plantin zelf
volledigde graag de opsomming van die levensdeugden met er nog ootmoed en
geduld bij te voegen. Zoo schreef hij op het klad van een brief in 1588, een jaar vóór
zijn dood, het volgend rijmpje, dat hem heelemaal kenschetst:
U n L a b e u r c o u r a g e u x m u n i d' h u m b l e C o n s t a n c e
R e s i s t e a t o u s a s s a u t s p a r s i m p l e p a c i e n c e *).

*) Archief Museum Plantin X, fo. 230.
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Dank zij die eigenschappen overvleugelde Plantin in korten tijd de dertig drukkerijen,
die te Antwerpen werkzaam waren toen hij er de zijne vestigde. En wat hij daar
verwezenlijkte grenst aan het wonderbare.

TITELBLAD VAN PIERRE RAVILLAN. INSTRUCTION CHRÉTIENNE 1562. TEN ONRECHTE TOEGEKEND AAN
PLANTIN, VOLGENS DE EIGENHANDIGE NOTA DIE HIJ ONDERAAN HET BLAD SCHREEF.

Onder de heerlijkheden die de Florentijnsche edelman L. Guicciardini destijds in
de Scheldestad vermeldde als merkwaardig om ‘te zien en te aanschouwen met lust
en genoechte’, den O.L.V. toren, de nieuwe Beurs, de Munt, het Stadhuis, het
Oosterlingenhuis, het ‘wonderlijk forneys’ van Jacob Pasquet uit Brescia, waar
‘cristalyne glazen op de Veneetsche maniere werden gemaakt,’ weidt hij met
bijzondere voorliefde uit over ‘Christoffel Plantijns des Koninklijken drukkers groote
ende heerlijcke druckerije’. ‘Tot nu toe,’ schreef hij, ‘geen dierghelijcke in gantsch
Europa ghesien is gheweest, noch ghesien en wordt, daar meer parssen, meer letteren
van allerley soorten, meer printen ende gereedschappen; meer bequame ende
gheschickte mannen, groote loonen winnende met wercken, corrigeren ende overzien
in allen talen, zoowel sonderlinghe als ghemeyne, gheen uytghenomen, die men in
het gantsch Christenryck door ghebruyckt: soo dat al t' samen wel gherekent, in dit
huys met zijnen aenhanck ende toebehoorte, meer dan drie hondert hierlandtsche
guldens; welck meer dan anderhalf hondert croonen zijn, alle domelycke daghe
uytghegeven ende becostight worden; welck voorwaer een edele ende koninklycke
saecke, niet alleen den loffelycken aenghever ende meester, maer oock der stadt
grootelyck tot profyt ende eere is: want zijne schoone ende welgestelde wercken
worden met groote menichten de gantsche werelt door ghevoert ende verbreydt’*).
Dat wist Plantin zelf ook zeer goed. Hij schrijft het in een rekwest aan het
stadsmagistraat, (1577) - wellicht met wat te veel minachting voor hetgeen vóór hem
*) Beschrijvinghe van alle de Nederlanden. Vertaling van C. Kiliaan, uitg. W, Jansz., Amsterdam,
1612, p. 89.
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te Antwerpen op typographisch gebied werd voortgebracht: ‘L'impression d'Anvers
(dont les mots estoynt au paravant usurpez par les nations voysines comme un
proverbe de chose de peu d'estime) a depuis esté admiree, prisee, et recherchee d'un
chascun sur ledit nom d'Anvers et de Plantin: non seulement par les voysins et gens
de moyenne qualité: mais aussi par les estranges nations et par les plus grands
seigneurs de l'Europe, tant Ecclesiastiques que seculiers’†) In een anderen brief aan
het magistraat verzekert bij ‘sans jactance’ zooveel poinsoenen, matrijzen, persen,
figuren en letters te bezitten, dat al de drukkers van Europa getuigen er nooit zooveel
bijeen gezien

†) Correspondance V, 247.
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te hebben als bij hem*), en in een schrijven aan De Çayas bevestigt hij dat nogmaals†).

JAN MOERENTORF OF MORETUS I, SCHOONZOON VAN CHR. PLANTIN, NAAR EEN SCHILDERIJ DOOR P.P.
RUBENS.

Plantin's bedrijvigheid en invloed als drukker en uitgever liet zich inderdaad gelden
verre buiten de grenzen der Nederlanden. Hij onderhield niet enkel onafgebroken
onderhandelingen met Hollandsche, Vlaamsche en Brabandsche boekhandelaars en
drukkers, maar Engelschen en Schotten, Franschen, Duitschers, Italianen, Zwitsers,
Polen, Portugeezen en vooral Spanjaarden behoorden tot zijn vaste klanten. Van af
1567 had Plantin een bijhuis te Parijs; te Leiden zette Raphelengius de zaak voort,
die de aartsdrukker er in 1583 van Silvius overnam. Hij had agenten in Spanje, later
een filiale te Salamanca en was op het punt om er eene te Londen op te richten. Zijn
Hebreeuwsche bijbel van 1566 liet hij grootendeels in het noordwestelijke gedeelte
van Afrika tusschen de Middellandsche zee en de Sahara, het zg. Barbarije, door
speciale agenten aan den man brengen. Hij verzond boeken naar Amerika*) en was
een van de trouwste en gezaghebbendste bezoekers van de Frankforter boekenmessen,
die ‘Academie of universeele Uitstalling der Muzen’, zooals Henri Estienne die
internationale boekenmarkten betitelde†), waar zich twee maal 's jaars, in de Lente
en in den Herfst, niet alleen al de groote uitgevers maar ook tal van geleerden
vereenigden.
Om het zoo ver te brengen had Plantin niet alleen werklust en volharding, maar
ook echten handelszin en wijd blikkenden ondernemingsgeest noodig.
Men hoeft maar even zijn grootboeken, rekeningen, brieven en andere zaakpapieren,
die op het rijke archief van het Plantin-Museum bewaard worden in te zien om den
*)
†)
*)
†)

Correspondance VI, 35.
Idem V, 308.
Correspondance VI, 169.
H. Stephanus, Francofordiense Emporium sive Francofordienses nundinae, 1574.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

grootsten eerbied voor Plantin als zorgvuldig, nauwgezet zakenman te gaan gevoelen.
Uit zijn brieven zijn er bovendien typische staaltjes te halen van de zelfbeheersching,
die hij bij het behandelen van zaken steeds zocht
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te bewaren en van de menschenkennis, die hij daarbij aan den dag legde. Hij stelt
Gilles Beys op zijn hoede tegen den bluf van zekere handelaars, die hem knollen
voor citroenen in de hand zochten te stoppen. Dat is de gewoonte van zekere
kooplieden, schrijft hij, ‘principalement de ceux qui hantent à Paris’. Zij pochen heel
veel en zeggen altijd ‘cent pour dix’! Maar Plantin zouden ze zoo niet beet hebben.
‘Usés de réciproque,’ raadt hij Beys aan, ‘et s'ils vous disent quelque chose telle,
tenés vous froid et coy, attendant l'issue avec patience, et vous trouverez leur babil
estre vray babil le plus souvent’*). Is dat niet een gulden regel voor alle degelijke
zakenmenschen: t e n é s v o u s f r o i d e t c o y ? Zelfs de minder edele kantjes van
den koopman vinden wij meer dan eens in Plantin's persoonlijkheid terug. Als hij
zich b.v. moeite gaf om een approbatie of privilegie tot drukken te verkrijgen, maakte
hij er zelfs geen gewetensbezwaar van de waardigheidsbekleeders, die daarover te
beschikken hadden, met geschenken gunstig te stemmen te zijnen opzichte. Zoo stipt
hij aan in zijn rekeningen voor 1565, dat hij in dergelijke omstandigheden aan den
kanselier te Brussel ‘4 formages d'Auvergne, constants 15 patards piece, 8 paniers
de pruneaux et poires a 3½ patards pieces’ en een mooien bijbel had aangeboden,
terwijl hij voor den pastoor van Sinter Goedele en de andere personages, die hem
aan de verlangde privilegies konden helpen, even mild was met kazen, pruimen,
bijbels en ook geld.

MARTINE PLANTIN, ECHTG. VAN J. MORETUS I, NAAR EEN SCHILDERIJ DOOR P.P. RUBENS.

Het waren ook geen gewone eigenschappen die Plantin als nijverheidshoofd moest
aan den dag leggen. De leiding van een talrijk personeel, de groote geldvoorschotten
voor papier en loonen, de regeling van het werk en tal van bekommeringen meer
vroegen wilskracht en doorzicht in hooge maat. En dat alles niet altijd van een leien
dakje liep, blijkt weer overvloedig uit Plantin's correspondentie.
*) Correspondance I, 153.
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Drukker-zijn past niet voor eenieder, schrijft hij: ‘Ce n'est pas le faict de celuy à
qui cela ne luy vient comme de nature ou
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de certaine inclination divine joincte avec un continuel et assidu labeur et ferme
asseurance de se gouverner prudentement avec les compagnons qui communement
sont malings et infidèles à leurs maistres et plains de monopoles ainsi que maintesfois
je l'ay experimenté principalement quant ils se peuvent apercevoir que leur maistre
a besogne commandée....’*). Elders zinspeelt hij op bepaalde gevallen van moedwil
zijner werklieden, waartegen hij krachtdadig moest ingaan: ‘les compagnons ouvriers
de l'imprimerie sentants que j'estois chargé de besongner s'estoyent bendés contre
moy de sorte que j'avois (outre la necessité d'argent) esté contrainct de les chasser
de ma maison et de faindre ne vouloir plus rien imprimer dont finalement s'est ensuivy
qu'ils me soyent venus et ayant envoyé me supplier de leur vouloir pardonner leurs
fautes et les recevoir a la besogne’*). In een anderen brief weer klaagt hij over de
onmogelijkheid op tijd met het bestelde werk klaar te zijn. Dit ware te doen ‘si la
nonchallance, yvrognerie et malice des ouvriers pouvoit estre par quelques loix,
raisons ou conditions reprimée et reduicte à quelques certaines journées de
besongner’†). Wij gelooven hem gemakkelijk waar hij beweert, dat er voor zijn vak
noodig is: ‘une gaillardise et dexterité d'esprit conjoincts avec une fidèle diligence,
labeur assidu et soing perpétuel plus qu'en aucune exercitation ou ruse de besongner’§).

FRANS VAN RAVELINGEN OF RAPHELENGIUS. SCHOONZOON VAN CHR. PLANTIN. GRAVURE VAN DE
LARMESSIN UIT IS. BULLAERT. ACADEMIE DES SCIENCES ET DES ARTS. (PARIS 1682).

Naast die moeilijkheden met de werklieden kwamen er nog erger van finantiëelen
aard, waartegen Plantin een heel groot deel van zijn leven te worstelen had. De groote
bestellingen, hem door den koning van Spanje gedaan, staken hem diep in de schulden.
Philips II, wiens eigen geldelijke toestand zeer bedenkelijk was, betaalde de beloofde
*)
*)
†)
§)

Correspondance III, 222.
Correspondance III, 224.
Idem II, 227.
Idem III, 244.
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steungelden en andere verschuldigde sommen niet. Plantin moest alleen aan intrest
voor de gelden ontleend voor het drukken der B i b l i a r e g i a jaarlijks 2500 gulden
betalen. Op last van den Koning gaf gaf hij 50.000 gl. uit enkel voor liturgische
werken, 36.000 gl. voor koorboeken, enz. en van dat alles kwam jaren lang niets in
zijn kas terug. Daar moesten dan nog bijgevoegd worden de groote verliezen
veroorzaakt door de Spaansche furie en de andere politieke gebeurtenissen dezer
beroerlijke tijden. De heele C o r r e s p o n d a n c e door weerklinken Plantin's klachten
over geldnood. Hij smeekt en bidt om toch maar te krijgen wat hem toekomt. Zijn
schuldeischers
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kwellen hem zoozeer, dat hij er ziek van wordt*). Hij moet eigendommen verkoopen
om ze te bevredigen en meer dan eens verklaart hij op het punt te zijn zich van de
drukkerij te ontdoen.

BEN. ARIAS MONTANUS, NAAR EEN SCHILDERIJ DOOR P.P. RUBENS.

Hij worstelt tegen die moeilijkheden als tegen een veelkoppig monster. Zoo schrijft
hij het in zijn teekenende taal en wij voelen het werkelijk zeer innig, dat hij ons hier
geen rhetorisch beeld geeft, maar wel de levende, samengedrongen uiting van de
bittere gevoelens, die hem vervullen. ‘L'imprimerie,’ zegt hij aan De Çayas, ‘est ung
vray abisme ou goufre auquel par ung labeur assidu et une constance ferme et asseurée
il convient perpétuellement entendre luy jecter en la gueule et fournir tout ce qu'il
est nécessaire ou autrement il dévore et engloutist son maistre mesmes et tous ceux
qui s'en meslent avec luy’†).
Plantin is er zelf over verwonderd, dat hij al die moeilijkheden had kunnen
overwinnen, en degenen die hem kennen, schreef hij, moeten er zich grootelijks over
verbazen en het voor een mirakel houden, dat een man als hij zooveel grootsche
typographische ondernemingen, en vooral het uitgeven der koninklijke Antwerpsche
P o l y g l o t t a , tot een goed einde had kunnen brengen.
De drukkers, boekhandelaars en andere ‘entendants d'imprimerie’ hadden met
hem gelachen en overal uitgestrooid, dat hij nooit dit werk zou kunnen voltooien,
gezien de pracht waarmede het begonnen werd, de groote moeite en de zware onkosten
die het veroorzaakte.
Plantin's geloovige natuur brengt aan God al de eer dier geslaagde onderneming:
‘Je confesse à la vérité que cela et les autres oeuvres par nous achevées sont l'oeuvre
de Dieu qui pour sa gloire et honneur m'a donné le cueur d'entreprendre choses de
*) Correspondance III, 297.
†) Idem III, 245.
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telle importance....’*) In sommige van die vrome bekentenissen ligt iets roerends.
Duidelijk blijkt er uit, dat niet het geldwinnen, maar wel de hoogere, zedelijke
beteekenis van zijn vak hem het nauwst aan het hart lag. Al de krachten van zijn
hartstochtelijke ziel stonden in den dienst der drukkunst, waarvan

*) Correspondance III, 245.
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hij de verhevenste opvatting had. Hij voelde zich een zaaier van het edelste zaad.
‘Nostre bon Dieu m'a donné le courage d'y employer et consumer toutes les facultés
non seulement qu'il luy avoit pleu me donner, mais aussi toutes les faveurs et deniers
qu'il m'a oncques esté possible de recouvrer ou tirer de mes amis ou d'autres’§).

ABRAHAM ORTELIUS, NAAR EEN SCHILDERIJ DOOR P.P. RUBENS.

Geldzucht beheerschte hem zeker niet. Zijn eenig verlangen was met zijn gezin
sober en eerlijk te kunnen leven. ‘Oncques je ne me senti ni me sens entaché d'avarice
ni d'autre profict particulier que de l'entretien sobre et honneste de moy et de ma
famille qu'il est necessaire entre hommes et devant Dieu....*)’
Op het einde van zijn leven, toen zijn toestand wat verbeterde, was zijn eenige
droom de drukkerij en wat er bij behoorde, onbelast van hypotheken, aan zijn
erfgenamen na te laten†).
Zelfs in dagen van dringenden geldnood wist hij een edele houding aan te nemen,
waarin we niet weten wat het eerst te prijzen, òf de goedheid, òf den moed, òf de
vrome gelatenheid. Kenschetsend zijn in dit opzicht de volgende woorden, die hij,
nog gansch ter neer gedrukt door de ellende der Spaansche furie, richtte tot zijn
vriend Jean Moflin, van wien hij geld te goed had: ‘Quant a ce que me debvés je
vous donne commission plainière de vous soliciter vous mesmes selon la commodité
que vous aurés de soulager ma necessité: qui est plus grande que je ne le voudrais
manifester: nonobstant quoy Dieu par sa grace m'entretient le courage tel que l'avés
veu, voire me l'augmente en pacience a la mesure que les urgentes necessités
croissent’§). Hoe de stoffelijke nood hem ook folterde, toch vond hij een geestelijken
en zedelijken troost in het besef een edel en groot werk verricht te hebben. Er bleef
§)
*)
†)
§)

Correspondance III, 246.
Correspondance VIII, 407.
Idem IV, 133; zelfde verklaring: III, 246.
Idem VI, 54.
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hem in al zijn leed toch: ‘un contentement d'esprit d'avoir esté comme ung instrument
employé à si bonne et saincte oeuvre’**).
Wat betreft de intellectuëele leiding van

**) Idem III, 246.
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zijn drukkerij en uitgeverszaak, grenzen Plantin's gaven aan het geniale. Hij slaagde
er in van den G o u d e n P a s s e r een centrum te maken, waar uit alle hoeken van
Europa de voortreffelijkste bijdragen op welk wetenschappelijk gebied ook
samenstroomden. De geschiedenis van Plantin's uitgaven en van zijn betrekking met
de geleerden, die hem hun werken toevertrouwden, is een schitterend hoofdstuk uit
de geschiedenis van het humanisme, niet alleen in de Nederlanden, maar in het
gansche beschaafde Westen. Vooral in de eerste helft van zijn loopbaan, tot aan de
Spaansche furie (1576), is Plantin's uitgeverij een brandpunt van echten geestelijken
Renaissance-durf, van stoutmoedigen drang naar kennis, die voor geen grootsche
onderneming achteruitging.

JUSTUS LIPSIUS, NAAR EEN SCHILDERIJ DOOR P.P. RUBENS.

Wij denken er niet aan hier al de geleerden op te sommen met wie Plantin in
onderhouden briefwisseling was, die hem te Antwerpen bezochten, bij hem vertoefden
en met hem een vaste vriendschap sloten, tegen alle verdachtmaking bestand. Ze zijn
bekend die heel grooten, die Plantin met hun achting en hartelijke genegenheid
vereerden.
De geleerde oriëntalist en theoloog Arias Montanus, door Philips II aan zijn vrome
mijmeringen in de ermitage te Aracena onttrokken om van 1568 tot 1572 te Antwerpen
het drukken te besturen van de vermaarde B i b l i a s a c r a h e b r a i c e , c h a l d i a c e ,
g r a e c e e t l a t i n e ,dezoogenaamdeA n t w e r p s c h e P o l y g l o t t a ,diePlantin's
naam onsterfelijk maakte; de geograaf Abraham Ortelius, wiens heerlijke atlassen
Plantin uitgaf; de numismaat Hubert Goltzius; Sambucus, wiens emblemata Plantin
populariseerde; de wiskunstenaar S. Stevin; Kardinaal Baronius, de schrijver der
A n n a l e s e c c l e s i a t i c i ; R. Dodoens, Ch. de l'Escluse (Clusius), M. de Lobel,
de drie voortreffelijke plantkundigen, die elk een merkwaardig H e r b a r i u m bij
Plantin lieten verschijnen; de beroemde Justus Lipsius; D. Hunaeus, D. Goudanus,
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Rediger, Masius, J. Isaac, en zooveel anderen meer, te talrijk om hier op te noemen,
behoorden tot die soort van Academie, waarvan Plantin het centrum was en wier
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leden door middel van brieven, die te Antwerpen soms talrijk ‘als een vlucht
spreeuwen’*) binnen kwamen, of in persoonlijken omgang met elkander de
vriendschappelijkste betrekkingen onderhielden. Merkwaardig is het te zien hoe
Plantin, de eenvoudige typograaf, die geen hoogere studieën deed, er in slaagde den
eerbied van de beste geesten van zijn tijd te verwerven.

MUSEUM PLANTIN-MORETUS. DE DRUKKERIJ.

Aan zijn trouwen beschermer De Çayas, secretaris van Philips II, schreef hij eens,
dat hij zich met het werk der geleerden niet wilde bezighouden: ‘quant a me mesler
d'en vouloir rien particulariser, examiner les assertions, probations, confutations,
refutations ni autres telles matieres scholastiques, je confesse que je n'y entends rien,
que ce n'est ma vacation ne vocation et qui plus est que je n'ay le desir et moins
encore de loisir pour y employer une seule demye heurette....†)’. Uit andere brieven,
en uit de keuze der door hem uitgegeven werken blijkt echter ten overvloede, dat
Plantin wel degelijk een helderen kijk had op het geleerde werk, dat hij uitgaf en wel
zelfstandig oordeelde over de waarde van zijn auteurs, al drukte hij zijn oordeel dan
ook altijd zeer nederig en eerbiedig uit*).
Plantin's deugden en levenshouding droegen er ook machtig toe bij om hem tot
vriend te maken van zoo veel hoogstaande persoonlijkheden. Is er treffender hulde
te vinden voor de zedelijke gaven van dien merkwaardigen man dan de brief van den
Leuvenschen student Charles d'Assonville, die hem met nadruk vraagt om zijn vriend
te mogen worden omdat hij toch zooveel had gehoord over zijn groote, door iedereen
geprezen deugden?†). En kan er hooger lof over Plantin's karakter geschreven worden
dan in de volgende passage uit een brief van Arias Montanus aan De Çayas: ‘Nooit
heb ik iemand ontmoet die meer bekwaamheid met meer goedheid wist te vereenigen
en de deugd beter kende en beoefende dan hij. Elken dag vind ik iets in hem te prijzen,
en boven alles zijn groote nederigheid en zijn geduld....’§). Die nederigheid blijkt
*)
†)
*)
†)
§)

Correspondance IV, 168.
Idem VII, 42.
Correspondance IV, 141; V, 19.
Idem V, 99.
Idem IV. 270.
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zelfs uit kleine bijzonderheden in zijn dagelijkschen omgang. Aan Sassenus en andere
Leuvensche boekhandelaars, die hem gelukwenschen ter gelegenheid van zijn
aanstelling tot koninklijken ‘hooftprinter’, vraagt hij dat zij geen eeretitel zouden
gebruiken als zij aan hem schrijven, en eveneens verzoekt hij Lefèvre de la Boderie
hem geen ‘doctissime’ te noemen**).
Het valt op dat er in Plantin's rijke correspondentie weinig of geen brieven
voorkomen gericht tot enkele van de kunstenaars, teekenaars en graveurs, die hij
nochtans zoo veel voor zich deed werken. Is de schaar der geleerden, die bij Plantin
werken

**) Zie nog andere bewijzen voor zijn afkeer van titels VIII, 518, 523.
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uitgaven, talrijk en schitterend, de galerij der graphische kunstenaars, die zijn
drukwerken versierden, is niet minder belangwekkend en glansrijk. Wij noemen de
teekenaars Pieter van der Borcht en Crispijn van den Broeck uit Mechelen, Godefroid
Ballain uit Parijs, Luc. d'Heere uit Gent, Marten de Vos en Pieter Huys uit Antwerpen,
N. van der Horst; de houtsnijders A. Nicolaï, A. van Leest, G. Jansen, Corn. Muller,
W. van Parijs, Jean de Gourmont, Marc Duchêne, Jean Crisoone; de kopergraveurs
A. de Bruyn, J. Sadeler, de gebroeders Jan en Hieronymus Wierix, geniale dronkaards
en pierewaaiers, P. van der Heyden, J. Goltzius, en de Luikenaar P. Dufour. Van
zeer weinigen blijkt dat Plantin vriendschapsbetrekkingen met hen onderhield. Na
de plundering van Mechelen door de Spanjaards in 1572 nam hij Pieter van der
Borcht met zijn gezin in zijn woning op, en voor Crispijn van den Broeck scheen
hij, zooals uit enkele brieven blijkt, warme sympathie te gevoelen*). Van andere
dergelijke voorbeelden is er weinig of niets te vinden. Moeten wij daar uit afleiden,
dat Plantin werkelijk de achting van de geleerden boven die van de kunstenaars
verkoos? Waren die teekenaars, hout- en kopersnijders in zijn oogen wel iets meer
dan vaardige, knappe werklieden, wier kunst hij wel op prijs stelde om zijn boeken
te versieren, maar wier geestelijken omgang hij minder zocht? Als wij daarbij
vaststellen, dat hij, die zich zoo vaak bewonderend uitlaat over kennis en geleerdheid,
nergens een woord van waardeering over teeken- of graveerwerk of kunst in 't
algemeen neerschrijft, dan rijst wel onwillekeurig de vraag op of Plantin wel heel
veel voor kunst voelde. Schreef hij niet eens aan Arias Montanus, dat hij zich nooit
een portret had laten maken omdat hij dit als een daad van ijdelheid beschouwde?
Later is dit oordeel, dat ook grootendeels op moreele of godsdienstige gronden kon
steunen, gewijzigd, maar in elk geval verraadt het een zekere zijde van Plantin's
innerlijk gevoel, dat althans tijdelijk met een zekeren vorm van kunst niet zeer
ingenomen bleek. Daartegenover staat echter dat Plantin zich steeds de medewerking
van voortreffelijke kunstenaars wist te verzekeren en in al zijn uitgaven bewijzen
geeft van den besten smaak. Dit wijst dan toch bij hem op de aanwezigheid van een
onderlegden en geoefenden kunstzin.

MUSEUM PLANTIN-MORETUS. DE LETTERGIETERIJ.

*) Correspondance III, 122.
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Twee bronnen van groote moeilijkheden en ernstige gevaren voor Plantin waren
ook de godsdienst en de politiek, die in de beroerlijke jaren van zijn verblijf te
Antwerpen de gemoederen zoo hartstochtelijk in gisting brachten en tot bloedige
worstelingen aanleiding gaven. Door den aard van hun bedrijf stonden de drukkers
midden in dien strijd. J. van Liesvelt werd onthoofd voor het drukken van verboden
boeken; J. Roelants en P. van Keerberghe werden om dezelfde reden gevangen gezet.
Tot een dergelijk martelaarschap bracht Plantin het niet. De wijze waarop hij zich
tegenover de twistende partijen gedroeg, heeft hem wel eens van dubbelhartigheid
doen beschuldigen.
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CHRISTOFFEL PLANTIN. GRAVURE VAN E. DE BOULONOIS UIT IS. BULLAERT ACADÉMIE DES SCIENCES
ET DES ARTS. (PARIS, 1682). TOME II, P. 258.

Meer dan eens werd hij verdacht van calvinistische sympathieën. In 1562 werden
al zijn bezittingen verbeurd verklaard en verkocht nadat ontdekt werd dat hij in 1561
een kettersch boekje had gedrukt: B r i e f v e i n s t r u c t i o n p o u r p r i e r . De
huiszoeking met aanhouding van de heele familie, de dienstmeid inbegrepen, behoort
tot de geliefkoosde onderwerpen van sommige Antwerpsche schilders, die voor
eenige jaren nog een soort van Plantin-romantiek in het leven hielden. Plantin, die
einde December 1561 naar Parijs gevlucht was loochende steeds de drukker van dat
boekje te zijn Drie van zijn werklieden werden er voor gestraft en reeds in 1563
mocht hij terugkeeren.

HANDSCHRIFT VAN CHR. PLANTIN.

Meer dan eens nog werd hij met dergelijke beschuldigingen lastig gevallen. In
1563 was het voor het boekje van Pierre de Ravillian, I n s t r u c t i o n
C h r e s t i e n n e , dat in 1562 met zijn adres verschenen was en waarvan hij verzekerde
de drukker niet te zijn. Op het titelblad van het e x e m p l a a r , bewaard in het Museum
Plantin-Moretus, deed hij dat eigenhandig met de volgende woorden: ‘Ceste
impression est faussement mise en mon nom, car je ne l'ai faicte ne faict faire’.
Om zijn drukkerij weer op te richten vormde hij nu een vennootschap waarvan
naast Goropius Becanus deel uitmaakten C. en Ch. van Bombergh, en Jacob Schott,
die later overtuigde calvinisten werden. Dit ook werd door sommige katholieken aan
Plantin verweten, maar dit bracht hem niet in verlegenheid.
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Over C. van Bomberghe schrijft hij aan Jean Mofflin o.a., dat hij wel zijn vriend
was, doch hem losliet zoodra hij zijn calvinistische sympathieën merkte: ‘Je luy priay
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de ne plus hanter si familièrement en mon logis, s'il vouloit ainsi continuer, à cause
que ce me pourrait estre scandale....*). En daar voegt hij dan een dier vurige
belijdenissen van katholiek geloof bij, zooals hij er zoovele schreef aan Arias
Montanus, De Çayas en tal van andere beschermers en vrienden: ‘Je n'ay oneques
adhéré ni favorisé aux sectaires et que, pour vivre ne pour mourir, je ne veux me
séparer de l'obéissance de nostre Roy très catholique, nostre mère saincte esglise, en
la foy de laquelle je pretends vivre er mourir’†).
Die verloochening van C. van Bombergh belette Plantin echter niet in het vervolg
nog met even besliste calvinisten om te gaan. De bekende Fransche predikant Hubert
Languet had hem tot vertrouwensman te Antwerpen gekozen, Metellus, Dousa,
Alexander Grapheus en andere gereformeerden meer behoorden tot zijn latere
vrienden. Na de Spaansche furie zien wij hem aanstellen tot drukker van de Staten
Generaal, anti-Spaansche pamfletten uitgeven, huldeverzen dichten ter eere van
Willem van Oranje, den hertog van Alençon en den Aartshertog Mathias. Later nog,
van 1583 tot einde 1585, vestigde hij zich te Leiden en werd er de drukker van de
jonge calvinistische hoogeschool.
Dat alles was meer dan genoeg om Plantin in de oogen van vele katholieken voor
een verkapten ketter te doen doorgaan, en toch verzette hij zich steeds met klem
tegen deze verdenking. Bij die verdediging legde hij een groote handigheid aan den
dag. Zoo hij voor de Staten-Generaal en voor de Leidsche hoogeschool had gewerkt,
dan was het enkel, omdat de groote sommen, die de Koning van Spanje hem
verschuldigd was, niet uitbetaald werden. Hij werkte voor een vaste wedde met vaste
verplichtingen. Zoo hij ooit iets tegen Koning of Kerk drukte, dan was het gedwongen
door de Staten of door den Aartshertog Mathias. Hij zag niet eens naar den inhoud
van hetgeen men hem deed drukken, en die werkjes werden verbeterd door menschen
heelemaal vreemd aan zijn drukkerij. Zoo er subversieve boeken verschenen met
zijn naam, verzekert hij aan Buyssetius*), dan was dit het werk van afgunstigen, die
hem zochten ten onder te brengen. En aan Arias Montanus schrijft hij, dat hij niets
uitgaf of het was door den censor goedgekeurd, ten ware hij daartoe door de overheid
gedwongen werd.†)
Wat er ook gebeurde, verzekert hij, zijn gevoel bleef onveranderd trouw aan Kerk
en Koning en hij gaf een niet te loochenen kracht aan zijn verweer door er op te
wijzen, dat hij naast de gewraakte uitgaven van de Staten-Generaal toch voortging
met breviariën, missalen, diurnalen en andere katholieke liturgische werken uit te
geven.§) Hij gaf waarschijnlijkheid aan zijn voorstelling, vooral voor hetgeen zijn
verblijf te Leiden betreft, door de verdraagzaamheid van zijn calvinistische omgeving
hoog te roemen. Ik werd er steeds hartelijk bejegend, schrijft hij aan De Çayas,
‘nonobstant que chacun sceust que je demeurois tousjours constant en nostre saincte
religion catholicque et que j'eusse protesté de jamais n'imprimer aucun livre repugnant
a icelle mais seulement les livres d'humanité propres a toutes escholes en tous
païs....’**). Eens echter wilde een ongenoemd personage, bewerende te handelen
*)
†)
*)
†)
§)
**)

Correspondance I, 255.
Idem I, 259.
Correspondence VI, 106.
Idem VI, 119.
Idem VI, 86.
Idem VII, 242.
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namens zekeren Don Antonio, hem een traktje doen drukken, dat tegen den koning
was gericht. Plantin weigerde ‘tout a plat’, zooals hij schrijft, en toen de Hollandsche
Staten toelating gaven om het werkje toch in zijn drukkerij te laten drukken tegen
zijn wil, besloot hij Leiden te verlaten. Dit neemt niet weg, dat hij toch herhaaldelijk
de Hollandsche verdraagzaamheid en niet het minst die van de Leidsche Hoogeschool,
prijst.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

178
Degene, die er het meest toe bijdroeg om Plantin naar Antwerpen te doen terugkeeren,
was de theoloog en humanist Laevinus Torrentius, zijn trouwe vriend, die in 1575
tot bisschop van Antwerpen benoemd, deze waardigheid eerst in 1587 kon waarnemen.
Onmiddellijk na Plantin's vertrek naar Leiden schreef hij hem reeds hoe zeer hij dat
verblijf in de calvinistische stad betreurde en wat moeite hij had om Plantin's oude
vrienden te overtuigen, dat deze geen afvallige was. Hij belooft hem namens het
Vaticaan veel mooi werk en smeekt hem toch geen kettersche werken uit te geven*).
Ook was Plantin's eerste bezoek, bij zijn terugkeer uit Holland, voor Torrentius, die
destijds te Luik vertoefde. Met welgevallen zond hij aan dezen vriend ook het
getuigschrift van orthodoxie, hem door Kanunnik Walter van der Steghen afgeleverd.
Evenals hij na de Spaansche furie het ambt van t y p o g r a p h u s r e g i u s , dat
Hendrik III hem in Frankrijk aanbood, van de hand had gewezen, weigerde hij in te
gaan op allerlei mooie voorstellen, die hem naar elders zochten te lokken, o.a. die
van Karel Emmanuel I, hertog van Savoye, die hem poogde te bewegen zich te Turijn
te komen vestigen. Hij luisterde naar Torrentius, bleef Antwerpen trouw, werd er
weer drukker van Kerk en Koning, en werd er, in 1589, begraven in de koor van
O.L.V. Kerk.
En toch was hij niet de toonbeeldig volgzame katholiek, die on voorwaardelijk en
zonder eenig geestelijk voorbehoud in den schoot van zijn kerk vrede en gemoedsrust
vond. Calvinist schijnt hij wel niet geweest te zijn en bij zoover althans kunnen wij
zijn tallooze bevestigingen van katholieke rechtgeloovigheid aannemen, maar hij
maakte wèl opvolgentlijk deel uit van twee secten, die een gewoon katholiek
bezwaarlijk anders dan kettersch kan heeten. De eerste secte was H e t H u i s d e r
L i e f d e , dat als hoofd Hendrik Niclaes erkende en een tamelijk ingewikkelde
mystieke leer voorstond. Plantin was die groep zeer verkleefd. Hij drukte in het
geheim de boeken van Niclaes en stelde een gast zijner drukkerij, Aug. van Hasselt,
in staat, om zich te Vianen te vestigen en er de tractaatjes van H. Niclaes te drukken.
Plantin bleef in briefwisseling met Niclaes tot onder het bewind van den hertog van
Alva, toen hij van Filips II de gunst kreeg om de B i b l i a r e g i a , allerlei katholieke
liturgische werken en zelfs het I n d e x l i b r o r u m p r o h i b i t o r u m te drukken.
De grondslag van Niclaes' opvattingen was evenwel zeer kenschetsend voor dien
veelbewogen tijd, toen de menschen elkander tot den dood bevochten om wille van
dogma's en kerkvormen. De uiterlijke eeredienst was van geringe waarde voor Niclaes,
het kwam er vooral op aan de liefde te bezitten, liefde voor God en den evennaaste.
Niclaes liet zijn volgelingen zelfs toe tot een andere kerk te behooren. Hij zelf, het
hoofd van H e t H u i s d e r L i e f d e , verklaarde zich onderdanig
Roomsch-Katholiek. Dezelfde redeneering kon Plantin ook voor zich zelf maken.
Na 1567 verliet Plantin de gemeenschap van Niclaes en sloot zich aan bij de
volgelingen van Hendrik Janssen, gekend onder den naam van Barrefelt of Hiël, die
vroeger ook tot H e t H u i s d e r L i e f d e behoorde. De Barrefeltisten legden ook
een groote minachting aan den dag voor het gezag van teksten en dogma's. De
zelfverloochening, de ootmoed des harten en de liefde waren de middelen waarmede
zij zich in hun mystieke verzuchtingen met God zochten te vereenzelvigen. Plantin
onderhield een drukke correspondentie met Barrefelt, soms in een geheime
conventioneele taal. Hij drukte den Ve r b o r g e n A k k e r s c h a t , het boek dat
door de secte het meest in eere werd gehouden. Hij was het hoofd van de Antwerpsche
*) Correspondance VII, 112,
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groep, waarbij verschillende leden van zijn familie aangesloten waren. Korten tijd
voor zijn dood ontving Plantin nog een hartelijk schrijven van Barrefelt, waarin deze
hem ‘herts-
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lieve vrunt unde broder in Godt’ noemt*).
Dat Plantin in die beschouwingen zoo opging begrijpen wij best, daar ze werkelijk
goed overeenstemmen met zijn innerlijkste gevoelens, die zich in zoo menigen brief
veropenbaren, en daar ze hem ook toelieten in de overtuiging of in den waan te
blijven, dat hij ze kon aannemen en toch Roomsch-Katholiek blijven. Barrefelt's
volgelingen waren immers al even min als die van Niclaes genoodzaakt de erkende
kerken, waarbij ze aangesloten waren, te verlaten. De uiterlijke cultus had voor hen
ook alleen een zinnebeeldige beteekenis.
Plantin schijnt zich inderdaad als aanhanger van Niclaes of Barrefelt nooit in zijn
binnenste binnenste voor een ketter te hebben gehouden. Waar hij in een brief aan
De Çayas, gedagteekend uit 1575, even bekent, dat zijn vroegere opvattingen niet
vrij waren van kettersche invloeden, bedoelt hij daar zeker niet Niclaes' Barrefelt's
leer mede, daar hij die op dat oogenblik nog aankleefde. En uit intieme brieven, aan
zijn kinderen b.v., waarin hij zijn heele innerlijke wezen onbewimpeld bloot legde,
en waar van geen dubbelhartigheid kan sprake zijn, blijkt toch ook wel dat hij zich
geen ketter voelde. Zoo raadt hij b.v. Madeleine aan, zich nooit te mengen in ijdel
gepraat, ten ware de eer Gods of van de H. Katholieke Kerk daarbij werd aangerand,
of dat er iemand haar ‘par malice’ aanraadde kettersche leeringen aan te nemen. ‘Car
ainsi que devés vous garder comme d'un poison mortel de toute hérésie aussi ne
debvés vous souffrir qu'on vous fit telle injure’†).
Is het niet alsof Plantin in die leer van zelfverzaking die het groote heil zocht in
de levende liefde en in den grond maar een streven is naar menschelijke volmaking,
een soort van toevlucht vond, waar denkende en edel-voelende menschen van
verschillend geloof als broeders naast elkaar konden staan in plaats van elkander
ongenadig te bekampen en uit te roeien? Is die voorliefde voor Niclaes' en Barrefelt's
mystiek niet als een uiting van denzelfden drang naar verdraagzaamheid, die Plantin
omstreeks 1580 deed verlangen naar een soort van Religions-Friede, naar een vrede
door vergelijk?*). Wat er ook van zij, Plantin was de vriend van schoone, flinke
geesten, behoorende tot verschillende geloofsrichtingen, en zijn heele persoonlijkheid
staat te hoog om zulks aan berekening of zucht naar stoffelijk voordeel toe te
schrijven. Hem trok de adel van het verstand, het gezag van de kennis boven alles
aan, en een godsdienstige opvatting, die hem bij bevrediging van de mystieke
verzuchtingen van zijn gemoed, een middel aan de hand deed om met
andersdenkenden om te gaan, kon hem niet onwelkom zijn.
Het is een humanistische geest van hooge intellectualiteit, die uit heel Plantin's
leven opstraalt. Diezelfde geest is het ook die als het ware nog rondzweeft in het
Plantin-Museum, de heerlijke Antwerpsche huizing, waar het werk van dezen
merkwaardigen man zich vereeuwigde. Die woon, waar de geuren der geschiedenis
hangen, is een sanctuarium van de gedachte, waar de heele denkende wereld heenkomt
om onder de betoovering van het verleden eenige oogenblikken in intellectueele
mijmering door te brengen. Alleen de drijvende wolken, die de wind over het
stemmige binnenplein naar de wijdluchtige Scheldevlakte stuwt, spreken daar van
niet denkend zich-laten-leven. Alles getuigt er anders van hooge geestesspanning.
Alles werd er geboren uit den geest en geleid door hersenkracht. Het woelige
*) Correspondance VIII, 528.
†) Idem III, 103.
*) Correspondance VI, 145.
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stadsleven met zijn begeerte naar Jordaensche vreugd, dat in een onmiddellijke buurt
van deernen en matrozen uitraast, zoo gezond geweldig, dat het ophoudt zondig te
zijn, sterft uit tegen de muren dezer huizing, die zich te midden van dat heidensch
epicuristisch gewoel sedert eeuwen verheft als een stille, heerlijke kluize der gedachte.
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Zomeravond,
door Hélène Swarth.
In donker loof, waar zomerkoeltjes waren,
Ontluikt een gouden vlammende chrysant,
Kleine aardester, die 't bange duister bant,
Al is 't maar 't lichtje van de laanlantaren,
Dat tusschen 't zwart der avondboomen brandt.
En 't lijkt mijn liefde, blijf ik droomend staren,
Een levend hart met gele stralenharen,
Dat bevend klopt aan d'engen glazen wand.
Voor 't open venster blijf ik roerloos droomen,
De moede handen vouwende of ik bad.
Zijn 't rozegeuren, die mijn ziel verloomen
En onderdomplen in mysteriebad?
Ik hoor alleen het zuchten van de boomen
En 't zachte vallen van een rozeblad.
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GEZICHT OP WEENEN IN

1547, NAAR EEN ETS VAN AUGUSTIN HIRSCHVOGEL.

Oud Weenen,
door Max Eisler.
I.
Tegenwoordig is Weenen voor de geheele wereld de stad van het leed. Iedereen is
begaan met haar treurigen toestand en velen helpen - in de eerste plaats Holland.
In dezen noodlottigen tijd, nu de algemeene aandacht zoozeer op de stad Weenen
gericht is, bestaat er misschien toch belangstelling voor een beeld van haar groot
verleden, dat zich ondanks nood en armoede in het hart der stad handhaaft.
Want zij, die nu als een bedelaarster aan alle deuren aalmoezen inzamelt, om van
dag tot dag te kunnen leven, zij was van oudsher en tot voor enkele jaren een koningin
onder de steden. Voor hoevelen, aan wie zij voor een duurzaam verblijf of voor korte
uren gastvrijheid verleende, is deze stad, waar gratie en pracht zóó harmonisch
verbonden zijn, een onvergetelijke herinnering. Maar anderen, die Weenen niet
kennen en zich toch evenzeer moeite geven om haar hard lot naar krachten te
verzachten, zullen allicht willen weten hoe die stad er toch eigenlijk uitziet. En zij
zullen ontdekken, dat de menschen, die zij weldoen, in straten loopen en langs huizen,
geschapen voor een genoeglijk leven, een leven in schoonheid en edele genietingen.
En het zal hun zijn alsof tegenwoordig een koningsmantel de bitterste armoede bedekt.
Maar dat zal hun sympathie geen afbreuk doen, integendeel! Want zij zullen inzien,
dat zij door hun groote hulpvaardigheid niet alleen menschen voor ondergang
behoeden, maar ook een geheele stad, die tot de kostbaarste schatten der menschelijke
beschaving gerekend mag worden en wier ondergang dus een verlies voor de heele
menschheid zou zijn. Sedert eeuwen is Weenen een geliefd reisdoel geweest voor
buitenlanders van hooge geestelijke beschaving. Sedert Enea Silvio Piccolomini, de
latere paus Pius II, in April 1438 zijn beroemde beschrijving van de stad gegeven
heeft, hebben tal van andere begaafde mannen en vrouwen hun indrukken van Weenen
telkens weer in brieven, dagboeken en mémoires neergelegd. Men mag deze verslagen
niet al te letterlijk opvatten: door sterke persoonlijkheden geschreven, zijn zij uit den
aard der zaak sterk persoonlijk gekleurd. Maar allen dragen het teeken van het echte,
zelf-doorleefde.
Zoo weerspiegelt zich, in deze reeks van belangrijke geesten, het beeld van de
stad Weenen door de eeuwen heen. Aan de hand der beschrijvingen teruggaande tot
den tijd van haar ontstaan in de middeleeuwen, verwarden tijd van wilde zinnelijkheid
en vurigen godsdienstdrang, met zijn hartstochtelijke, fantastische, omhoogstrevende
gotiek, komen wij in de koele, streng rhytmische Renaissance, in den pittigen,
durvenden baroktijd, om dan van dit hoogtepunt in den artistieken bouw der stad
neer te dalen in het frivool-lieflijke rococo en in het uit een klassieke ‘empire’ en
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een huiselijke Biedermeier-stijl eigenaardig samengesteld Oud-Weenen, dat bleef
bestaan in zijn aristokratische geïsoleerdheid en met zijn burgerlijke genoegens tot
het jaar van storm en
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schrik 1848. De oude binnenstad heeft een net van smalle, kromme straatjes,
waarboven uit als symbool de Stephantoren; daaromheen sloot tot 1859 een kring
van vestingen. Zoo had de stad, rijkelijk voorzien van muren, wallen, grachten en
talrijke bolwerken, een tijdlang een somber, dreigend aanzien, tot daarvoor in de
plaats een gordel van parken ontstond, den wandelaar noodigend tot velerlei uitstapjes,
ook in de verdere, heerlijke omgeving van Weenen: de aristocratische tuinen der
‘Landstrasze’ den bij het volk ook zoo beminden ‘Prater’ en ‘Augarten’, de
voorsteden, die het karakter van dorpen bewaard hebben, en ten slotte in de
wijnbergen, de heuvels met mooie bosschen, die de stad aan drie kanten met hun
bloeienden krans insluiten, terwijl aan de Noordzijde de Donau met verscheidene
breede armen traag tusschen velden en eilanden stroomt. In deze nagelaten geschriften
vinden we dit alles en wij nemen ook deel aan het mondaine leven der stad in de
salons, op het Corso, aan de verfijndere genoegens der aristocratie, de grovere pret
van het volk. Wij leven mee met het tooneel en de muziek, die, hier vertegenwoordigd
door Beethoven en Johann Strausz (den ouden), den heros der symphonieën en den
populairen ‘Walzerkönig’, de twee polen aangeeft van het Weensche menschenslag.
En met dit zorgelooze, vroolijke, begaafde volk weet hun luchtige maar scherp
onderscheidende geest ons spoedig vertrouwd te maken, dit volk, dat ondanks alle
ellende van oorlog en ziekte, ondanks de vermenging met westelijke en oostelijke
naburen toch zijn eigen natuur trouw en standvastig bewaard heeft.
Intelligent en levendig spreekt hun mond uit, wat hun helder, door vele reizen
geschoold oog, heeft gadegeslagen. En daar het bovendien buitenlanders zijn, die
hier van Weenen vertellen, zullen ze ook wel voor het tegenwoordige buitenland de
beste en meest welkome getuigen zijn om in te leiden wat wij verder door woord en
beeld willen geven: eene beschrijving van Oud-Weenen. Nadat zij verslag hebben
uitgebracht van het Weenen uit hun tijd - of liever van het Weenen dat zij zagen zal de beurt aan ons zijn om te schilderen wat er van bewaard gebleven is tot op
onzen tijd - een troost uit een zonnig verleden en in het rampzalige heden.
In 1438 leert Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), in zijn functie van secretaris des
duitschen keizer Frederiks de stad kennen. Wat hij ons daarover uit eigen waarneming
meedeelt verraadt den blik van den ervaren man van de wereld. Waar hij de dingen
alleen van hooren zeggen kent, vooral waar 't gaat om het zedenbederf der beide
geslachten, overdrijft hij schromelijk. Toch hebben we hier als geheel in deze oudste
uitvoerige en zakelijke beschrijving, een klassiek document uit het Middeleeuwsche
Weenen.
Enea Silvio aan een vriend in Basel:
Weenen, April 1438.
‘Weenen is over een omtrek van tweeduizend voet met muren omgeven, maar
tóch heeft het zeer uitgestrekte voorsteden die zelf ook weer vestingen zijn. De stad
bezit een diepe gracht en een hoogen wal; haar muren zijn zeer sterk, voorzien van
talrijke torens en voor den oorlog gereedgemaakte uitbouwen. De woonhuizen der
burgers zijn groot, rijk versierd en goed gebouwd met breedgewelfde gangen. In de
plaats van een hal heeft men hier kamers met stookplaatsen die “Stuben” worden
genoemd. Want slechts op deze wijze kan men de strenge winterkou verdragen.
Overal zijn vensters van glas en ijzeren deuren. Velen houden er zangvogels op na;
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in de woningen vindt men mooi huisraad, de stallen zijn vol paarden, fokvee en
allerlei huisdieren. De huizen hebben hooge gevels en maken een voornamen indruk;
alleen is niet mooi dat de daken meestal met spanen latjes en slechts enkele met
pannen bedekt zijn. Gebouwd zijn overigens de meeste huizen van steen, van binnen
en van buiten versierd met muurschilderingen. Wanneer men in iemands
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huis komt denkt men bij een vorst binnen te treden. De huizen van adel en
geestelijkheid zijn vrij en het stadsbestuur heeft daarover geen jurisdictie. De
wijnkelders zijn zoo diep en uitgestrekt, dat men wel spreekt van een tweede Weenen
onder den grond. Graniet plaveisel bedekt de straten, dat de wagenwielen verdragen
kan. De Hemelheer en zijn Heiligen hebben prachtige kerken uit gehouwen steen,
heel licht en met mooie, zuilengalerijen. Ook een school der vrije kunsten, der
theologie en van het kanoniek recht (Universiteit) bestaat in Weenen, zij is van
jongeren datum, (gesticht 1365) en werd door paus Urbanus VI in haar instellingen
bevestigd. Hier komt een groot aantal studeerenden bij elkaar uit Hongarije en uit
de Alpenlanden.
Het aantal inwoners der stad wordt geschat op 50.000 Communicanten. Achttien
man werden tot stadvaders gekozen, en een burgemeester, die te zorgen heeft voor
het gemeenebest. De landsheer bevestigd de keuze van hen, op wier betrouwbaarheid
hij kan rekenen, en beëedigt hen.
Wat er dagelijks aan levensmiddelen in de stad wordt gebracht, is ongelooflijk.
Wagens vol eieren en kreeften komen aan, brood, vleesch, visch en gevogelte worden
in geweldige hoeveelheden aangevoerd. En daarvan kan men 's avonds al niets meer
te koop krijgen. De wijnoogst duurt 40 dagen, driehonderd met druiventrossen beladen
wagens rijden dagelijks twee- of driemaal de stad binnen, 1200 paarden worden bij
de wijnoogst gebruikt. Bovendien staat het iederen burger vrij, in den tijd tot Martini,
wijn van zijn landgoed in de stad te brengen. Het klinkt ongelooflijk welke
hoeveelheden wijn aangevoerd worden, die in Weenen worden opgedronken en op
de Donau met groote moeite stroomop naar 't buitenland vervoerd. Van den wijn,
die in Weenen in 't klein verkocht wordt, ontvangt de vorst de tiende penning (denar),
wat bij de Kamer jaarlijks twaalfduizend gulden inbrengt. Overigens betalen de
burgers weinig belasting.
Er komen hier dingen voor, die voor zoo'n groote en voorname stad onbegrijpelijk
zijn. Ieder oogenblik ontaarden kleine vechtpartijtjes in een formeelen strijd. Nu eens
arbeiders tegen studenten dan menschen van 't hof tegen arbeiders, dan weer het eene
gilde tegen het andere. Zelden loopt een feest af zonder bebloede koppen; een
doodslag is geen zeldzaamheid. En er is niemand te vinden, die bij 't begin van zoo'n
vechtpartij de vechtenden scheidt. Noch de overheid, noch de vorst hebben politie,
die bij dergelijke aanleidingen tusschenbeiden zou kunnen komen. Zijn eigen wijn
in huis te verknopen is voor den burger geen schande; bijna iedereen heeft een
wijnhuis; daar stoken zij de kamers, zorgen voor de keuken, lokken de drinkers en
lichtzinnige vrouwen binnen, aan wie zij gratis wat warme spijzen opdienen opdat
zij meer zullen drinken, maar ze schenken hun dan des te slechter in. De lagere
volksklassen denken alleen aan hun maag en aan goed eten en verteren hun
weekverdiensten op een vrijen dag tot op den laatsten kreuzer.
Zelden vindt men een oude familie, bijna allemaal hebben zij zich later van elders
hier gevestigd en zijn gauw ingeburgerd. Rijke kooplieden, oud en bijna kindsch,
trouwen jonge meisjes en laten ze na korten tijd als weduwen achter. Deze kiezen
dan uit de schare hunner kennissen en huisgenooten een jongen echtgenoot, en zoo
wordt heden rijk, wie gisteren arm was.’
Dit verslag van Aeneas Sylvius wordt eenigszins aangevuld door den Hongaarschen
geschiedschrijver B o n f i n i , die de stad bij het eerste beleg door den Hongaarschen
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koning Matthias Corvius in 1477 bezocht had. Hij is niet zoo oorspronkelijk als
Sylvius, die hem tot voorbeeld is geweest; hij is ook wat rhetorisch. Maar hij levert
ons toch enkele merkwaardige en nieuwe bijzonderheden die ons een beeld geven
van de stad aan het eind der middeleeuwen, vooral ook van de liefde voor de natuur
die den Weeners van ouds eigen is geweest:
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Weenen, 1477.
‘Weenen behoort stellig tot de schoonste steden der Barbaren, ofschoon aan
uitgestrekt heid veel andere haar overtreffen. Zij ligt in een halve maan aan de Donau
en, als trachtte dit indrukwekkende water er naar, de stad nog meer tot sieraad te
strekken, vormt het waarden of eilandjes, waarin veel fraaie huizen met heerlijke
vruchtboomen de burgers verheugen, tot gastmalen en bals uitnoodigen en der jeugd
tot ontspanning zijn. De eigenlijke stad ligt als een paleis midden in de haar
omringende voorsteden, waarvan er verscheidene in schoonheid en uitgestrektheid
met haar wedijveren. Wandelt men door de stad, dan krijgt men een indruk of men
tusschen de verschillende gebouwen van een kolossalen koningsburcht loopt. De
weelderige pracht aan vensters en spiegels overtreft die der Oudheid. In de zalen en
zomervertrekken houden ze er zooveel vogels op na, dat wie door de straten loopt
zou kunnen denken midden in een bosch te zijn. - Het heele gebied van Weenen is
een enorme, heerlijke tuin, met mooi, wingerdbegroeide heuvels en boomgaarden.
Daaraan grenzen lieflijke bergen waar we vriendelijke landhuizen vinden, vischrijke
vijvers, jachtterreinen, goed ingerichte huizen en prachtige tuinen.
De hoogere bergen in de nabijheid verrukken het oog van den wandelaar door een
menigte van burchten en kasteelen, van dorpen en bloeiende plaatsjes. Leert men het
landschap kennen tusschen Neustad en Weenen, dan zou men deze streek om
haarvriendelijkheid en afwisseling prefereeren boven iedere andere en dekte slechts
de vrede haar warme, zachte wieken over deze landouwen, dan zou men het Weener
leven zelfs verkiezen boven het Zuiden en liever in Oostenrijk dan in Italië wonen.’
Bonfini's beeld van de stad geldt tot 1529, tot de eerste belegering van Weenen door
de Turken. Van toen tot 1683, het tweede beleg der Turken, is de stad heel weinig
veranderd. Wat de renaissance heeft bijgedragen beteekent niet veel en de 17e eeuw
lijdt onder den dertigjarigen oorlog met zijn neerdrukkende gevolgen. Eerst nadat in
1683 de barbaren uit het oosten heldhaftig teruggeslagen zijn herneemt het Weensche
leven weder haren loop en daarmede - in het tijdperk van het barok - de architectuur
en de daarop betrekking hebbende kunst. Op dit historisch oogenblik treedt hier de
vrouw op van den toenmaligen Engelschen gezant te Constantinopel, Lady Mary
Wortley Montague (1689-1762). Als vriendin van Addison, Young en Pope had zij
litteraire neigingen, die ook in haar drie Weensche brieven duidelijk te merken zijn.
In twee van deze brieven geeft zij een verslag over de opera en over het keizerlijk
hof. In den derden, die hier volgt, geeft zij een fijngevoelde beschrijving van de
veranderde stad en haar nieuw leven in de voorname kringen.
Lady Mary Wortley Montagu aan de Countess of Mar:
Wien, 8 September 1716.
‘I am now, my dear sister, safely arrived at Vienna, and, I thank God, have not at
all suffered in my health, nor (what is dearer to me) in that of my child, by all our
fatigues.
We travelled by water from Ratisbon, a journey perfectly agreeable, down the
Danube, in one of those little vessels that they very properly call wooden houses,
having in them all the conveniences of a palace; stoves in the chambers, kitchens,
etc. They are rowed by twelve men each, and move with such incredible swiftness,
that in the same day you have the pleasure of a vast variety of prospects; and, within
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the space of a few hours, you have the pleasure of seeing a populous city adorned
with magnificent palaces, and the most romantic solitudes, which appear distant from
the commerce of mankind, the banks of the Danube being charmingly diversified
with woods, rocks, mountains covered with vines, fields of corn, large cities, and
ruins of ancient cast-
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les. I saw the great towns of Passau and Lintz, famous for the retreat of the imperial
court when Vienna was besieged.
This town, which has the honour of being the emperor's residence, did not at all
answer my ideas of it, being much less than I expected to find it; the streets are very
close, and so narrow, one cannot observe the fine fronts of the palaces, though many
of them very well deserve observation, being truly magnificent. They are built of
fine white stone, and are excessively high. For, as the town is too little for the number
of the people that desire to live in it, the builders seem to have projected to repair
that misfortune by clapping one town on the top of another, most of the houses being
of five, and some of them six stories. You may easily imagine, that the streets being
so narrow, the rooms are extremely dark; and what is an inconveniency much more
intolerable, in my opinion, there is no house that has so few as five or six families
in it. The apartments of the greatest ladies, and even of the ministers of state, are
divided but by a partition from that of a tailor or shoemaker; and I know nobody that
has above two floors in any house, one for their own use, and one higher for their
servants. Those that have houses of their own, let out the rest of them to whoever
will take them and thus the great stairs (which are all of stone), are as common and
as dirty as the street. It is true, when you have once travelled through them, nothing
can be more surprisingly magnificent than the apartments. They are commonly a
suite of eight or ten large rooms, all inlaid, the doors and windows richly carved and
gilt, and the furniture such as seldom seen in the palaces of sovereign princes in other
countries. Their apartments are adorned with hangings of the finest tapestry of
Brussels, prodigious looking-glasses in silver frames, fine japan tables, beds, chairs,
canopies, and window-curtains of the richest Genoa damask or velvet, almost covered
with gold lace or embroidery. The whole is made gay by pictures, and vast jars of
japan china, and in almost every room large lustres of rock crystal.
I have already had the honour of being invited to dinner by several of the first
people of quality; and I must do them the justice to say, the good taste and
magnificence of their tables very well answered to that of their furniture. I have been
more than once entertained with fifty dishes of meat, all served in silver, and well
dressed; the dessert proportionable, served in the finest china. But the variety and
richness of their wines is what appears the most surprising. The constant way is, to
lay a list of their names upon the plates of the guests, along with the napkins; and I
have counted several times to the number of eighteen different sorts all exquisite in
their kinds.
I was yesterday at Count Schönbrunn, the vice-chancellor's garden, where I was
invited to dinner. I must own, I never saw a place so perfectly delightful as the
fauxbourg of Vienna. It is very large, and almost wholly composed of delicious
palaces. If the emperor found it proper to permit the gates of the town to be laid open,
that the fauxbourg might be joined to it, he would have one of the largest and best-built
cities in Europe. Count Schönbrunn's villa is one of the most magnificent; the
furniture, all rich brocades, so well fancied and fitted up, nothing can look more gay
and splendid; not to speak of a gallery, full of rarities of coral, mother of pearl, etc.
and throughout the whole house, a profusion of gilding, carving, fine paintings, the
most beautiful porcelain, statues of alabaster and ivory, and vast orange and lemon
trees in gilt pots. The dinner was perfectly fine and well ordered, and made still more
agreeable by the good humour of the count.
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I have not yet been at court, being forced to stay for my gown, without which there
is no waiting on the empress; though I am not without impatience to see a beauty
that has been the admiration of so many nations. When I have had that honour, I
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will not fail to let you know my real thoughts, always taking a particular pleasure in
communicating them to my dear sister.’
Niet langen hierna herbergt de stad een aanzienlijken gast in de persoon van den
hoogbegaafden franschen staatsphilosoof Montesquieu (1689-1755). Hij
vertegenwoordigt hier een tijdlang den gezant, den heer de Richelieu, verzamelt stof
voor zijn werk ‘Esprit des Lois’ en schrijft daar tusschen door brieven over Weenen
aan Madame Lambert en den Abbé d'Olivet.
Weenen, 10 Mei 1728.
‘Ik schrijf U, waarde en beroemde heer Abbé, en zou zoo gaarne zien dat dit een
middel ware, mij van uwe vriendschap te verzekeren, die ik mijn geheele leven zoover
het mij mogelijk was heb trachten te verwerven en die voor mij een oneindige waarde
heeft. Ik ben zeer tevreden over mijn verblijf in Weenen; men maakt hier gemakkelijk
kennis, de groote heeren en ministers zijn bijzonder toegankelijk, het hof en de stad
staan in nauwe relatie, het getal vreemdelingen is hier zoo groot, dat men tegelijkertijd
vreemdeling en burger is. Onze taal is hier zoo algemeen, dat zij bijna de eenige is,
die de aanzienlijken spreken en het Italiaansch bijna onnoodig maakt. Ik ben ervan
overtuigd, dat het Fransch in de vreemde landen dagelijks nog veld zal winnen. Het
verkeer der volkeren is hier zoo groot, dat zij een absolute behoefte hebben aan een
gemeenschappelijke taal, en men zal ons Fransch kiezen.’
Deze brief aan d'Olivet worde aangevuld door een blad uit het dagboek van
Montesquieu over het leven aan het keizerlijk hof, op het lustslot Laxenburg dicht
bij Weenen en over de stad zelf:
Weenen, 1728.
‘Le 20 mai 1728, j'allai à Laxembourg; j'eus l'honneur de baiser la main de
l'Empereur et de l'Impératrice. Je les vis dîner. Après quoi, j'allai dîner chez la
princesse de Schwarzenberg. L'Empereur alla voir voler le héron; ce qu'il fait
ordinairement deux fois par jour. C'est dans une prairie, à un petit demi-quart de
lieue de Laxembourg, où il a fait bâtir une espèce de petite tour, en forme de
pigeonnier. L'Impératrice et ses dames se tiennent en haut; l'Empereur (et sa suite)
se tient en bas; et l'on joue dans les deux étages jusques à ce que quelque héron
paroisse. L'Empereur joue ordinairement avec les Espagnols, qu'il aime par-dessus
tout. Il a la physionomie et toutes les manières d'un bon prince, et l'Impératrice le
reste des agréments de la plus belle princesse du monde. Il est vêtu très simplement.
Laxembourg est une maison de chasse, et telle qu'un particulier y seroit très mal
logé. Mais il ne se soucie pas d'être mieux.
La ville de Vienne est petite, genée par les fortifications. Il y a pourtant d'assez
belles maisons et de très beaux appartements. L'incommodité est que rarement
loge-t-on seul dans une maison, et même la Cour prend les seconds étages pour les
officiers: ce qui fait que les loyers y sont prodigieusement chers. La maison du prince
Eugène, dans la Ville, est très belle; celle du prince de Lichtenstein aussi.
Vienne paroît surtout avoir de la beauté lorsque l'on le regarde du dehors. C'est,
en vérité, un très bel objet, et on voit une petite ville fortifiée et de beaux bâtiments
dans le dedans. On compte qu'il y a 180.000 habitants; mais je ne crois pas qu'il y
en ait plus de 120.000. La petitesse de la Ville, la poussière, qui vient surtout d'un

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

grand terrain vide entre la Ville et les faubourgs, fait que l'on est mieux l'été dans
des maisons du faubourg ou jardins, que dans la Ville. Ce qu'il y a de mieux est le
jardin du prince Eugène, celui du prince de Schwarzenberg, et la maison de la
marquise de Tofiano.
Ce jardin du prince Eugène est dans un très petit terrain. Cependant on dit qu'il
coûte 15 à 16,000 florins d'entretien: ce qui est les trois quarts de plus qu'il n'y en
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a (sic!). Il est masqué par une église que l'impératrice Amélie a fait bâtir au-devant;
à mon avis, très mal à propos. La maison est belle, et il y a deux très beaux
appartements. Il y a des pièces, dans ces appartements, si ornées et si finies qu'il est
impossible d'y rien ajouter de mieux. Peut-être le sont-elles trop. D'ailleurs, la façade
de cette maison est de mauvais goût: pleine de petites choses et de colifichets.’
In het begin van de volgende, de 19e eeuw, in den tijd van Napoleon en het Weener
Congres is de stad een politiek middelpunt van Europa geworden. Maar ook een
artistiek, althans op het gebied der muziek: naast den held Beethoven leven hier
Mozart, Haydn en Schubert. Het geestelijk leven staat in vollen bloei, naast het
internationale gezelschapsleven komt nu ook de Duitsche geest tot zijn recht, een
schijnsel van de gelijktijdige klassieke litteratuur in Duitschland valt nu op Weenen.
Van hier uit schrijven, kort na elkaar, Dorothea, de vrouw van Friedrich Schlegel,
de Berlijnsche hofkapelmeesters Johann Fredrich Reichardt, Bettina von Arnim en
Karl Friedrich Zelter hun brieven over de veelbewogen stad; de twee laatste zijn aan
Goethe gericht.
Dorothea von Schlegel aan haar zoons te Dresden:
Weenen, 25 November 1808,
‘....Weenen is eigenlijk een hoofdstad in den echten zin van het woord. Men leeft
hier algemeen zeer goed en zeer grootsteeds. Daarbij is het leven niet bijzonder duur,
dat maakt het veel gemakkelijker en prettiger dan in Parijs. Daarentegen heeft Parijs
veel meer merkwaardige kunstschatten. Een mooie stad is Weenen door de regelmatig
gebouwde, niet al te nauwe straten en door de verrukkelijke omstreken; maar mooie
of bijzondere gebouwen zijn er niet; zulke kerken als in Keulen b.v. zoekt men hier
tevergeefs, evenmin ziet men monumenten der kunst of uit de oudheid; de theaters
zijn middelmatig. de smaak voor muziek zeer gedaald en ontaard. Het verkeer in de
goede kringen schijnt hier echter veel levendiger, vrijer en prettiger te zijn dan in
veel andere hoofdsteden, maar ik heb er tot nu toe niet veel leeren kennen. Openbare
vermakelijkheden schijnen grootendeels den huiselijken gezelligen omgang te hebben
verdrongen en wanneer het ons in de toekomst niet gelukt ons zulk een kring op
eigen gelegenheid te vormen, dan zullen we hier vrij wel geïsoleerd blijven. De
drukte op straat is nog grooter dan in Parijs, omdat Weenen tegelijkertijd een
belangrijke handelsstad is. De mengeling van Christenen, Joden, Turken, Grieken,
Slaven met hun verschillende costuums, talen en gebaren maakt het veelkleurig en
aantrekkelijk. Het is alleraardigst, zoo van de vierde verdieping op dit gewemel van
menschen, rassen, equipages ruiters, vrachtwagens, handkarren enz. neer te kijken.
Men begrijpt niet hoe dit kluwen zich ontwarren zal, en dat zij elkaar niet vernietigen,
door zich zoo om-, en over-, en naast elkaar te wringen en te schuiven en aan te
zetten. Het geeft den toeschouwer hetzelfde gevoel, als wanneer men een kunstwerk
beschouwt dat ons door zijn kunstigheid wel opvalt, maar niet aantrekt....’
Johann Friedrich Reichardt aan een vriend:
Weenen, 1808.
‘Nog nergens werd ik voor mijn goede oude gewoonte, mij dadelijk van de
omgeving van een goedgelegen stad op de hoogte te stellen, zoo beloond als hier in
Weenen dat middenin zulk een prachtige, rijke streek ligt. Ik ken nog weinig van de
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stad en haar bewoners; maar al zou het lot mij noodzaken, Weenen dadelijk weer te
verlaten, dan tòch zou ik mij door de kennismaking met de heerlijke omgeving van
Weenen ten zeerste voor mijn reis beloond voelen. Ik geloof niet, dat er nog een
groote stad in de wereld is, die bogen kan op zulk een rijke, bekoorlijke, vruchtbare,
voor ieder gevoel en iedere smaak iets biedende omgeving.... Als de
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wind reed ik over het voorname Stephansplein langs de oude, prachtige, gotische
kerk, voortdurend met kleine bochten rechtdoor tot buiten de poort, die eigenlijk
alleen uit een hooge gewelfde boog bestond, over de brug van de binnenste
Donau-arm, over groote onbebouwde pleinen en weer door straten, dwars dooreen,
en eer ik er op verdacht was, hield de kerel stil voor een deftig huis, waarvan het
prozaïsche, ietwat onduitsche opschrift mij al vertelde, dat dit de Augarten was, door
Joseph II, die het volk zoo lief heeft, aan de Weeners geschonken.
Wie zich zoo heeft laten inpakken door de nieuwste Anglomanie en door de
zoogenaamde vrije planting der engelsche tuinen, dat hij alleen deze, met al haar
dikwijls zeer onvrije, alleen maar beter verborgen precieuzigheden en pedanterieën
mooi kan vinden, die moet de Augarten leeren kennen. Als hij nog ontvankelijk is
voor een onbevangen indruk en oordeel, dan zal hij moeten bekennen, dat een
regelmatige symmetrische planting ook haar groote schoonheid kan hebben. Drie
van de grootste schoonheden, die eigenlijk absoluut noodig zijn voor een werkelijk
mooie tuinaanleg, heeft de Augarten in den hoogsten graad. Den heerlijken
Donaustroom van een groot terras, waar hij omheenstroomt, een mooi romantisch
uitzicht op de bergen, en van binnen de kostelijke, mooiste oude boomen, die men
in de Europeesche wereld maar vinden kan. Eschdoorns, iepen, linden kastanjes,
populieren en zilverpopels staan daar in de rijkste, goed onderhouden breede lanen
verbazend hoog en mooi; deze leiden alle naar een groot terras met dat mooie uitzicht
over den Donau. Tallooze breedere en smallere wegen, die door een groot dicht bosch
van loofhout zijn gemaakt, komen allemaal uit op een anderen breederen arm van
den heerlijken Donau en bieden onderweg lieflijke, schaduwrijke rustplaatsen,
verschillend van vorm en inrichting. Beneden stroomt de majestueuse rivier, groot
en vrij, en daarover heen kun je weer mooie weiden met lieflijke boschages zien. Je
kunt ook, als je wat verder wilt wandelen, naar de uitgestrekte schilderachtige
Brigittenau gaan, vol mooie wegen en voetpaden, die naar de vriendelijkste dorpjes
leiden. Van beide kanten wordt de Brigittenau door Donau-armen omsloten, er staan
ook verscheiden mooie boomgroepen en kleinere heestergroepen. Hoe menige stad
zou zich gelukkig achten alleen deze Brigittenau in de nabijheid te hebben, die hier
bijna over 't hoofd wordt gezien.
Het voorste deel van den tuin is kunstmatiger verdeeld in bloembedden en beplante
vierkanten en rechthoeken, en heeft veel heerlijke zitjes, waar men graag van uit de
verte naar de muziek luistert, die nu eens door een volledig orkest van bekwamen
kuntenaars in den salon van het hoofdgebouw, dan weer door blaasinstrumenten,
verborgen tusschen 't groen, of ook wel in de vrije buitenlucht gemaakt wordt. Het
aanzienlijke gebouw heeft keizer Joseph overgelaten aan een traiteur, die in sierlijke
en gezellige kamers en zalen, zijn gasten, naar ieders smaak, onthaalt.
Den geheelen voormiddag tot één uur was de Augarten vol van dat elegante publiek,
en nooit heb ik meer mooie “teints”, fijner, weelderiger vleesch in mooie toiletten
bij elkaar gezien. Daarmee vergeleken is het zuidelijk terras van den Jardin des
Tuileries in Parijs als een bont tulpenveld tegenover een betooverenden
hyacinthentuin. Verblindend schittert alles in de begeerende blikken. En een
helderheid, een vriendelijke zachtheid in die lichte, bruine oogen, een lieflijkheid in
die roode volle lippen, in de fijne ronde kin en in den weeken omtrek der
onuitsprekelijk lieve wangen. Men zou in deze zee van weelde in een eeuwige
omarming hebben willen voortdrijven. Niets scheen kunst en maakwerk aan deze
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beminnelijke schepsels te zijn. Geen kunstmatig rood en wit op de jonge frissche
wangen, geen inpennerij, “keine Hebe- und Tragebänder und tief einschneidenden
Schnüre; alles die reine, volle, üppig wallende Natur....” De P r a t e r is een
eikenbosch, waarin nog al wat gehakt
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is; het is bijna een mijl lang en een halve mijl breed. Vier lange en breede, heerlijke
lanen loopen door groote open plaatsen, die met een kostelijk groen tapijt bedekt
zijn en hier en daar met boomgroepen of mooie heesters afwisselen. De lanen loopen
kaarsrecht, hebben in het midden een breeden, zeer goed onderhouden rijweg en aan
de kanten een bijna even breed voetpad, tusschen mooie eschdoorns, zilverpopels,
eiken en ander kostelijk geboomte. De eene laan heelemaal links leidt naar de
Taborbrug, die over den eigenlijken grooten Donaustroom naar Bohemen loopt, en
naar den Augarten. De beide middelste lanen brengen ons tusschen tallooze kleine,
sierlijke, meest houten huisjes, waar cafetiers, banketbakkers, koks, wijn- en
bierverkoopers zich keurig hebben ingericht, met schaduwrijke groene pleintjes voor
de huizen waar op ontelbare banken en stoelen die altijd eet- en drinklustige Weeners
op iederen tijd van den dag voorzien worden van alles wat het verhemelte en den
maag maar behagen kan. Volgens onze prijzen ook nog goedkoop, hoewel iedereen
hier klaagt over een steeds toenemende duurte, over verdubbelde prijzen, sedert de
laatste vijf, zes jaren. Veder voeren die lanen naar een groot mooi, open plein, de
“Wurstelprater”, die weer als een volmaakt Fransch kamp rijkelijk voorzien is van
allerlei aard tot amusement der wandelaars. Hier stroomt de groote menigte te samen
en hier wordt “en gros” gegeten en gedronken. Daar ziet men ook vaak draaimolens,
door oud en jong steeds en met luid gejuich bezet, maar ook dikwijls draaien ze in
een zwijgend phlegma. Er wordt per uur betaald, en menigeen staat het heele uur
niet op van zijn fauteuil of zijn gondel of zijn houten paard, dat het oude dikbuikje
dikwijls even vurig met een kleine zweep aanzet als de gelukkige, juichende knaap,
voor hem. Ons trouwhartig woord “alter Knabe” is hier maar al te vaak toepasselijk.
Geweldige schommels tusschen hooge pilaren worden ook veel en vooral door
het schoone geslacht bezocht, dat van duizeligheid hier al even weinig last schijnt
te hebben als ginds in de ronddraaiende carrousel, die nooit vlug genoeg, gelijk de
schommel nooit hoog genoeg, gaan kan. De duizenderlei grapjes met die
hoogvliegende schoonen hebben hier een eeuwige jeugd, worden dagelijks herhaald
en er wordt om gelachen en nooit verouderd ze voor die gelukkigen. Al deze spelletjes
worden zeer geanimeerd door een voortdurend doorspelende muziek, die hier een
haast noodzakelijke eigenschap van de lucht is en het geheel bijna tot een soort
levendig kunstgenot maakt. Want houdt ze een oogenblik op, wat zelden voorkomt,
dan heeft men een gevoel uit de rol te vallen. En daar de muziek voor 't meerendeel
walsen, in een gelijkvormig tempo, speelt, krijgt het geheele spel en leven der menigte
een soort van metrum, een bepaalden loop. Het is een opgewonden uurwerk, een
doorloopend groot klinkdicht. Ik voel me hierdoor altijd zonderling geprikkeld en
opgewonden en kan nog niet komen tot het zalig zweven dezer gelukzaligen, die als
in slaap gewiegden, met open oogen droomenden, er zeer zonderling uitzien. Wekt
ze niet, die lieve goede menschen, met jullie noordsche geesels der tuchtiging.
Verder die lanen in komt men bij de vriendelijke fasanerie en de mooie groote
plaats waar de beroemde vuurwerkkunstenaar Stuver zijn curieuse vuurwerken laat
branden. Dat is weer net iets voor dat kijkgrage volkje. Ik houd ook van dat hemelsche
spel met vuur, waar aan Prometheus, toen hij voor de kou-lijdende bewustelozen den
hemelschen vonk roofde en hun leerde gebruiken, al evenmin gedacht zal hebben
als Pythagoras bij het afmeten der hamerslagen in de smidse aan fuga's en opera's
van Mozart. Ik vrees dat ik in dit late seizoen, hoe mooi dat hier dan ook is, dat
genoegen niet meer zal kunnen meemaken. Bij dat vuurwerk blijft het heele Weener

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

publiek langer dan gewoonlijk in den Prater, en de lanen en wegen, die naar de stad
leiden, worden dan aardig verlicht. De file van duizenden équipages en ruiters
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en der 40-50,000 voetgangers, allen in kleurigen opschik, moet dan een in Europa
ongeëvenaarden aanblik bieden. Ik kan me dat voorstellen, want voor mij is al het
gewone naar huis gaan iets unieks. De zoo geprezen rit naar Longchamp is daar niet
bij te vergelijken.
Ten slotte brengen ons die hoofdlanen ook naar den Donau. Daar vindt men dan
vaak heele kudden mooi sierlijk wild, dat de drukke voorkant van den Prater mijdt.
Hier placht het hof, evenals in het Spaansche Prado, waarnaar de Prater genoemd
werd, eenige keeren 's jaars in trotschen optocht deftig door te rijden. Daarbij kon
het volk dan op zijn best toekijken. Van de lieflijke wegen en zitjes aan den Donau
heeft men weer uitzicht op kostelijke wei- en eilanden, vol kudden prachtig vee en
paarden en ook op herten en reeën, de daar vrij rondloopen of onder boomen of
heesters rusten. Over dit alles heen heeft men het gezicht op den Kahlenberg en
Leopoldsberg, met de wijnstokbeplanting. Mijn waarde, krijg je geen tranen in de
oogen van genot bij deze beschrijving alleen al?
Te paard en per as gaat men ook graag door de langste laan, die dadelijk bij 't begin
rechts afslaat en den Prater bijna in zijn volle lengte doorloopt en waar aan het eind
weer een allerliefst paviljoen dicht bij den Donau staat, die hier, met verschillende
armen en bochten, overal omheen stroomt. Ook hier weer allerlei lekkernijen. Hier
rust en promeneert bij voorkeur de groote wereld, vooral schoone dames, die zich
zelden te voet in het groote gedrang wagen. De fraai bespannen rijtuigen van allerlei
aard zijn gewoonlijk met een talrijke schaar livreibedienden belast. Vooral vallen de
huzaren, de jagers en voetknechten op. 's Avonds loopen voor ieder echt gedistingeerd
rijtuig twee voetknechten met brandende fakkels, voor veel andere wagens ook
dikwijls maar een, maar altijd prachtig uitgedost. Zoo vermaakt zich op dit groote
tournooiveld der vreugde ieder naar zijn aard, en alles toch weer zonder bepaalde
afscheiding met en door elkaar, en zoo heeft men op zoo'n echt schitterenden Praterdag
van de hooge middagzon tot het uitgaan der laatste kaarsen en lampjes in de verlaten
kramen en tenten een vroolijk en liefelijkweemoedig beeld van het menschelijk
leven.’
Deze zelfde briefschrijver vult zijn beschrijving van Weenen en omstreken nog aan
door opmerkelijke trekken uit het toemalige muzikale leven der stad van Beethoven:
Weenen, 25 Dec. 1808.
‘De vorige week toen de theaters gesloten en de avonden door muziekuitvoeringen
en concerten bezet waren, kwam ik in niet geringe verlegenheid omdat ik alles tegelijk
wilde hooren. Zoo vooral den 22en, toen de musici hier voor hun voortreffelijke
weduwenfonds in het Burgtheater de eerste groote muziekuitvoering van dit jaar
gaven; denzelfden avond gaf echter ook Beethoven in het groote “Vorstädtische
Theater” een concert voor eigen benefice waarbij uitsluitend zijn eigen composities
werden uitgevoerd. Ik kon dit onmogelijk verzuimen en nam 's middags de
vriendelijke uitnoodiging van prins Lobkowitz, die mij mede wilde nemen in zijn
loge, dankbaar aan. Daar hebben we het dan in de felste kou van half zeven tot half
elf uitgehouden en weer de ervaring opgedaan, dat men van het goede - en meer nog
van het sterke - ook te veel kan krijgen. Toch wilde ik niet - evenmin als die
goedhartige en delikate prins, wiens loge op den eersten rang vlak bij het tooneel is,
waar het orkest met den dirigeerenden Beethoven vlak bij ons stond - de loge verlaten
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voor het einde van het concert, ofschoon ons geduld voor de vaak zeer slechte
uitvoering op een harden proef werd gesteld. De arme Beethoven, voor wien dit
concert de eenige verdienste van het heele jaar was, had bij de voorbereiding en
uitvoering veel tegenstand en maar weinig steun ondervonden. Zangers en orkest
waren uit zeer heterogene bestanddeelen samengesteld, en hij had
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niet eens van al de op te voeren stukken, die vol van de grootste moeilijkheden waren,
een goede volledige repetitie kunnen houden. Je zou verbaasd staan over wat toch
nog in die 4 uren door dit vruchtbare genie en dezen onvermoeiden werker werd tot
stand gebracht.
Eerst een pastorale symphonie of Herinneringen aan het buitenleven. Eerste stuk:
aangename gevoelens die bij de aankomst buiten in den mensch opkomen. Tweede
stuk: Scène aan de beek. Derde stuk: Blijde gesprekken der landlieden; dan een vierde
stuk: Weldadige, met dank aan de godheid verbonden gevoelens na den storm. Ieder
nummer was een zeer lang, geheel uitgewerkt thema vol levendige schilderingen en
schitterende gedachten en figuren. En deze ééne pastorale duurde al langer dan een
heel hofconcert bij ons. Dan volgde als zesde stuk een lange “Italienische Szene”,
door demoiselle Kellizky, de mooie Boheemsche met haar mooie stem gezongen.
Maar dat het lieve kind dien avond meer rilde dan zong, was bij die helsche kou niet
kwalijk te nemen; want wij rilden in de dichte loge in onze pelsen.
Zevende stuk: een gloria met koren en solo's, maar absoluut verkeerd uitgevoerd.
Achtste stuk: een nieuw pianoconcert, geweldig moeilijk, dat Beethoven verbazend
goed, in het allersnelste tempo uitvoerde. Het adagio, prachtig zangerig, meesterlijk
doorgevoerd motief, zong hij werkelijk op zijn instrument met diepe melancholie,
die ook ik meevoelde. Negende stuk: een groote, veel te lange symphonie. Een
cavalier naast ons vertelde ons bij de repetitie gezien te hebben, dat de violoncelpartij
alléén vier en dertig bladzijden was. Weliswaar verstaan de muziekschrijvers hier
de kunst van uitrekken net zoo goed als bij ons de griffie- en advocatenklerken.
Tiende stuk: een “Heilig”, weer met koor en solopartijen; helaas evenals de gloria
miserabel slecht van uitvoering. Elfde stuk: een lange Fantasie, waarin Beethoven
zijn geheele meesterschap toonde en eindelijk tot besluit nog een Fantasie, waaraan
ook het orkest en later zelf een koor deelnam. Dit zonderlinge idee mislukte bij de
uitvoering door een zoo totale verwarring in het orkest, dat Beethoven in zijn heiligen
kunstijver aan geen publiek en lokaal meer dacht, maar schreeuwde dat ze op moesten
houden en weer van voren af beginnen. Je kunt je voorstellen wat ik met al zijn
vrienden daarbij leed! Op dat oogenblik speet het me, dat ik niet den moed gehad
had vroeger weg te gaan.
Dienzelfden ochtend had ik ook al bij Schupanzig drie mooie quartetten van Haydn,
Mozart en Beethoven gehoord, waaronder vooral dat van Mozart van heel bijzondere,
lieflijke naïveteit, schitterend uitgevoerd werd. Muziek had ik dien dag dus in
overvloed.
Zoo zal ik hier dus een leven leiden, als een kunstenaar maar verlangen kan, en
ook aan mijzelf ervaren, meer misschien als ooit iemand, dat Weenen met zijn
voortreffelijke, kunstlievende, tot genieten altijd bereide inwoners het ware verblijf
voor den artiest is. Weenen is 'n waarlijke groote stad, en het goedhartige,
beminnelijke volk overtreft nog de verwachtingen, die een vroeger korter verblijf
voor me had opgewekt. Ze zijn misschien in die vijfentwintig jaar in veel opzichten
vooruitgegaan, verloren hebben ze door den oorlog niets als hun vroeger misschien
te weelderige en drukke levenswijze. Hoe was dat te denken voor ons die er ver van
staan, dat na zulk een oorlog en zoo'n vrede deze natie zich in twee, drie jaar zoo
volkomen herstellen zou! Het is misschien ook de eenige natie, die haar kracht nog
behouden heeft, die nooit onderdrukt en uitgezogen is.’
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Herinneringen,
door Jo de Wit.
I.
Een hotelkamer, smaakvol ingericht, fauteuils, divan. Een electrische lamp met een
kap, van de allerdunste, helkleurige zijde die als een bloem van geheimzinnigheid
het licht omtrilt.
Harold, een man van om-en-bij de veertig, jong, lenig, intelligent en knap. Zijn
oogen kunnen lachen vol zonnigheid en jolijt, maar zich ook, plots, verduisteren;
somber staan ze dan en wreed.
Hij rookt een cigaret en houdt in zijn hand een boek. Schuift het boek na enkele
momenten opzij en staat op om te bellen. Na een oogenblik waarin Harold heen en
weer loopt, komt Piccolo binnen.
Piccolo.

Mijnheer....?
Harold,
(met 'n stem die kalm beveelt zonder onvriendelijkheid).

Page, de avondkranten....?
Piccolo.

Ja, 'k zal ze u brengen
(wil weggaan)

Harold.

En, jongmensch! haal dalijk van beneden wat rozen, laat es zien: donkerroode rozen.
Goed onthouden hoor en als de duivel ermee terug.
Piccolo
(snelt weg).

Dalijk mijnheer.
Harold
(alleen, peinzend).

Tja
(blijft even stil staan)

waarachtig, bijna vergeten
(gaat naar de telefoon, neemt de hoorn van de haak)
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. Centrale, als 't u blieft. - - 1014....
(na 'n oogenblik)

. Mijnheer Wiranda thuis?.... ja, wilt u 'm even roepen. Met Dr. Kreplin
(na 'n oogenblik)

. Anton? Ja, ouwe jongen, hoor es even. Ik ben eergisteren hier aangekomen, maar
ik zal geen tijd hebben voor afspraken met je. Behalve de noodzakelijke conferenties
met die twee professoren ben ik genoodzaakt me hier verder van alles terug te
trekken....
(luistert)

Och, jij! wie eens steelt is altijd een dief. Zeker, ik ben hier niet alleen. Maar
(luistert)

Wát zeg je? Neen, waarachtig, het is iets heel anders, kan dat nu niet zoo uitleggen.
'n Vriendin en 'n vriendin da's twee..! Wát?.
(luistert even dan, ongeduldig:)

Enfin, ik bel je nog wel eens op. Heb nu geen tijd meer. Conferentie? - Ja, conferentie
- Nu, adieu.
(Er wordt geklopt. Hij legt bruusk de hoorn neer)

.
Piccolo komt binnen met de kranten en de rozen.
Harold
(oprichtend).

Ah....
Piccolo.

Niets anders....?
Harold
(afwezig, kijkt naar de rozen).

Nee....
Piccolo.

Goejen avond mijnheer.
Harold
(weer bij de realiteit, vroolijk)

Page, rekenen we morgen wel af, hè.
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Piccolo.

Goed, mijnheer,
(tikt aan zijn pet, af)

.
Harold
(legt de rozen los onder het licht van de omkapte lamp, vouwt een der kranten open, leest 'n klein
eindje, gooit de krant neer, staat weer op, balt even, als in spanning de hand en gaat weer zitten in
een diepe easy-chair).

Een lichte, bijna mysterieuse tik op de deur. Met 'n vlugge, stille sprong is Harold
bij de deur, opent die en sluit haar achter 'n jong meisje.
Irmgard,

tenger, fijn en jong, De oogen hebben een kinderlijken blik. Ze is zonder hoed, heeft
een mantel los omgeslagen. Harold neemt die van haar af met 'n wijd gebaar van
hoffelijkheid. Ze draagt het haar eenvoudig en sierlijk, haar japon is elegant zonder
excessen van groote modieusheid. Ze blijft op de plek waar Harold haar den mantel
afnam staan en kijkt glimlachend, verwachtend naar hem op.
Harold
(neemt haar hand en haalt haar naar het licht toe).

Langzaam: dus je bent tòch gekomen meisje....
Irmgard.

Ja.... dacht je....?
Harold.

Ik dacht niets....
Irmgard
(glimlachend).

Niets?
Harold.

Ik verwachtte niets, want ik wou niets verwachten.
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Irmgard.

Ik zei toch.... misschien..’
Harold.

Niets dan een dekmantel dus voor het al te gewillige ‘ja’?
Irmgard.

Jongen, als je 't zoo noemen wilt....
Harold.

Ga hier zitten....
Irmgard.

Hoe rustig is het hier, wat een heerlijkheid....
(ze leunt in de kussens, staart even voor zich uit, als in een droom.)

Harold
(innig).

Vermoeit jou dat drukke leven?
Irmgard.

Vermoeien.... dat is het misschien niet.... Maar: je komt niet tot jezelf. Het is of een
deel van je bewustzijn uitdooft als je altijd middenin de drukte van een Groszstadt
bent. Die volte, het geroesemoes, overal.... in hotels, restaurants en theaters.... Het
is merkwaardig, als studie van het leven der massa, misschien?
(teeder)

maar ik houd van de stilte.
Harold
(speelt met haar hand).

Ach ja....
Irmgard
(ze zet zich iets lager dan hij en ze kan tegen zijn schouder leunen, ze heeft aldoor dien diep-dringenden,
kinderlijken blik, die zoekt en vorscht).

O, maar ook jou moet het vermoeien, leeg laten op den duur. Je moet het nu toch
door en door kennen. Wat kan het je nog bieden? Wat zoek je er? Ik denk daar dikwijls
over en dan is het me een raadsel....
Harold.

Ach, jij kind, hoe zou je dat ook kunnen begrijpen.
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Irmgard
(trotsch).

Ik ben geen kind.
Harold
(vat haar hoofd bij de kin).

Nee, je bent lief en wijs. Lief en wijs, ook omdat je gekomen bent....
Irmgard.

Maar.... Harold, eigenlijk.. waarom zou ik niet?
Harold
(legt zijn arm om haar schouder).

Misschien heb je gelijk.
Irmgard
(legt haar hoofd zacht tegen hem aan).

Vin je dat nu zóó'n verschil? We zijn immers heel den dag samen? Ik ben toch met
je meegegaan omdat ik van je hield? We hebben toch samen gezeten in treinen en
auto's en theaters, waarom zouden we dan ook niet hier samen kunnen zijn?
Harold.

Natuurlijk, mijn lieveling.....
Irmgard
(zoekend naar woorden).

Juist in de stilte. Want zoo te midden der menschen schijnt altijd nog iets van jou
aandacht weg te vliegen
(met 'n tikje weemoed)

: Dan zie je dat, nu zie je dat. Heelemaal ons verdiepen in elkaar, hebben we dat
gekend? Dat eeuwig-bewegelijk, roezig schouwspel, achter ons, rond ons....
Harold
(met een sterken lach in zijn oogen).

Ik heb ervan gehouden, hartstochtelijk er van gehouden, jaren heb ik de contemplatie
geschuwd.
Irmgard
(ziet hem aan).
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Misschien.... kan dat anders worden..
Harold.

Dèze stemmingen tenminste zijn wel heerlijk....
Irmgard.

Vroeger heb je ze ook gekend....?
Harold
(zijn oogen verduisteren).

Vroeger! - ik ben niet altijd cynisch geweest en materialist.
Irmgard
(koesterend).

Cynisch en materialist -! ik weet wel beter.
Harold
(hij staat op om de rozen te halen).

Hier mijn meisje, klein, idealistisch meisje....
Irmgard

houdt de rozen tusschen hare handen, streelend.
Harold.

Zooals je dat doet.... zoo.. Nee, dat is meer dan estetisch bewonderen, dat is genieten
met als je zinnen....
Irmgard
(luikt haar oogleden).

Ja, het is genot....
Harold
(na 'n oogenblik, met weeke stemklank).

Er is toch verschil tusschen hier zitten en in de auto. In de auto mocht ik je kussen.....
Irmgard
(haar gezichtje heffend).

Dat mag je hier ook.... alleen.... heel stil.... niet wild.
Harold
(sluit zijn oogen, neemt haar tegen zich aan droomend).

‘Niet wild’.
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Irmgard
(spreekt met halve stem, suggereerend).

Dat kàn je wel....
Harold
(balt z'n eene vuist).

Ja, dat

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

194
kan ik wel....
(bukt zich en kust haar)

.
Irmgard.

Je bent mijn lieve jongen.
Harold
(kijkt weg, de kamer in).

Irmgard
(roept z'n aandacht terug).

Harold?
Harold.

Ja kindje....
Irmgard.

Knip eens één roos af, die ga ik opsteken.
Harold

neemt zijn zakschaartje en knipt voorzichtig een knop af.
Harold.

Mag ìk 'm opsteken?
Irmgard.

Mijn broche moet er voor los....
Harold.

Dat zal ik doen
(lachend, vol goede kameraadschap)

en ‘niet wild’.
Irmgard.

Goed, doe jij het maar, je hebt er verstand van....
(ondeugend)

van bloemen, bijoux en vrouwen....
Harold.

Tja! ik heb van de meest-differente schoonheden die het leven biedt genoten.
Irmgard.
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Te veel misschien....
Harold.

Soms dacht ik: het kan nooìt te veel.....
Irmgard.

En het heeft je toch moe gemaakt.
Harold.

Ach, moe en triest, diep en triest was ik al jong.
Irmgard.

Waarom, waardóór?
Harold
(heeft de broche losgemaakt, ziet opeens dat ze om haar hals een klein gouden kettinkje, waaraan
een saffier hangt, draagt).

Harold
(heftig, verwonderd).

Wat dráág je daar!
Irmgard
(speelsch).

Jongen, het is heusch niet van een vroegere minnaar....
Harold
(zonder haar te begrijpen).

Doe het eens af.
Irmgard.

Met plezier....
(laat het in zijn hand glijden)

.
Harold

kijkt met strakke aandacht op het kleinood neer.
Irmgard.

Een saffier, zie je? Het is een héél mooie.... Zoo blauw als de lucht wel kan zijn.
Harold

kijkt haar aan met iets van ontzetting.
Irmgard
(schrikt van z'n verren blik).
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Harold, wat is er!
Harold.

Stil....
Irmgard
(dringend).

Wat is er, waar denk je aan?
Harold.

Laat me....
Irmgard
(tracht hem te bereiken).

Ik kreeg het van mijn vader....
Harold
hoort niet, laat de steen in zijn hand spelen herhaalt de woorden van Irma op den zelfden toon,
gedragen).

‘Het is.. een heel mooie.... zoo blauw als de lucht wel kan zijn.
Irmgard
(snel).

Ja, vin je niet?
Harold
(heftig).

O, ik ken die steenen - ook de woorden....
Irmgard.

God! jongen....
Harold
(langzaam).

Dat jij zulk een steen draagt en deze woorden zegt....
Irmgard
(stil).

Is het, een herinnering?
Harold
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(staat op, loopt de kamer heen en weer).

Ja....
Irmgard
(bekampt haar emotie, vleiend).

Kom eens hier....
Harold

zet zich naast de bank.
Irmgard.

Is het, iets héél droefs?
Harold
(met rustige stem).

Het allerdroefste....
Irmgard
(legt zijn handen tegen haar gezicht, smeekend).

Kan je die herinnering niet verjagen, ook nù niet?
Harold
(dof).

Soms komt het, onweerstaanbaar. Het is zóó lang geleden, vergeten is het nooit....
Irmgard.

Mijn arme jongen.... Zou je mij niet kunnen....
Harold.

Néé! nooit heb ik het verteld en nooit ook zal ik....
(Ze blijven in droeve verteedering tegen elkaar leunen. Maar in Harold doemen de
herinneringsbeelden op. Zijn oogen verwijden zich. Hij schuift driftig z'n handen om haar
polsen. Dan staat hij opnieuw op, blijft een oogenblik roerloos op haar neerzien en zegt met
gesluierde stem:)

Weet je wat jij nu doen moest?
Irmgrad
(verwachtend het hoofd opgeheven).

Néé?
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Harold.

Naar je eigen kamer gaan.
Irmgard
(wordt bleek).

Naar.... mij eigen kamer....?
Harold.

Ja, dat is het beste.
Irmgard.

Waarom, waarom in godsnaam?
Harold.

Kan je....
(moeilijk)

kan je niet begrijpen dat er oogenblikken zijn dat een mensch alleen wil wezen.
Irmgard
(zit onbewegelijk.)

Harold.

Wil je, Ga je?
(zijn stem hokt)

Irmgard.

O Harold, is dat ernst?
Harold.

Ja!
Irmgard
(staat vast-besloten op).

Dan ga ik.
Harold.

Je bent niet boos?
Irmgard
(ze buigt het hoofd achterover in smartelijke verbazing).

Boos? - Ik heb het gevoel dat hiermee tusschen ons alles uit is.
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Harold
(laat verslagen, diep-gekwetst haar hand los).

Ik had jou wijzer gedacht.
Irmgard
(niet in staat zich nog te beheerschen. - De meest felle emoties doorloopen haar. Ze maakt een wijd,
vaag gebaar, dat niet meer van het jonge meisje is, maar van de vrouw).

....Mogelijk....
(Gaat naar de deur, grijpt haar mantel)

Nu ga ik....
Harold
(staat doodstil.)

Irmgard
(komt terug, in haar oogen schijnt een ander licht).

Begrijp me goed....
(ze hijgt)

Begrijp me....
(ze legt haar hand op zijn arm....)

het is niet, omdat ik jaloersch van de herinnering ben, ook niet omdat je het mij niet
hebt kunnen vertellen.... O, jongen! Ik heb toch nooit in je vertrouwen willen
dringen.... er zijn immers herinneringen waarover men nooit spreekt. En.... ik.... ik
ook heb mijn herinneringen
(kinderlijk)

andere misschien, maar tóch....
..H a r o l d
(rustig).

Goddank zul jij niet hebben moeten lijden wat ik geleden heb.
Irmgard.

Hoe weet je dat? Denk jij?
(ze slaat haar armen om hem heen, sluit haar oogen)

Denk jij dat ik niet weet wat leed is. O, Harold, als iemand het weet..
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(Haar gezicht wordt bleek en broos, hartstochtelijk)

. Ik heb het hellevuur gekend. Misschien, door andere oorzaken. Maar doet dat er
zooveel toe? De aanleiding? Het gevoel is alles toch en ik zou àlles kunnen
begrijpen....
Harold.

Ja mijn kind, maar er zijn dingenIrmgard.
(heftig)

Ik vráág er toch niet naar! Ik wil alleen maar zeggen.... zie je.... dat ik weg moest,
dat was het erge. Dat kan ik niet begrijpen, nog niet.... Je verdriet, waarom mag ik
dat niet zien? Ik kan er immers alleen maar eerbied voor hebben? Ik kan je er immers
alleen maar te méér om liefhebben?
(weemoedig)

Maar dat ik weg moest.... Wij, we zijn toch vrienden geweest. Méér misschien. Maar
vrienden vooral. Dat heb ik het allereerst, het allerinnigstst gewild: je vriendin zijn.
Dat wat anderen geweest zijn
(ze maakt 'n vaag gebaar)

. Daar heb ik niets aan toe te voegen. Maar je vertrouwde te wezen
(verwart zich)

of liever, je vriendin, bij wie je je niet hoeft te schamen, bij wie je je zelf kan zijn...
Harold
(blijft strak).

Huilen wil een man niet waar een vrouw bij is....
Irmgard
(ontsteld).

Huilen?
Harold.

Je bent - héél lief. Maar ga nu toch.... Je bent niet boos meer....?
Irmgard
(glimlacht smartelijk).

Boos?
(strijkt met de hand over de oogen, kijkt, van hem afstaand, hem aan). (Langzaam:)
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....Wel te rusten dan Harold....
(Doek).

II.
Dezelfde kamer. Weer avond. Harold heeft een soort fleurige onrustigheid over zich.
Fluit. Strijkt met voorzichtige handen rechts en links van zijn scheiding over zijn
haar. Leunt achterover in zijn stoel. Knipt zijn oogen dicht, laat zich een enkele
seconde weg wiegen op zijn droomen, staat dan op om te bellen. Piccolo verschijnt.
Harold
(spreekt op een toon van blij-
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moedig ongeduld).

Page, krijg ik mijn avondkranten.’
Piccolo.

Ze zijn net aangekomen, mijnheer.
Harold.

En, luister eens.... breng van beneden een tak orchideeën mee, weet je, zoo'n tros
van die goud-gele.....
Piccolo
(zinnend).

Goud-gele.
Harold.

Met van die donkere spatten er op.
Piccolo.

'k Zal eens kijken mijnheer
(wil weggaan)

.
Harold.

Maar vlug jongmensch!
Piccolo
(snelt weg)

Eén moment..
Harold.

Zóó
(kijkt op zijn horloge)

nu nog vijf minuten, tien minuten.... even opbellen....
(Neemt de hoorn van de haak)

. Centrale.. .... No. 6336.... Hallo? Ja, met Dr. Kreplin. Ah, ben je 't zelf van
Wageren? Wil je morgen mijn instituut opbellen? Dat wachten op intercommunale
aansluiting duurt me te lang. Wil je ze daar zeggen dat ik de eerste dagen nog niet
kom? Of ze hoog of laag springen: ik kom niet. En niet verklappen waar ik zit hoor.
Mijn assistent weet het wel, zie dat je die aan de telefoon krijgt. Zeg hem dat hij doet
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wat hij kan, en wat hij niet kan dat doet hij eenvoudig niet. Ik kan hier nu niet weg
en daar is alles mee gezegd,
(wacht even)

dus dat doe je van Wageren? Morgen, niet te laat? Dank je wel - Adieu....
Zóó. Kom, waar blijf je, kleine page met je orchideeën, straks ben je te laat.
(Loopt luchtig-fluitend de kamer rond. Zijn oogen houden de droomerige uitdrukking. Een
klop op de deur.)

Harold.

Já.
Piccolo.

De bloemen.....
Harold.

Braaf zoo kerel. En de kranten. Mooi. Verder geen nieuws. Ben niet thuis, vanavond,
zeg dat even aan de portier.
Piccolo.

Goed meneer
(af)

.
Harold
(neemt de tak, bekijkt ze, legt ze in het schijnsel van de lamp. Schuift de divan wat naar voren, zoodat
er een intiemere hoek van meubels ontstaat. Er wordt zacht geklopt.)

Harold
(doet 'n stap naar voren).

Já, binnen. (Irmgard doet langzaam de deur open. Ze is bloothoofds, de avondmantel
omsluit haar nu geheel. Ze houdt met één hand de plooien van voren te samen. Harold
heeft een gebaar om haar de mantel af te nemen, doch zij glipt langs hem heen naar
de divan, gaat zitten, de mantel om haar heen.
Harold
(begrijpt).

O ondeugd!
Irmgard.

Stil....
Harold.
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Goed, goed, voorloopig ignoreer ik dat.. Ik kom naast je zitten. Geef me je hand dat
kleine handje. Zoo, iedere vinger zal ik kussen, die dunne kleine pink het laatst
Hebben we samen een heerlijke dag gehad?
Irmgard.

Een zalige dag. Het begon vanmorgen al, hè. Zoo als alles tintelde in 't Septemberlicht!
Harold.

In lange, lange jaren weet ik me niet zoo'n genot zoo'n vreugde te herinneren. Jij?
Irmgard
(weifelt even).

Nee....
Harold
(kijkt haar aan).

Néé zulk een dronkenschap? De champagne vanmiddag was maar surrogaat. Wij
hadden edeler wijn gedronken heel den langen dag.
Irmgard.

Zooals je oogen glansden.. Sterren....
Harold.

Je mond.... Irmgard zoo innig en warm als die, in het beweeglijk spel van je lach en
je woorden bloeide in je lieve gezicht. Ik dacht aldoor: vanavond, vanavond zal die
mond kussen. Ik zal het meisje zóó kussen dat ze heel de wereld voor me vergeet
(kust haar hand)

.
Irmgard.

Wat was het heerlijk - die wilde rit in de auto, die wedstrijd met de trein op den
spoordijk naast ons. De chauffeur voelde met ons mee. Het wildste was niet wild
genoeg, het felste niet fel genoeg vandaag.
Harold.

Die koele rose blos aan je wangen van de wind, de vaart! En hoe de gele bladeren
een werveldans hielden vlak vóór de auto. Er zat muziek in elk gebaar,
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in elk geluid dat wij zagen en hoorden vandaag
(stil)

. Kom kind, kus mij.
Irmgard.

Ja....
Harold.
(Staat op, grijpt de tak orchideeën, legt die tusschen haar handen in haar schoot.)

Irmgard.

Hoe mooi, die gouden vlekken Vandaag.... O Harold, wat is er toch gebeurd dat alles
anders is dan ooit? Ik voel iets in mij - een verlangen, onbegrensd. En - of ik dronken
ben, maar een zóó zalige dronkenschap...
Harold
(plagend).

Maar je hebt ook champagne gedronken.
Irmgard.

Ja.... nee, ach....
Harold.

Denk je dat ik het niet begrijp..
Irmgard

Voor het eerst vandaag vond ik het heerlijk met jou te zitten in de eetzaal, in de volte
van menschen. Wij waren een eenheid te midden van die onverschillige menigte. Er
was iets geheimzinnigs in de atmosfeer. We wisten dat we spoedig alleen zouden
zijn. En het leek of heel het gebeuren rond-om ons niets was dan een bescheiden
spel, tot ons vermaak daar opgevoerd.
Harold.

Meiske, ben jij nog dezelfde van een week geleden? Jij die zoo minachtend sprak
over mondain gedoe, over leegheid, zinloosheid.
Irmgard.

Ja maar nu was het immers niets dan begeleiding. Ook voor jou had het als zoodanig
zin, terwijl het vroeger iets essentieels voor je was.
Harold.

Dat is waar
(zint)
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Houdt jij ook zoo van die rit van de stad naar hier, 's avonds na het eten in de auto?
Ik zit er aan tafel al stilletjes naar te verlangen. Dat jij zwijgend tegen mij leunt, wij
rijden, in het donker, ongezien voort en voor ons gloeit met rosse gloed de schijn
van electrische lampen in het glimmend asfalt....
I r m g a r d en H a r o l d .
(Ze zwijgen even.... droomend.)

Harold.

En, krijgen de bloemen geen plaatsje?
Irmgard.

Ondeugd....
Harold.

Ja, dan moet de mantel open
Irmgard.

Já.
Harold
(staat op, trekt haar op, tégen zich aan, kust haar, fluistert:)

Monna Vanna?
Irmgard.

Néé, néé, maar weet je niet, vanmiddag....
Harold
(met blije stem).

Ja, toen zei ik, ik zou wel eens willen zien hoe dat zwartzijden onderjurkje dat je
laatst kocht je staan zou. Je moet er mee uitzien als een danseresje.
Irmgard.

Ja, en ik beloofde.... en nu ik van avond bij je kwam....
Harold.

Mijn liefste....
(Hij maakt de mantel open. De onderjapon, als een meisjesachtige avondjurk, is kort van rok
en laag vierkant uitgesneden. Hij kust haar hals, ze slaat de armen om hem heen. Zoo voert
hij haar, de mantel nog om, naar de bank, en knielt bij haar neer, buigt zijn hoofd in haar
schoot. Ze streelt zijn haar. Dan staat hij op, gaat op den rand zitten, buigt zijn armen onder
haar rug, kijkt haar lang aan, kust haar. Ze kust hem terug en er is een stilte van zwijmelend
genieten. Als hij op kijkt is haar gezicht veranderd. De glimlach is weg. Er trilt een angsttrek
om haar mond, ze is bleek, een traan glinstert op haar wang.)

Harold
(zich oprichtend, langzaam).
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Irmgard.... Waarom huil je? Kan het, zouden het tranen van geluk kunnen zijn? Nee,
je gezicht is vertrokken
(hij trekt zijn arm weg)

. Irmgard, zeg me wat er is....
Irmgard.
(dof).

Niets....
Harold.

Niets? Een vrouw schreit in zulke momenten niet zonder reden. Het kan alleen maar
zijn van geluk, òf van verdriet. En alle vreugde is van je weg. Je bent niet gelukkig.
Dan is er maar één verklaring
(hij staat op)

. Je denkt aan iets, je herinnert je.... - Nou já
(maakt 'n onverschillig, knippende beweging met zijn vingers)

. Ja, Irmgard.
(Blijft recht voor haar staan)

.
(Ze leunt zwijgend in de kussens.)

Harold.

Dus een herinnering....
Irmgard.

Het kwam zoo opeens, onverwacht. Toen je je over me boog...
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Harold.

Ik bid je, geen verklaringen! Toen ik me over je boog! Zou dat soms een
verontschuldiging moeten heeten?
Irmgard.

Een.... verontschuldiging?
Harold.

Het moment kon niet slechter gekozen zijn.
Irmgard
(gaat recht-op zitten, kijkt hem onafgebroken aan).

Zou je.... niet wat dichter bij willen komen Harold. Over zulk een afstand heen kan
ik niet met je spreken. Je gezicht is als een masker. Ik ken je niet meer. Probeer naar
me te luisteren
Harold
(gaat op de rand van de bank zitten; strak).

Kind, de feiten spreken overigens voor zich zelf.
Irmgard.

O néé! Je begrijpt het verkeerd. Het was.... hoe zal ik het zeggen. Jij, als jij je over
me buigt, dan, opeens, is er iets in je gezicht dat lijkt....
Harold
(springt op).

Alleraardigst! maar spaar me het verdere. Dus je moest huilen omdat ik op een ander
leek en toch de andere niet was.... Dat opent toekomsten! Dan word ik een levende
herinnering, een eeuwig fantoom. Beste meid, ik ben liever mezelf..
Irmgard
(richt zich wat meer op).

Maar dat is het niet. Zooveel lijk je ook niet op hem. Het is iets, een
gezichtsuitdrukking. En het deed me niet terug verlangen. Alleen angstig zijn. Want
dat andere ging immers voorbij? En ik dacht: als ook dit....
Harold.

Dat het kwam na deze dag! Je weifelde al toen ik vroeg: herinner je je in jaren zulk
een dag? En nu dit....
(week)

nadat je zelf tot me kwam in je kleine zwarte jurk.......
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Irmgard.

Ik ben immers nog dezelfde, heelemaal dezelfde als daarnet
(strekt haar hand uit)

. In mij is niets veranderd....
Harold
(blijft staan en Irmgard staat op, trekt de mantel rond zich.)

Irmgard
(langzaam).

En jij.... gisteravond dan, Harold?
Harold
(schijnt niet te begrijpen, kijkt naar haar zooals ze staat, de mantel laat van boven het blank
van haar hals zien tusschen het dof-zwart van het bont. Harold doet een stap naar haar toe,
en keert dan weerom; op kwasi-gemoedelijke toon:)

Weet je, ik moest nu maar weggaan, naar beneden, een sigaret rooken in de hal
(even stilte; met zachte stem:)

van alles wat wij ons gedroomd hebben, van dat waar de dag een voorspel van was,
kan nu niets komen.
Irmgard.

Als ik het vráág!
Harold.

Nee, en, waarom?
(doet nog een stap achteruit)

. Het moest misschien zoo zijn
(teeder)

later.... later als ik oud zal wezen, zal in mijn herinnering dat teere meisjeslichaam
me een droom zijn, een illusie, ongeschonden, zooals ik er weinige bezit - want ik
zal het onaangetast hebben gelaten - ....ik heb het immers nauwelijks aangeraakt.
Irmgard
(heftig).

Dus.... hiermee?
Harold.
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Kom, ga naar je kamer. Wat ben je ook roekeloos, meisje, zooals jij je waagt in het
hol van een leeuw.
Irmgard
(mat).

Als ik de zin van dat alles vatten kon....
Harold.

Kind, het is alles zoo eenvoudig....
Irmgard
(besloten).

Dan ga ik Harold.
(Blijft bij de deur nog even staan, zegt langzaam:)

Wat kan er toch veel veranderen door een enkele traan of door een keine saffier.....
(Doek).

III.
Den volgenden dag.
Dezelfde kamer, 's morgens. Achter de ruiten staat een heldere, zonnige dag. Harold
heeft een brief geschreven, staat op loopt naar de telefoon, neemt de haak op: Met
kamer 15 als 't u blieft.
(Wacht met een glimlach de stem aan den anderen kant)

. Wel, al op?.... al héélemaal klaar? Dat is prachtig. Heb je al wat ontbeten? - Wat
zou je er van zeggen, als we er eens op uit trokken....
(bezint zich)

tenminste,.... als jij wilt, als je zin hebt - Goed? - Trek dan gauw je mantel aan en
kom me hier halen.
(Er wordt geklopt. Piccolo.)
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Harold.

Wel, jongmensch.
Piccolo.

De morgenkranten mijnheer.
Harold.

Dank je - Neem deze brief mee, wil je?
Piccolo.

Zal er voor zorgen....
Harold.
(Slaat een der kranten open, kijkt afwezig over de bladen.) (Er wordt geklopt.)

Harold.

Já!
Irmgard
(slank en jong in haar mantelpak, wit zijden blouse, klein hoedje.)

Harold
(gaat haar tegemoet. Er is een verlegenheid tusschen hen.)

Harold
(eerbiedig).

Wel?
(kust haar hand.)

Irmgard.

Het is wonderlijk... maar hier ben ik dan weer.
Harold
(verschrikt).

Maar.... Irmgard, had jij dan, in ernst, gedacht dat wij uit elkaar zouden gaan?
Irmgard.

Gisterenavond já.... Zooals wij van elkaar weg gingen - dat opende geen nieuwe
mogelijkheden meer.
Harold.
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Hoe heb je geslapen..’
Irmgard
(strak).

Slecht, of, eigenlijk, zoo goed als niet. Daardoor was ik zoo vroeg klaar vanmorgen
Ik had het van alle kanten bekeken en ik was besloten....
Harold
(heft de hand).

Spreek het niet uit, wacht nog daarmee.
Irmgard
(nog altijd gereserveerd).

Heb jij geslapen vannacht of....?
Harold
(glimlachend).

Niet noemenswaard.... Nee het spookte maar, spookte door me heen. Ik zag je aldoor,
met die traan op je wang en ik haatte, haatte de man die mij....
Irmgard.

O, Harold, is dat het resultaat van de nacht? Heb je niet eenmaal bedacht wat ik.. hoe
ik....
(ze houdt verward op) (bitter)

. Nee hè.... Ik, och wat was ik je waard. Jij was gekrenkt en....
Harold.

Was jij me niets waard? Tè veel misschien....
Irmgard.

Ken jij de maxime van Laroche-foucauld? Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre
que d'amour.... Dat moest ik denken, vannacht. Van je liefde.... of.... je genegenheid
was me je jaloerschheid volstrekt geen bewijs. In mijn verdriet liet je mij alleen. Ik
had troost verwacht, want ik was bedroefd. Innigheid - .... Zij bleef mij ver. Hoe
kunnen wij ooit samen.... als wij zoo langs elkaar glijden?
Harold.

Dus je voelt wat is gebeurd als een verwijdering tusschen ons.
Irmgard.

Als wij vóór alles vrienden waren, zoo als wij honderd maal hebben beweerd, dan
had je gekrenktheid niet overheerscht, dan had je je best gedaan mij te begrijpen, en
àls je had begrepen, dan zou je gezien hebben, dat er voor de gekrenktheid weinig
reden bestond.
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Harold.

Misschien voelde ik te veel en te uitsluitend als minnaar. Van al die schoone theorien
was mij niets gebleven; in de praktijk behield ik geen enkele ‘gedachte’, ik kon alleen
nog maar stérk en hevig ‘ondergaan’ ....
(kijkt haar warm aan)

.
Irmgard
(blijft zwijgen).

Harold.

Daarom.... moèst het misschien niet gaan zooals het ging? Indien jou de herinnering
niet had bespookt, indien de fantomen van het verleden niet met hun schaduwen over
ons heen waren gestreken, zou er dan, gisteravond, niet veel gebeurd zijn dat wij nu
moesten betreuren? Is alles nu nog niet gaaf en ongerept? Kunnen we de dag niet
ingaan zonder wroeging? Jij. droomenmeisje, zou jij het anders hebben gewenscht?
Irmgard
(met weemoed)

Wel hebben we elkaar oneindig beter leeren kennen door deze strijd, dan wij het
gedaan zouden hebben in elkaars armen.
Harold.

Dus.... een ontgoocheling.
Irmgard
(heftig).

Wat ik niet begrijp, is .... Zie nu eens Harold. Er was een avond. vóór de avond van
gisteren. Wij zaten stil bij elkaar. Je wilde mij een bloem opsteken. Toen is er een
herinnering over je gekomen, zóó hevig, dat je weg wilde van mij.... Gisteren....
wilde ik weg?
Harold.

Het was heel iets anders....
Irmgard
(zachter).

Jij had je herinne-
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ringen, ik de mijne - zij kwamen toen we ze geen van beiden wenschten.... Is daarin
groot verschil?
Harold.

Omdat, gisteren, dat was het oogenblik van suprême verlangen naar elkaar, toen
moest je niet anders geweten hebben dan mij, mij, mij en het verlangen, het duldeloos
verlangen.
Irmgard
(heeft haar klare, meisjesachtige blik).

Toen.... die andere avond - wij zaten zoo stil bij elkaar en we spraken.. toen was er
óók verlangen, een ander verlangen, ik dacht dat jij niet anders wist en voelde dan
mij, mij....
Harold.

Dat was tóch anders....
Irmgard
(glimlachend).

Voor mij niet.
Harold
(doet een stap vooruit).

Kind....! maar zoo als jij kuste gisteren, zoo kust niet een die leeft van louter vaagheid
en philosophie.
Irmgard
(begrijpt hem niet).

Heb ik dat ooit beweerd?
Harold.

Nee, maar nu je zegt dat het éérste je meer waard was....
Irmgard.

Meer....? Wel anders. Maar zéker evenveel.
Harold.

De meeste vrouwen die ik ontmoette dachten zoo niet, daarom geloof ik zoo moeilijk.
Irmgard
(zacht).

Wenschte die het meest, het eerst dat.... andere?
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Harold.

O, als ik je vertellen zou! Maar Irmgard, weet je hoe ik me voel? Op de grens van
twee werelden. Te goed voor de eene, te slecht voor de andere.
Irmgard
(vol innigheid).

Te slécht? als ik daar niet zoo overdenk?
(legt haar hand op zijn schouder)

.
Harold.

Klein meisje.... daar gaat het niet om. Niet om hoè jij over me denkt gaat het. Wel
of ik mij aanpassen kan, mij thuis kan voelen in die sfeer van jou. Het zou mij b.v.
kregelig kunnen maken.
Irmgard
(speelt met haar vingers, fluistert).

Krégelig?
Harold
(nerveus).

Ja! als je de voosheid veler schoone woorden heb doorgrond, dan ....blijft er zoo'n
akelige ongeloovige lach in je, bij woorden die - misschien.... het allerheiligste
bedoelen....
Irmgard.

Maar als je eens ondervinden zou, dat....
(kan niet verder)

Harold.

Doe nu geen moeite... Later,.. Daden zijn meer dan woorden, overtuigender soms.
Ik voel mij vandaag.... of je rustig je kettinkje zoudt kunnen dragen en ik zou geen
pijn lijden. Maar blij zijn omdat ik eens dát heb bezeten - en, omdat ik nù dit heb....
Irmgard
(peinzend).

O, Harold nu is het of er tòch nog iets van geluk komen kan.
Harold.

Wees voorzichtig met woorden. Woorden zijn teêr. Geluk is zoo iets broos. Ik oude
zeerot heb al op zooveel golven gestaan en ik ben langs zooveel hellingen afgegleden.
Irmgard
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(stil, vlak).

Ja, dat vergeet ik.. Een verleden.... En herinneringen, onverwoestbaar.
Harold
(met hoop in zijn stem).

Zouden jou herinneringen ééns zonder kracht kunnen blijken?
Irmgard.

Dat zou aan jou liggen.
Harold.

Aan mij, als ook ik de mijne?
Irmgard.

Zoo bedoel ik het niet....
Harold.

Hoe....?
Irmgard.

Ja - of.... jij zoo zult zijn dat ik je meer kan liefhebben dan ik daarvoor deed.
Harold
(stil).

Dat zou heerlijk zijn....
Irmgard.

Woorden zijn broos, zei je.
Harold
(peinzend).

Een mensch wil soms zijn gedachten vast-omlijnd, in woorden gevat, voor zich zien.
Irmgard
(gaat bij het raam staan. Het is licht buiten, de lucht is diep-blauw, zij houdt haar hand boven de
oogen, vraagt, met klare roep in haar stem:)

Harold, als wij nu gingen? De lucht is zoo blauw als een saffier....
(Doek).
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Samarkand,
door Edward B. Koster.
I.
Te reizen naar het verre Samarkand! Het hart van Azië; - Sheherázade
Kent uw bekoring, toen de tijd verglee,
In d'ongerepten luister van haar trant
De sprookjes zeggend.... O, 't mystieke land,
Waar deftig Sarten hurken bij hun thee,
Waar Paradijstuin, minaret, moskee
En Citadel in gloed van 't Oosten brandt!
Daar ligt het koepelgraf van Tamerlân;
De kroningssteen van 't rijk van Bokhara
Glanst in geheimvol gloeien eenzaam voort.
Het woelen op uw drukken Righistân*)
In bonte bronzing zonder wederga
Maakt u tot beeldrijk, donkervlammend oord.

*) Marktplein.
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II
Gewiegd in de vallei van Zarafshân,
Steekt boven 't zand gij uwe tinnen uit,
Terwijl uw Bag-e-Behkesht*) breed omsluit
Den bloemenschat van d'ouden Tamerlân.
Hier loopen mullah's preekend af en aan,
En dervishen verwekken doodsch geluid
Door hun gehuil: een rijkversierde bruid
Schrijdt rink'lend door een hooge palmenlaan.
Hier ligt het dood verleden sprookjesstil,
Hier leeft historisch nog de levenswil
Van 't Oosten in fantasmen en phantoom.
Hier was 't dat inspiratie tot u kwam
Van Rubaiyât, mijn vorst Omar Khayyàm,
En 't Oosten trekt voorbij me als in een droom.

*) Paradijstuin.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Dirk Coster, Marginalia, Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1920.
Dirk Coster, De Ontwikkeling der Moderne Nederlandsche Litteratuur,
eerste artikel uit: De nieuwe Europeesche Geest in Kunst en Letteren,
door Dirk Coster en anderen, Arnh., Van Loghum Slaterus & Visser,
1920.
M a r g i n a l i a .... inderdaad! Zeer vele, zoo niet de meeste dezer aforismen van Dirk
Coster (over: Moderne Menschheid, Herinnering en Voorgevoel, Levenskracht,
Liefde en Liefdeloosheid, Zielskracht, Menschelijke Liefde, en Christelijke Liefde)
maakten op mij den indruk, geschreven te zijn in margine van andere geschriften.
De heer Coster is zonder twijfel een volhardend en ingespannen lezer. Wij kunnen
het er later over hebben, of hij ook een echt en goed litteratuurlezer genoemd moet
worden. Dat hij een enorme massa gelezen heeft en deze massa, op zijn wijze,
volkomen ernstig verwerkt, staat bij mij vast. Het kan misschien zijn nut hebben in
deze mijn bespreking voorop te stellen, dat ik den heer Coster ken als een zeer ernstig
en diep oprecht, een karaktervol, menschlievend en rechtschapen man. En dat zijn
uitingen, zoowel die over het leven als die over litteratuur, mij d a a r o m a l l e e n
al met respect vervullen en mij in hooge mate belang inboezemen. De lezer zal mij
genoegen doen door zich deze mededeeling voortdurend te herinneren, ook al zou
ik hier en daar, gelijk mij wel meer overkomt, een minder respect vollen, misschien
zelfs eenigszins badineerenden toon aanslaan.
Ik vind dan dat de aforismen van Dirk Coster niet in de sfeer van het volle leven
staan. De heer Coster maakt op mij den indruk het leven voornamelijk uit de boeken
te kennen. Wij doen dit allen min of meer, wij lezers. Wij toetsen bestendig ons leven
aan onze lectuur en omgekeerd onze lectuur aan het leven. Al naar mate wij echter
in meer verschillende en heviger aangrijpende omstandigheden hebben geleefd, en,
natuurlijk, tevens naar de mate onzer temperamenten, zijn wij in staat onze lectuur
niet alleen aan andere lectuur, maar ook aan het zelf doorleefde te toetsen. Dirk
Coster spreekt veel over ‘de hartstochten’.... zoo in 't algemeen. Eigenlijk nergens
geeft hij blijk, b.v. de eene hartstocht beter dan de andere te kénnen. Een
hartstochtelijk mensch, die door een of meer hartstochten veel heeft genoten en
geleden, zal van zelf daarvan iets toonen, zal, óf met zekere uitverkiezing van dien
éénen hartstocht gewagen, of dien, min of meer opvallend, negeeren. Dirk Coster
spreekt van de hartstochten zooals b.v. een altijd gezond gebleven mensch van zekere
gevaarlijke ziekten zou kunnen spreken, als van iets vreeselijks waaraan hij gelukkig
ontsnapt is. En zoo - mutatis mutandis - zoo ongeveer spreekt hij ook over ‘de
vrouwen’. Ik zal niet zeggen, dat het mij altijd onjuist is voorgekomen, wat hij over
de vrouwen schrijft, o neen! Alleen, gansch onwillekeurig, lees ik, wat Dirk Coster
over de vrouwen schrijft, bijna altijd met een glimlach, een éven spottenden glimlach.
Misschien komt het doordat, ondanks alles wat over haar geschreven is, ‘de vrouw’
toch wel het laatste is, wat men uit boeken kan leeren kennen. Ik geef u hier trouwens,
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zooals steeds wanneer ik over litteratuur schrijf, de ‘zuivere lotgevallen van mijn
ziel’ (de uitdrukking is, geloof ik, van Van Deijssel). Ook de voor mij zelf onverklaard
geblevene.
In zijn Voorwoord op de M a r g i n a l i a schrijft Coster: ‘Wat de eerste periode
van het menschenleven, die achter mij ligt, mij te w e t e n heeft gegeven (ik spatieerde,
H.R.) heb ik getracht saâm te vatten en
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neêr te leggen in deze bladzijden. Het moge er weinige zijn (nota bene, bijna 300!
H.R.) maar méér heeft het leven mij vooralsnog niet t e w e t e n gegeven (ik
spatieerde alweer, H.R.) Het is het eenige wat uit veel waan en zelfbedrog, ik mocht
behouden.... Het neerschrijven van deze luttele gedachten was mij geen geringe
arbeid, een arbeid van inkeer vóór alles. Het zijn de antwoorden op de scherpe vraag,
die ik mij voortdurend heb gesteld: ‘Wat weet ge, wat weet ge wezenlijk en voor
goed?’
Dus, zou men zeggen, is het nu wel duidelijk: Dirk Coster w e e t alles, wat hij
hier heeft ‘neergeschreven’, hij weet dit alles wezenlijk en v o o r g o e d . Ook uit den
toon van zijn opmerkingen zou men dit trouwens mogen opmaken. Die toon is overal
volmaakt weifelloos. Dirk Coster beweert niet, hij verkondigt, zijn toon is méér dan
stellig, zijn toon is van een profetische vastheid. 't Is als achtte hij tegenspraak
onmogelijk. Nu heeft het leven mij ‘te weten gegeven’, dat juist de menschen die
zoo weifelloos spreken dit gewoonlijk doen om in de eerste plaats zichzelf te
overtuigen, of liever.... tot zwijgen te brengen. Drie soorten van menschen plegen
zoo te spreken: de onontwikkelden, de dwepers en de ‘Rechthabers’. Een
onontwikkelde is Coster zeker geenszins, en voor een ‘Rechthaber’ houd ik hem
evenmin. Blijft over.... Doch laat ons eerst even verder lezen in het Voorwoord; daar
wacht ons nog een verrassing.
Na de zinnen, die ik aanhaalde, gaat Coster voort: ‘De groote bekoring waarmee
ik hier te kampen had, was de verleiding van de litteratuur en van den litterator in
mij, die telkens geneigd was, zich de onbijzonderheid zijner conclusies te schamen,
en voor wien het zoo gemakkelijk was, deze onbijzonderheid te verhelen onder een
kleed van bijzondere woorden. Ik geloof deze verleiding i n h o o f d z a a k (ik
spatieer, H.R.) te hebben weerstaan. Al is hier alles betrekkelijk, al is de leugen het
onafscheidbare bestanddeel van ieder onzer woorden, al raak ik ook hier met woorden
vaak begrippen aan, van wier o n m e t e l i j k e w e r k e l i j k h e i d (hier spatieerde
Coster, H.R.) ik wellicht slechts een verward vermoeden mocht ontvangen, toch
geloof ik niet, hier één woord te hebben toegelaten, waarvoor ik niet ten minste iets
betaald heb’.
Aha!... is men geneigd hierna uit te roepen, dat klinkt al heel erg anders. Deze
woorden temperen wel zeer considerabel het (herhaalde) w e t e n van zooeven. Alles
betrekkelijk, de leugen het onafscheidbare bestanddeel van ieder onzer woorden,
met de wijsheid van dit inzicht kan men den heer Coster alleen gelukwenschen. Het
zal hem dus niet al te zeer teleurstellen, wanneer hij over een jaar of 10, 20, ontdekt,
over tal van zaken, de moraal of ‘het leven’ betreffend, gansch anders te denken dan
hij thans doet. Evenwel, ik vrees dat de profetische toon van zijn uitspraken - gesteld
hij wordt dan b.v. veroordeeld, een nieuwe editie te corrigeeren; schaamtevol werk,
voor ons allen! - hem dan wel al te vaak een gloed naar het gelaat zal jagen. ‘O,
mocht ik’, zoo zal hij dan zuchten, ‘mij toch wat minder boud over al deze mysteriën
hebben uitgesproken; hoezeer zou ook een weinig filosofische twijfel aan de gratie
mijner uitspraken ten goede zijn gekomen!’
De meeste menschen, ik merk het telkens om mij heen, houden Coster voor nog
zeer jong. Dat komt doordat hij een dweper is en doordat dwepers gewoonlijk jong
zijn. Hartgrondig te kunnen dwepen is een van de meest sympathieke eigenschappen
van de jeugd. Maar ook aan de kinderen die kunstenaars, bijna altijd en ondanks
alles, blijven, is deze sympathieke eigenschap gemeenlijk eigen. Zij bezitten haar
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alleen niet allen in de zelfde mate, zij zijn er zich meer of minder van bewust, zij
koesteren de dweepzucht in zich of trachten haar te bemeesteren. De heer Coster,
zonder het zelf te weten, bedwelmt zich gaarne en vaak aan zijn dwepende woorden.
Zij klinken hem mooi, sonoor; de vervoering is hem zoo lief; hij meent volkomen
oprecht gelijk te hebben zoo dikwijls hij in vervoering spreekt.
Nu is dit betrekkelijk juist. Of laat ik liever zeggen: in vervoering spreken is schoon

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

205
en heerlijk en staat verre boven het nuchtere gelijk-hebben, dat in den grond niet
veel beteekent. Eén gedachte van Dirk Coster is er - of, misschien is zij ten slotte
niet van hem, maar dan heeft hij er toch een mooie en afdoende uitspraak aan gegeven
- eén gedachte waarom ik altijd van hem houden zal. Het is deze: ‘De groote
scheidslijn die de menschheid verdeelt, loopt niet tusschen goed en kwaad, tusschen
de goeden en de boozen, maar tusschen de levenden en de levenloozen. Tusschen
hen die haten en liefhebben kunnen, en hen die niet haten noch liefhebben kunnen.
Tusschen hen die toornen en vergeven kunnen, en hen die niet toornen doch nimmer
vergeven kunnen. Tusschen hen die misdaden en schoone daden volbrengen kunnen,
en hen die noch kwaad noch goed kunnen doen.’
Zie, dit ontroert mij altijd weer, dit doet mij goed, dit vind ik in de hoogste mate
beminnelijk. Hoe gaarne vergeef ik Coster het gebrek aan logica in zijn ‘doch nimmer
vergeven kunnen’. Ik begrijp volkomen, dat Coster deze heerlijke gedachte vooraan
in zijn bundel heeft geplaatst, ik begrijp alleen niét heelemaal, hoe hij verderop in
zijn boekje toch zoo dikwijls van ‘hoog’- en ‘laag-levenden’, van goeden en.... boozen
spreken kan. Doch ook dit heb ik hem al eenige malen vergeven, wanneer ik genaderd
ben tot blz. 215 en lees: Hoe hooger een liefde stijgt, des te eentoniger wordt zij in
haar openbaring’ en op blz. 282: ‘Het geluk der liefde: dat wat volkomen bevredigt
en terzelfder tijd een grenzenloos verlangen naar meer wekt’. Ziedaar een paar van
die fijne en doorleden opmerkingen, - er waren er méér gelukkig die mij innig
wéldeden temidden van veel dat, door het al te apodictische, al te.... eigenwijze, van
den toon vooral, mij min of meer prikkelde en afkeerig maakte.
Ik houd in 't algemeen niet van ‘handboekjes in levenswijsheid’ (met deze woorden
prijst het prospectus Costers boekje aan). Niemand wordt uit handboekjes levenswijs,
en Coster w e e t dit evengoed als ik. Z i j n handboekje intusschen is mij heel wat
meer waard dan b.v. dat van den wereldberoemden Epictetus, ons nog onlangs, in
een precieuse uitgaaf, als een schat van wijsheid voorgelegd.
Wie mij tot dusver met eenige instemming gevolgd heeft, zal ook wel met mij
eens zijn, dat een geestesgesteldheid als die van Dirk Coster hem niet juist
predisponeert voor de taak van litterair criticus of chroniqueur der artistieke
bewegingen. Ook in deze gewesten van het menschelijk denken, evenals in die van
de zedekunde, is het uiterst gevaarlijk veel te w e t e n . En Coster, een persoonlijkheid
die zichzelf in alles gelijk blijft, spreekt ook over litteratuur met een stelligheid, die
eigenlijk alleen verklaarbaar schijnt uit de overtuiging van bovenmenschelijke
begenadigdheid; ook hier w e e t hij blijkbaar alles. Nu is er een tijd geweest, dat ik
Coster werkelijk voor tot op zekere hoogte begenadigd hield. Dat is nu een jaar of
acht, en langer, geleden. Thans nóg trouwens geloof ik dat Dirk Coster, vóór hij zoo
algemeen als spreker over letteren en moraal optrad, en zich den profetenmantel al
sierlijker om de lendenen plooide, een buitengewone gevoeligheid voor het schoone
in de litteratuur bezat. Deemoedig en vooroordeelloos, als den criticus past, plaatste
hij zich toen nog tegenover al zijn litteraire ontmoetingen; hij liet ze op zich inwerken
en slaagde soms prachtig in het precieze weergeven van hetgeen hij daarbij
ondervonden had. Doch sindsdien heeft deze, misschien wel al te vroeg gerijpte
kenner van de machts des woords (en des toons) zichzelf een soort van roes
aangepraat. Al te stellig uitgesproken, en neergeschreven, beweringen wreken zich;
zij zetten zich te vast in ons hoofd en ontaarden tot vooroordeelen. Het is of Coster
zijn eigen kunstgevoeligheid heeft stomp-georeerd. Misschien heeft, ook hier weer,
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ons al te kleine land een deel der schuld, de over-het-paard-tillerij van onze talenten
door zekere kringen, die in zichzelf geen zwaartepunt vinden en dus gedoemd zijn
rond te tollen om de figuur van een of andere futtige
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persoonlijkheid. De oorlogstijden hebben er zeker geen goed aan gedaan. Reeds vóór
den oorlog was het algemeen verlangen der ideaallooze massa naar meer moreele
vastigheid zeer hoog gestegen; i n den oorlog kwam het tot een crisis. Daar verscheen
Coster op den katheder. Hij strekte zijn vuist uit, sidderend en met de vingers naar
boven, als een middeleeuwsche prediker, en vermaande het menschdom tot inkeer
en boetedoening. Hierbij moet men natuurlijk nooit vergeten, dat hij in menig opzicht
groot gelijk had. Maar met zijn gelijk-hebben won hij de massa niet. Dat deed hij
met zijn dwepende woorden en met zijn profetentoon. Ook de massa, ja ook de z.g.
intellectueele, is een kind en doet niets liever dan dwepen, meedwepen vooral! Men
vond Costers leekepreken griezelig mooi, en dus geloofde men ook onvoorwaardelijk
alles wat hij zeide. Een sfeer van religieuse aandacht steeg rond Coster op, en deze
- zijn spiegel allicht wat vermijdend - begon ook in zichzelf, in de eigen uitspraken,
onvoorwaardelijk te gelooven. Voor de zuivere critiek was hij daarmee verloren.
Althans voorloopig! ‘'t Kan verkeeren’, zei eens een gezond hollandsche dichter....
die toch ook wel dwepen kon.
‘De Nieuwe Europeesche Geest in Kunst en Letteren’, door Dirk Coster, Paul
Colin, Dr. F.M. Huebner, Douglas Goldring en Romano Guarnieri, - in verschillende
talen uitgegeven - is een zeer merkwaardig boekje. Het had echter nog veel
merkwaardiger (en beter) kunnen zijn, als de heeren schrijvers meer van één geest
waren geweest, en wanneer zij nauwkeuriger hadden afgesproken, wat ieder voor
het gezamenlijke plan zou doen. Paul Colin is een jonge fransche schrijver, die zijn
pacifistische idealen boven alle andere stelt. Huebner een voorstander van het duitsche
expressionisme. Goldring schijnt eenige overeenkomst met Coster te vertoonen, hij
dweept bizonderlijk met enkele artistieke verschijningen. Guarnieri stelde zich, van
alle vijf, het meest objectief tegenover zijn stof: de jonge italiaansche letterkunde,
beschreef eenvoudig, zoo kort mogelijk, wat hij daar zag woelen en worden.
Het boekje is 189 blz. groot en het schijnt dat van dezen, allicht vooraf beraamden,
omvang, aan Coster niet meer dan 56 pag. konden worden afgestaan voor zijn schets
van het jonge leven in de nederlandsche letterkunde. Zes-en-vijftig van de 189 voor
Nederland, het lijkt mij, gezien de bescheiden omvang van dit land en van zijn
litteratuur, nog zoo kwaad niet. Coster vindt het echter veel te weinig. Hij klaagt
over de ‘benauwend kleine ruimte’ hem ‘toegemeten’. Nu zou men meenen, dat dit
tekort aan ruimte hem een reden te meer moest zijn om zich te houden aan het plan,
door alle vier de anderen gevolgd, en alleen te schrijven over de jaren sinds 1914.
Coster evenwel begint met de middeleeuwen, bespreekt in twaalf pag. de
nederlandsche letteren tot aan 1880, in 26 die van 1880 tot 1914 en in 10 de laatste
vier jaren. Daarna volgt er nog een naschrift, van 8 blz., dat alleen in de hollandsche
editie blijkt voor te komen, en dat dienen moet om eenige, in de eigenlijke essay
vergeten namen of titels alsnog vluchtiglijk te vermelden, waarschijnlijk ten einde
zeker hollandsche verwijten te ontgaan. (Of dit lukken zal? Mij dunkt, de vereerders
der in dit naschrift voor 't eerst genoemden, waaronder Emants, Couperus, Scharten
en Coenen, zullen in deze voor hollandsch gebruik toegevoegde bladzijden een maar
matig dienstig ‘doekje voor het bloeden’ zien.) Coster schijnt van naschriften te
houden. Ook zijn voorwoord heeft een naschrift. Dit vangt aan met eenige, mij
raadselachtig voorkomende zinnen: ‘Terwille van de eenheid van dit boekje heeft
de uitgeefster de door den hollander geschreven essay over onze eigen litteratuur in
dezen bundel opgenomen’. (Wat beduidt dit plotseling? Heeft de firma Slaterus &
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Visser er op gestaan, dat in dit boekje ook over de nederl. letteren geschreven zou
worden? En dat wel ter wille van de eenheid? Welke eenheid? Coster leverde juist
iets heel anders
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dan de anderen. Is hier volledigheid bedoeld? H.R.) ‘Hierbij zij echter den
hollandschen lezer van te voren verzocht, er rekening mede te houden, dat deze essay
n i e t v o o r H o l l a n d geschreven is, maar bedoeld werd als inlichtingsbericht
voor landen, waar men omtrent de hollandsche litteratuur in de meest onverschillige
onwetendheid verkeert’. (En niettemin werd terwille van den hollandschen lezer een
naschrift bijgevoedg in de hollandsche uitgaaf alléén! Ook deze houding is mij
onbegrijpelijk. Zij duidt op een weifelzucht, of schroom, die kwalijk valt te rijmen
met de beslistheid van Costers toon en met den moed van sommige zijner uitspraken.
H.R.) ‘Dit overzicht der Hollandsche litteratuur is absoluut onhistorisch bedoeld....’
(Nu breekt mijn klomp! Hoe dan wèl?)
Wie Coster niet beter kent zal er gemakkelijk toe komen, hem, wegens zijn werk
voor dit boekje, van vluchtigheid of slordigheid te beschuldigen. Wèlbezonnen is
het zeer zeker niet geweest. Er is nergens een lijn in te vinden en de verhoudingen
der onderdeelen zijn allerzonderlingst. Wat mij betreft, ik verklaar dit alles echter
uit Costers begeerte, altijd weer te getuigen van zekere bewonderingen, wijl deze
hem gemakkelijk brengen tot den zoozeer geliefden staat der exaltatie en tot het
gebruik der extatische adjectieven: grenzenloos, eindeloos, onmetelijk, niet-te-meten;
een typisch Costeriaansche voorkeur is ook ‘henen’ in plaats van ‘heen’; men hoort
er zijn stem en zijn heele manier van spreken in.
Wat verder te zeggen van Costers critisch inzicht? Ik duidde reeds aan hoe het
kwam, dat dit in de laatste jaar-of-acht steeds meer beneveld werd. Goed lezen
vereischt een voor alle ontroeringen openstaand, op iederen prikkel reageerend
gemoed - Coster zelf zal dit denkelijk een heidensch gemoed noemen. Dat hij, tot
op zijn naschrift, namen als die van Emants en Couperus, Annie Salomons en van
Moerkerken, van Suchtelen en Leopold, Scharten en Coenen wegliet, zou ik hem
niet zoo kwalijk willen nemen. Méér dat, zelfs na dit naschrift, Adriaan van Oordt,
een toch zeker niet minder ‘nobel historieschrijver’ dan van Moerkerken, in zijn
boekje ontbreekt, dat noch Adama van Scheltema, noch Jan Prins, Aart van der
Leeuw, Frits Hopman, J. v. Oudshoorn, Joost Mendes erin voorkomen, noch - mirabile
dictu! - de gezamenlijke Vlamingen! - Worden voor dezen internationalist de grenzen
der ned. letterkunde door de politiek bepaald? - Maar toch wel allermeest, dat hij,
Gorter, van Deyssel en Ary Prins tot de drie grootste figuren van De Nieuwe Gids
proclameerend, en Van Looy in dit verband heelemaal niet noemend, dién groote
zoo miskende. De grootheid, de mysterieus-rijke en diepe menschelijkheid van Van
Looy's werk heeft Coster trouwens nooit beseft; hij kon hem blijkbaar nooit lézen!
Perk, Kloos en van Eeden betitelt hij in vergelijking met de genoemde drie, als
‘kleinere kunstenaars’. Niettemin spreekt hij van Perk als van ‘den wonderbaar
begaafden jongeling’, wiens ‘vroege dood een niet-te-meten verlies was’, vermeldt
hij Kloos' eerste reeks sonnetten als ‘de schoonste openbaring van liefdesverlangen
en liefdesweemoed, die Holland kent’. Coster hecht, in déze periode van zijn leven,
veel te veel aan het onderwerp. Van Looy's bundels noemt hij, tot tweemaal toe:
‘scènen van het kleinst-burgerlijke leven’. Alsof dát een karakteristiek ware! Alsof
niet de diepte en rijkdom van eens schrijvers geest en zijn macht tot expressie
beslisten, altijd weer! Na van Looy, en een paar anderen die van hem leerden,
genoemd te hebben, gaat Coster voort: ‘Maar in Heyermans reeds is meer. In hem
klinken sociale tendenzen soms hartstochtelijk op en stijgt de warmte des gewonen
levens tot een schoone pathetiek’.
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Dat zijn volledigste aandacht en bewondering Henriëtte van der Schalk geldt, zal
niemand hem ten kwade duiden; het is zijn menschelijk recht, en waarlijk hij had
slechter kunnen kiezen. Maar wèl, dat hij, Boutens slechts tot de Vergeten Liedjes
waardeerend,
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o.a. diens Carmina zoo grovelijk miskent.
Er is meer zoo. Menige oordeelvelling van Coster moet ik, ondanks zijn
geweldig-ernstige allure, tot de ‘grenzenloos’ oppervlakkige rekenen. Doch hopen
wij op den ‘inkeer’, waarmee Coster immers zoo vertrouwd is. En eindigen wij met
hemzelf een blz. uit zijn Marginalia voor te houden, waarop deze gulden woorden:
‘Iedere nieuwe phase van ontwikkeling kan de mensch slechts binnentreden door de
nederigheid’. Maar ja.... ‘van den ouden hoogmoed tot een nieuwe nederigheid over
te gaan, is zwaar’.
H.R.

Kees van Dongen bij Walrecht, Den Haag.
Het is een kleine collectie werken, die den Haag thans voor het eerst van Kees van
Dongen te zien krijgt. Er is geen van de imposante groote vrouwefiguren bij, die op
het decoratief compositievermogen van den schilder eigenlijk pas den waren kijk
geven.
Daarentegen kan men sommige kleine werken hier eens meer opzichzelf bezien,
en dan blijkt toch wel, dat van Dongen, die het meestal in het groote effect van breed
uitgestreken kleurvlakken zoekt, ook fijn en stil kan zijn in zijn kleur, zooals in het
kleine bloemstukje met de begonia's waar dat ééne rood zoo schier droomerig schittert,
en de bladen zoo rijk zijn aan diepe schakeeringen. Ook, dat hij iets ongemeen
typeerends kan geven op kleine schaal, zooals die dame met de sterk gekleurde japon
die in het ‘Bois’ wandelt, waarin hij, behalve het sterk buitenachtige in dat toch bijna
eenerlei groen, mooi de actie en de elegance in het slechts aangeduide figuurtje
uitdrukt.
Maar van Dongen's kracht ligt toch vooral in het brutaal-spontane, waarmee hij
de blankheid van een huid op het licht schildert, en de schaduwen blank houdt door
ze driest-weg groen te schilderen, het rood van een bloem, het zwart van een mantel
en het bleeke van een gelaat laat contrasteeren; dit alles in de eenvoudigste vormen
en de meest elementaire kleuren. Wij zijn sinds zijn eerste tentoonstelling in
Amsterdam, op het gebied van slordige vormgeving en van faciele manierismen aan
zooveel ergers gewend, en aan zooveel dat veel minder verantwoord is, dat wij veel
meer van hem kunnen dulden, daar er tegenover zijn cru-heid zooveel moois staat.
Er is kracht in de bijna naieve barheid van het harde geel en groen van een hoed
tegen het blauw-zwarte haar van een vrouwekop, in het zilverige van dat
danseressenlichaam; er is diepte en grootheid in de teekening van den arm en de
geheele tors van de vrouw ernaast. Het is een groote durf bij een intuïtieve juistheid
in de kleuren en in den toon, die bij van Dongen fascineert, en ook veel van wat hij
zoo als op het gevoel af neerzet: de wapperende vlaggen boven de bonte menigte
zijn in de beweging treffend geteekend, of de actie van een danseres, de houding van
een lichaam.
En dan moeten wij daarnaast wel een en ander slikken. Ongevoeligheden van
teekening, nonchalance in de vormduiding, rauwheden, trucs zelfs, als die eeuwige
veel te groote oogen, misteekeningen als die van 't been der danseres, dat niet doet
als in 't verkort gezien.
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Een schilder van groote gaven, van een natuurlijke barbaarschheid die in onzen
tijd opgeld doet, niet onvermengd met een beetje moderne geraffineerdheid, die soms
een kleur neerzet als een kind op een centsprent, en soms een prachtig colorist is,
die nu eens het karakter op origineele en krasse wijze geeft en het soms verwaarloost,
met eigenschappen van een meester, en toch te onberekenbaar en gewoonlijk te
oppervlakkig om er een te zijn. Een schilder wien, zooals dat bij de modernen zoo
dikwijls gaat, altijd het ééne gelukt ten koste van het andere, aan wiens werk een
groote kant is, en andere volstrekt ontbreken - zoo schijnt mij van Dongen.
C.V.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

209

Rembrandt's Heraclitus en Democritus.
Aan het einde van den vorigen jaargang van dit tijdschrift was het feit, dat de firma
Goudstikker het indrukwekkende ‘Landschap met de twee bruggen,’ als nieuw
ontdekte Rembrandt uit Engeland naar ons land had gebracht (waar het nu in een
particuliere verzameling beland is) aanleiding voor mij dat schilderij te bespreken.
Thans wederom kan ik een werk van den grooten meester van zeker niet geringere
beteekenis aankondigen, eveneens door die Amsterdamsche kunsthandel in Engeland
aangekocht: de ‘Heraclitus en Democritus’.
‘Een herboren Rembrandt’ wordt dit schilderij in een artikeltje in de Nieuwe
Rotterdammer Courant, (Avondbl. B. van 3 Juli) genoemd, waaraan ik de volgende
bijzonderheden omtrent de geschiedenis van het schilderij ontleen: in 1750 werd het
te Amsterdam voor f 100. - geveild (vlg. Mr. J. v. Vliet: twee philosophen een
aardglobe bestudeerend). 1761 was het in de Verz. Bourchier Cleeve te Londen, in
1806 werd het voor £ 110 geveild (vlg. Sir G. Yonge), in 1815 voor £ 168 in de vlg.
Sir Gregory P. Turner. In 1836 was het reeds in de familie West, die het nu te koop
aanbood, en waar het als supraporte hoog in een salon hing. Het was dus niet, zooals
het Landschap, geheel onbekend, maar wel was het door een dikke, vuile,
ondoorzichtige vernislaag zoodanig aan het gezicht onttrokken, dat men zich
onmogelijk een oordeel kon vormen aangaande de qualiteit of de toestand, waarin
het zich bevond, b.v. ten opzichte van overschilderingen, beschadigingen, barsten
of oorspronkelijke veranderingen in de kleuren, tengevolge van chemische processen.
Zoo kon het op de veiling bij Christie slechts een bedrag van £ 56,000. - opbrengen,
hoewel het een schilderij van vrij aanzienlijke afmetingen (± 110 × 140 c.M.) is, aan
welks echtheid men niet twijfelde.
Goudstikker gaf het schilderij aan den heer de Wild, den bekenden restaurateur,
die o.a. ook de schutter- en regentenstukken van Frans Hals het een na het ander in
hun oorspronkelijken toestand herstelt. De gevolgen van de behandeling kunnen wij
de lezers eenigszins duidelijk maken door de twee bijgevoegde reproducties, waarbij
men echter bedenken moet, dat er o.a. geen verschil in kleur waar te nemen viel
tusschen de mantels der beide wijsgeeren, terwijl die van Heraclitus nu warm
citroen-geel straalt, terwijl Democritus geheel in kleederen van paarsachtig-bruin tot
grijs-violet gehuld is!
Het schilderij bleek geheel gaaf te zijn, wanneer men ten minste enkele zeer kleine
beschadigingen, die m.i. net zoo goed onveranderd hadden kunnen blijven, maar
geretoucheerd werden, niet meetelt. Deze retouches zijn echter van zoo weinig belang,
en bovendien zonder dat ook maar ergens de restaurateur in twijfel hoefde te zijn,
hoe de oorspronkelijke toestand geweest was, dat men gerust van een volkomen gaaf
schilderij spreken kan. Men vond een repentir d.w.z. een door Rembrandt zelf
aangebrachte verbetering. De linkerhand van Heraclitus stak n.l. oorspronkelijk iets
meer naar voren uit.
Alles in dit schilderij spreekt voor een ontstaan in 's meesters laten, vol-rijpen tijd,
waarin zich het meest in eenvoudige, grootsche vormen, een van alle kleinheid en
bijkomstigheid gelouterde milde levenswijsheid uitspreekt.
De compositie vertolkt reeds dadelijk de gedachten, of liever, de geestelijke emotie
van den kunstenaar. Zij is gegrepen tusschen de lichtbaan die van den wereldbol in
lichte buitenwaartsche buiging over den arm van Democritus opstijgt naar diens
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mild-vertroostende gezicht en de breedere baan die, in langzamer, moeilijker stijging
over den diepgebogen rug van den treurenden Heraclitus, bij diens zwaarmoedig
gelaat schijnt te eindigen - maar toch ook weer in het gezicht van Democritus haar
einddoel vindt. Doch de strakheid, en
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nuchterheid van dezen bouw wordt gebroken door het prachtige tegen elkaar afwegen
van licht en donker en door de bloeiende, breede en toch verzorgde schilderwijze
van ieder detail. Men lette op de machtige structuur dier koppen, in groote partijen
plastisch opgebouwd, en toch door en door gedetailleerd en van een teedere
gevoeligheid waarvan men eerst langzamerhand doordrongen wordt. En men lette
ook op den wereldbol: zwaarder opgave voor een schilder zal lastig te vinden zijn.
De kunstenaar is echter geen der moeilijkheden, die zich voordoen bij het elkaar
kruisen van ring, bol en cirkels uit den weg gegaan, en spreidt daarbij een bijzonder
genoegen ten toon in het zeer zorgvuldig schilderen van den sterk verlichten bol. In
een zware, in diepen toon gehouden, plastisch doorwerkte, als opgekropte draperie,
golven de constructieve compositielijnen in den achtergrond naar den rand van het
schilderij uit.

REMBRANDT. HERACLITUS EN DEMOCRITUS.
(VóóR DE RESTAURATIE).

De kleuren zijn sober in een zeer warmen toon. Eigenlijk spreekt alleen het
stralende citroengeel van Heraclitus' mantel. Daarnaast is alles gehouden in
schakeeringen van paars, violet, bruin en vleeschkleuren.
Hier is dus een werk van uiterst eenvoudigen, monumentalen bouw, sober maar
heel mooi van kleur, en van een zeldzame fijnheid en doorwerktheid der uitvoering.
Maar van Rembrandt vragen wij meer; wij vragen ook: wat heeft hij ons te vertellen,
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wat is het onderwerp, of liever: welke beteekenis heeft het onderwerp voor hem?

REMBRANDT. HERACLITUS EN DEMOCRITUS.
(NA DE RESTAURATIE).

Het uiterlijke onderwerp, het motief, is het dispuut tusschen den weenenden en
den lachenden Wijze, de antieke philosophen Heraclitus en Democritus, die twee
tegengestelde wereldbeschouwingen belichamen moesten.
In de 17e eeuw, die, in de eerste helft vooral, aan den ouden rederijkerstijd verwante
neigingen bleef vertoonen, was dit geen zeldzaam onderwerp. Gewoonlijk werd er
een conclusie tot de ijdelheid van al het aardsche uitgetrokken, zoodat er een zekere
affiniteit is met de bekende ‘Vanitas’-stillevens. De schilders grepen het onderwerp
daarbij veelal aan als gelegenheid, twee meer of minder genre-achtige tafereelen te
leveren, of wel physiognomische studies van lach en leed.
Hoe geheel anders is de bewerking, die dit thema in Rembrandt's geest ondergaan
heeft. Dat hij het opneemt kan ons niet verwonderen, want telkenmale zien wij hem
zich in litteraire of philosophische opgaven, met de rederijker-achtige bijsmaak van
dien tijd, verdiepen. Maar zooals hij de eerste is geweest, die ons Adam en Eva als
ruwe oerschepselen heeft laten zien, en niet als ideaalfiguren, die van de tragedie
van den Verloren Zoon het psychologisch meest aangrijpende moment van den
berouwvollen wederkeer en het erbarmen en berouw zelf tot onderwerp gekozen
heeft, die ons de tragiek in de figuur van Saul heeft doen
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voelen, zoo heeft hij ook van het thema ‘Democritus en Heraclitus’, in plaats van
een naast elkaar van, den modernen mensch niets zeggende, symbolen, een eenheid
gemaakt van een geheel nieuwe opvatting. D e g r o o t e d a a d v a n R e m b r a n d t
is ook hier, van tot symbolen verstarde figuren der
o v e r l e v e r i n g ,d i e p d o o r v o e l d e i n n e r l i j k l e v e n s w a r e m e n s c h e n
g e m a a k t t e h e b b e n . Daarbij heeft hij partij gekozen en hij heeft bovendien de
eene figuur een geheel andere strekking gegeven dan wij uit de andere voorstellingen
gewoon zijn: D e m o c r i t u s l a c h t n i e t e n i s a l l e r m i n s t d e s p o t t e r
die al het aardsche als ijdelheid beschouwt.
De tegenstelling van den lachenden en den weenenden Wijze stamt reeds uit de
oudheid, in dien zin, dat de een om de menschelijke dwaasheden lacht, de ander ze
beschreit. Wanneer nu Rembrandt in zijn schepping een andere opvatting geeft, moet
men dat geenszins als een historische critiek op de opvatting van een thema
beschouwen, waarvan hij de verkeerdheid ingezien heeft. Veeleer zijn de beide
gestalten voor hem zoozeer gaan leven, dat zij, dank zij de eigenschappen, die van
hen bekend waren, gecombineerd met het sterk ontwikkeld psychologisch inzicht
van den kunstenaar, als het ware van zelf overeenkomst met de historische
persoonlijkheden verkregen. De betere kennis immers, van de beide Grieksche
wijsgeeren, van Heraclitus voo al, dateert eerst uit later tijd.
Heraclitus, gesproten uit een koningsgeslacht, is de door het leven zwaar beproefde
grijsaard, die alle wijsheid uit zichzelf meent te kunnen halen, voor zich de wereld
waardeloos acht en in alles een bevestiging van zijn sombere wereldbeschouwing
vindt, de aristocratische scepticus. Maar Rembrandt heeft de figuur nog
gecompliceerder en daardoor menschelijker en aangrijpender gemaakt: hij heeft hem
tevens het karakter gegeven van den gedesillusioneerde, in wiens diepste binnenste
toch nog een hunkering leeft naar de vervulling van een belofte, die hij wel weet,
dat nooit komen zal. Men voelt echter in Democritus den jongere, die het leven en
de wereld aanvaardde, en hij heeft voldoening gevonden in hoogere waarden van
ethische en moreele strekking. Moet men in hem niet vooral, in tegenstelling met
den ander, den Geloovige zien? Zoo kan hij een kostelijker troost, dan van redeneering
alleen aan Heraclitus brengen. Men voelt dan ook, dat Rembrandt wel als motief een
dispuut tusschen twee geleerden heeft gegeven, maar dat hij dit motief tot een
troostrijke beleering van den ouderen door den jongeren uitgewerkt heeft. Zoo wordt
ook het gevoelige gebaar van de opgeheven hand van Heraclitus veelzeggend, nog
een tegenwerping van den reeds bijna bekeerde, maar tegelijkertijd van een teederheid,
die alle bitterheid uitsluit. Er is in dit schilderij iets van de overwinning van het
Goddelijk-universeele over het eenzijdig-intellectueele.
Men heeft in den Democritus het portret van Rembrandt's in 1654 gestorven broeder
Adriaan meenen te herkennen. Ongetwijfeld is de gelijkenis met diens vermoedelijke
portretten groot. Echter, de geheele stemming van het werk niet alleen, maar ook
compositie en schilderwijze plaatsen het in de naaste omgeving van werken als de
‘Saul en David’, ‘de Verloren Zoon’ in Petersburg, ‘het Joodsche Bruidje’, de
‘Homerus’, die omstreeks 1665 ontstaan zijn. De tegenspraak, die hierin ligt, is
slechts schijnbaar; want zooals hij, vele jaren na haar dood, de gestalte van Saskia
nogmaals op doek gebracht heeft, kan hij ook de trekken van zijn broeder Adriaan
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een tiental jaren later gegeven hebben aan de figuur, die de hoogste levenswijsheid
voor hem uit moest drukken.
Maar ik ben niet overtuigd, dat men niet eer Rembrandt's eigen trekken in dezen
kop
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moet herkennen. Wij kennen zijn gelaat van een reeks zelfportretten uit zijn laatste
levensjaren. Deze zijn echter onderling zóó verschillend, dat ook dit gelaat er wel
mee samengebracht kan worden. Misschien hebben wij dan hier ook een aanwijzing
tot de verklaring van een ander werk, dat den vereerders van den meester steeds door
zijn raadselachtigheid tart, ik meen het grijnzende zelfportret uit de verzameling von
Carstanjen. Na al het bittere leed, dat hij in zijn laatste levensjaren ondervonden
heeft, kan zich tijdelijk aan Rembrandt een levensopvatting opgedrongen hebben,
die meer met de overleverde karakteristiek van Democritus overeenstemt. Zoo zou
het grijnzende zelfportret ons getuigenis afleggen van zulk een verbitterende, cynische
stemming. Misschien is het dan een studie voor een andere ‘Heraclitus en Democritus’.
Dat deze (zoover wij weten) nooit tot stand kwam, zou dan het gevolg kunnen zijn
van de tijdelijkheid dezer stemming - het schilderij, dat wij nu herkregen hebben,
ademt immers die evenwichtig-schoone, milde levensbeschouwing, die ons uit al
zijn late werken tegemoet komt.
D e n H a a g , Juli '20.
G. KN.

Kunst op Walcheren.
Domburg.
Vergis ik mij niet, dan is het Toorop geweest, die eenige jaren geleden het initiatief
nam tot de stichting van een Tentoonstellings-gebouwtje te Domburg.
De bedoeling was toen, om daar jaarlijks het werk te laten zien van de schilders
van Walcheren en van hen die er geregeld vertoefden.
Toorop zelf met Hart-Nibbrig, die steeds zomers naar het vroolijke Zoutelande
trok, waren wel zoowat de artistieke steunpilaren dier onderneming, en daaromheen
groepeerden zich dan de plaatselijke beroemdheden.
Of het aantal der Walchersche schilders kleiner werd, of dat er te veel dilettanten
kwamen, die men niet waardig keurde met hun werk de wanden te vullen, ik weet
het niet; maar het oorspronkelijke plan liet men gaandeweg los en het werd een soort
invitatie-tentoonstelling.
Het eigenaardige karakter ging er door verloren, te meer nog wijl men niet in een
bepaalde lijn inviteerde, d.w.z. niet kunstenaars uitnoodigde die in hun opvatting ten
minste een zekere verwantschap vertoonen. De ongelijksoortigste menschen zijn hier
bijeen, en enkelen met een onevenredig groot aantal werken vertegenwoordigd. Zoo
zijn er van mej. Jacoba van Heemskerck niet minder dan tien schilderijen
(kompositionen zegt ons de catalogus), door de tentoonstellingscommissie
aangenomen; terwijl andere inzenders zich met minder plaats moesten contenteeren.
Niet alleen mej. Van Heemskerck duidt enkele nummers als ‘komposition’ aan,
ook Huszar noemt zijn werk: compositie 1914 no. 1 en 6 en ten slotte komt Louis
Saalborn met een compositie uit.
Afgaande op deze titels, behoefde men geen bepaald onderwerp te verwachten;
de bedoeling is allicht geweest een lijn- en kleurenspel; maar dan naderen wij het
terrein der toegepaste kunst, en krijgt dergelijk werk eerst beteekenis, indien het voor
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een bepaald doel gemaakt is. D i t kunnen ontwerpen, kompositionen of composities
zijn voor glas in lood, voor tegels, mozaïk of wat ook, d.w.z. studies die een
nijverheidskunstenaar voor zichzelf maakt om ten naastenbij te weten hoe het werk,
uitgevoerd in de bedoelde materie, er uit zal zien. De kleur der verf geeft dan
natuurlijk slechts bij benadering de doorschijnende glaskleur aan, maar.... het is dan
ook niet de bedoeling om deze studies als opus zooveel en zooveel te exposeeren,
laat staan als schilderijen in een lijst te zetten. Voor de makers is het wel gemakkelijk,
zich met een aanduiding als compositie, houtsnede enz. van nadere toelichting af te
maken, maar zij plaatsen den beschouwer voor den puzzle, want die wil trachten uit
te vorschen wat er bedoeld is, of al die lijnen-combinaties iets voorstellen, vooral
waar een soortgelijk lijnenspel somwijlen ‘Wotans
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wilde jacht’ of iets van dien aard heet.
Wij hebben bij dit werk iets langer stilgestaan, niet zoozeer om de belangrijkheid
ervan dan wel om het meer en meer voorkomend verschijnsel dat een zeker soort
schilders dingen s c h i l d e r e n die niet geschilderd kunnen worden en door er geen
titel aan te geven, het publiek voor raadsels plaatsen.
Van de Walchersche kunstenaars lijkt mij Jan Heyse wel het best. Zijn werk is
strak en vast, ernstig met een neiging tot de devotie der primitieven. De geserreerdheid
zijner lijnen deed hem als van zelve tot het maken van houtsneden komen, en de
beide die hij hier exposeerde: een Salomé en een Infante zijn zeer goede specimina,
vooral de laatste die heel zuiver van karakter is. Trouwens ik zag bij dezen Veeresche
kunstenaar op zijn atelier verscheidene goede kleur-houtsneden, die mij hoopvol
stemden.
Zijn stadgenoot Ten Klooster heeft hier in Domburg een tweetal houtsneden,
waarvan De Rustplaats voornamelijk wit in zwart gesneden, wel de beste is, hoewel
ik mij van zijn indische tafereelen enkele herinner die nog mooier van verdeeling en
evenwicht zijn.
Het werk van mevrouw Elout-Drabbe is een zwakke afspiegeling van de vroegere
teekenwijze van Toorop, zonder dat het veel eigens heeft; dat van Roline Wichers
Wierdsma, nog onlangs hier besproken, stemt daarentegen juist aangenaam door het
persoonlijke cachet. De groote droge-naaldets, een droge zonnebloem is van bouw,
verdeeling en karakter tot een zeer mooi decoratief geheel geworden.
Van de laatste der Zeeuwsche kunstenaressen, mevrouw L. van Dam van Isselt
was er een aardig teekeningetje, even opgekleurd, van dorre bloemen, dat ons meer
boeide dan de te uitvoerige studie van een cactus.
Met Jan Toorop, die hier niet op zijn best is, al is zijn Schoonheidszoeker heel
knap, en zijn ‘Waal bij Nijmegen’ mooi blond van kleur, moeten wij nog den
Middelburgschen schilder Schütz noemen, om daarna tot de invité's te komen.
En dan is het wel zonderling hoe L. Ansingh, Sara Bisschop, Suze
Bisschop-Robertson en freule De Jonge hier verzeild raakten.
Hun werk is meermalen in deze kolommen besproken en wat zij thans inzonden
geeft mij dan ook geen aanleiding er opnieuw iets over te zeggen.
Het nonchalante werk van Matth. Wiegman, de slordige, flodderige bloemen van
Miek Jansen en de gemaniereerde schilderijen van Charley Toorop ga ik liever
stilzwijgend voorbij, daar ook zij mij in dit milieu niet op hun plaats leken.
De houtsnijders B. Essers, Van der Stok en Frank, houden met de vroeger
genoemden de eer der grafische kunst op. Van Essers zou ik afzonderlijk een zeer
uitvoerige Lente willen noemen, van Van der Stok een bijzonder goede Circe, en
van Jan Frank ten slotte een aardig dansend figuurtje. Lodewijk Schelfhout ten slotte
heeft eenige van zijn ietwat droog-mathematische droge-naaldetsen.
Behalve deze officieele Domburgsche expositie was daar nog een andere. Was
het een salon des refusés? ik weet het niet; maar waarom den Hongaar Maurice Gōth
en z'n dochter Sāri Gōth, die sinds den oorlog al in Domburg zijn, niet tot de invité's
behoorden is mij een raadsel; misschien ben ik niet voldoende op de hoogte van de
dessous van het Walchersche kunstleven, waardoor ik ook niet begrijp dat de
Engelschman Denis Galloway, die al jaren te Westkappel vertoeft, en enkele
Vlissingsche kunstenaars als Gerard Jacobs o.a. niet tot de Tent. waren toegelaten.
Hoe het zij, Gōth, wiens werk werkelijk niet voor dat van anderen behoeft onder te
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doen, heeft, in een stil straatje in Domburg, zijn eigen expositie. En hier leeren wij
hem kennen als een serieus werker, als een goed teekenaar, als een kleurgevoelig
schilder.
Mooi van kleur en gevoelig van lijn is o.a. een groot zittend meisjesfiguurtje, van
de Fransche kust als ik mij niet vergis. Veel heeft hij in België, in Brugge geschilderd,
maar ook aan het Domburgsche strand ontleende hij enkele vlotte, blonde studies
van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

215
figuurtjes, van ruiters, van zee en strandstoelen. En van zijn teekeningen zou ik op
een goeden ouden vrouwenkop willen wijzen, en op een zeer gevoelig ezeltje.

DENIS GALLOWAY. DE ZANDBERG.

Ook Mevrouw Gōth teekent en etst, naar wat ik zag met veel verdienste, maar
slechts een enkel etsje was ter expositie aanwezig.
De dochter van dit kunstenaarsgezin, die een tijdlang leerlinge van Jo Koster
geweest is, teekent met groote vastheid en zekerheid, waarvan een portret en een
vogelstudie kunnen getuigen, maar haar Hongaarsch kleurgevoel doet haar ook
doosjes beschilderen, versierd met vlinder- of bloemmotieven, die tot zeer
genoegelijke dingen geworden zijn.
Van het min of meer mondaine Domburg gaan wij langs de zee naar

Westkappel
en daar in een zeer primitief herbergje werden wij verrast door de expositie van den
Engelschman Denis Galloway.
Galloway, van oorsprong ingenieur evenals zijn vader, heeft vóór den oorlog veel
gereisd: in Rusland, Italië, Silezië en waar niet al, tot het sluiten der grenzen het
moeilijk maakte en hij in Westkappel strandde.
In dit land, waar Toorop zijn apostelen vandaan haalde, vond Galloway zijn kleine
meisjes, die speelden aan het strand, die pootjes-baadden, die 's winters sleedje reden
en sneeuwballen gooiden, kortom hij vond hier het teekenachtige der kleurige
figuurtjes in hun dagelijks doen.
Op Volendam, waar hij vroeger was, had hem het coquette der meisjes met de
witte hulletjes getroffen en hier zijn het ook die aardige vlindermutsjes, die kleurige
beukjes die hem aantrokken.
Hoewel hij vroeger schilderde en ook ter tentoonstelling enkele schilderijen waren,
is hij meer teekenaar, die met vlakke waterverf zijn teekeningen opkleurt.
Zijn werk lijkt mij als aangewezen voor prentenboeken, zoo vast van contour zet
hij
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zijn figuurtjes op, zoo vlot en fleurig weet hij ze te kleuren.
In zijn composities heeft hij soms iets van het genoegelijke van Beughel, een
kleurets van Volendam bij winter deed mij er even aan denken.
Juist zijn teekenachtige techniek bracht hem van zelf tot het maken van kleur-etsen.
Aanvankelijk maakte hij een contourets die uit de hand gekleurd werd, maar later
kwam hij tot de eigenlijke kleur-ets die hij van een zestal platen over elkaar drukte.
Er is een zucht tot experimenteeren in dezen wereldreiziger, die, laat begonnen zich
geheel aan de kunst te wijden, uit zijn vroegere loopbaan het accurate, het vaste en
zekere heeft behouden.

DENIS GALLOWAY. WINTERVERMAAK.

Niet alleen Domburg en Westkappel maar ook VLISSINGEN heeft zijn
kunsttentoonstelling. Op het drukke strandboulevard is door de zorgen van den aldaar
reeds lang toevenden Belg Gerard Jacobs een permanent tentoonstellingszaaltje
ingericht, dat ruimte biedt niet alleen voor Walchersche kunst maar ook weer
gastvrijheid verleent aan andere kunstenaars uit den lande.
Jacobs zelf, wiens werk wij van vroeger kenden, is hier goed vertegenwoordigd
met zijn breed geschilderde zeeën. Hij weet kleur te geven aan zijn werk en ook wel
stemming te suggereeren. Er zit een rasschilder in hem met een forschen toets en een
gevoelig hart.
Naast hem zou ik mevr. Hendriks willen noemen, die vooral in haar kleinere
paneeltjes heel fijn van toon kan zijn.
De Middelburgsche schilder Schütz heeft hier schepen, mooi en tonig van kleur.
Ook Galloway vinden wij weer terug met een zeer goed gekleurde teekening.
Eenigszins uit het milieu vallend, maar daarom lang niet kwaad, is de Hagenaar
Jan Dona met een paar goede stillevens. In opzet en penseel-behandeling doen zij
even aan Zandleven denken, aan diens eigenaardigen toets, hoewel ze door kleur en
compositie toch iets zeer eigens hebben. Zij zijn een aangename verrassing op zoo'n
tentoonstelling, waar ook wel minder belangrijks hangt. Onder het goede werk
noteerde ik nog dat van den Zoutelandschen schilder Bergsma, een goed portret door
Gesina Bouvé, aardige teekeningen naar slapende kinderen door Heymans en grafisch
werk van Roline Wichers Wierdsma en Gerard Koekoek.
De eerste zond een litho in van een zonnebloem en een afdruk van de houtsnede
naar een kreeft, die wij in de Aug-afl. reproduceerden; de laatste een zeer gevoelig
etsje.
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Zoo was op Walcheren velerlei kunst te genieten. Jammer alleen dat dit alles
blijkbaar in concurrentie was tot stand gekomen. Met eenheid en samenwerking ware
hier allicht meer te bereiken geweest. Komt, schilders van Walcheren, vormt één
band en weest niet te exclusief, een kunstenaar moet boven de kleine particulariteiten
staan, waardoor de mercantiele zijde zoo naar voren geschoven wordt.
Goed Zeeuwsch, goed rond zij de leuze.
R.W.P. JR.
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[Nummer 10]

W. LEHMBRUCK. VROUWENBUSTE.
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Wilhelm Lehmbruck,
door M. Daalman.

WILHELM LEHMBRUCK.

In de laatste dagen van Maart 1919 werd de beeldhouwer Wilhelm Lehmbruck
dood in zijn atelier te Berlijn gevonden; hij had zich met gas vergiftigd. Het was
geen gebrek aan succes 't geen dezen dood veroorzaakte. Enkele weken voor zijn
dood was de acht-en-dertigjarige kunstenaar tot lid der Academie benoemd, weliswaar
niet dan nadat deze door de Revolutie wakker geschud was, zoodat zij haar
vooroordeel tegen een zoo alleenstaand kunstenaar had opgegeven. Lehmbruck was
uit Zürich, waar hij de laatste oorlogsjaren had gewerkt, teruggekeerd als een ziek
man, lijdend onder de nooden van zijn land en onder eigen verborgen smart. Juist
terwijl hij in Zürich den ondergang nabij voelde, steeg zijn naam in zijn vaderland,
zooals hij dat verdiende, d.w.z. niet als artiest die niet meer te leeren heeft, maar als
een baanbreker, wien de jeugd begon te volgen zonder dat hij haar ooit in zijn
tobbende eenzaamheid had gelokt. Een boek van zijn vriend Paul Westheim, sedert
jaren door hen beiden voorbereid, zou ons bekend maken met zijn worstelen en met
zijn eerste begrijpen van den weg, dien zijn mannelijke jaren vóór zich zagen. Het
voortreffelijke geschrift is een necrologie geworden en de eenige bron voor het leven
van dezen eenzamen mensch. Ook Westheim zwijgt over de laatste en dringendste
oorzaak van zijn vrijwilligen dood. Blijkbaar moest Lehmbruck met een ongeneeslijke
ziekte rekening houden; in verband daarmee waren familieconflicten te vreezen,
waar hij in zijn schuchtere geslotenheid niet tegen op kon; en, wie weet, kwam er
niet nog een of andere kleine tegenspoed bij, zooals kolennood in zijn atelier of iets
dergelijks, dat de rest van zijn levensenergie vernietigde.
Lehmbruck was, als gezegd, niet op het hoogtepunt van zijn kracht en zijn roem,
toen hij, op den leeftijd van Raphaël of van Mozart, tragisch afscheid nam; hij was
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een stille man, een zwijger, een taai werker, die de rust inging, toen hij de kracht
voelde zinken verder te leven en in voortdurende verandering te groeien.
Wilhelm Lehmbruck werd den 4en Januari
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1881 te Meiderich, een landelijk voorstadje van Duisburg, geboren. Zijn vader was
mijnwerker, zijn voorouders waren boeren; een oorsprong dus als die van Maarten
Luther. De gemeente Meiderich behoort tot het Rijnland, maar Lehmbruck's aard en
werk hebben absoluut niets van Rijnlandsche vroolijkheid en mededeelzaamheid.
Zijn ontoegankelijke en zware natuur, in overeenstemming met zijn familietraditie,
wijst op afstamming van Westfaalsche boeren, die niet hechten aan goede buurschap
en hun belangrijkste gesprekken liever met zich zelf dan met anderen houden.
Lehmbruck bezocht de volksschool van zijn vaderstadje en hij trok de aandacht van
een onderwijzer met verstandige en goede oogen door zijn snijwerk, dat hij, nog
volkomen onbekend met het modelleeren in klei, uit gips vervaardigde. De
voorbeelden vond hij in de plaatjes van zijn leesboekje. Door voorspraak van dezen
intelligenten beschermer kreeg de jonge Lehmbruck een beurs voor de
kunstnijverheidschool te Dusseldorf, die hij in 1901 met de Academie verwisselde.
Deze niet zeer ondernemende en bij voorkeur aan de traditie vasthoudende inrichting
bood den onbemiddelden jongen, die intusschen handig zijn brood wist te verdienen
met betaalde werkjes, menige geriefelijkheid en hulp, en Lehmbruck toonde zich
een veelbelovende leerling, die het degelijke en conventioneele werk, dat men van
hem verwachtte, behoorlijk tot stand bracht. Iemand, die met geringe schoolkennis
van onderop begint, en die zich in de sfeer van beschaving en maatschappelijken
omgang nog thuis moet leeren vinden, zal niet spoedig den moed tot verzet vinden,
zal eerst langzaam zichzelf moeten leeren kennen. Wanneer over dezen volgzamen
en met zijn leeraars eensgezinden academieleerling eenig vermoeden gewettigd is,
dan zal hij in dezen tijd de diepere vorming hebben gezocht, die, naar het schoone
woord van Balzac, iedere echte kunstenaar tusschen zijn twintigste en dertigste jaar
verwerft. De prijs, hem vooreen goed uitgevoerd boetseerwerkje door de Academie
verleend, brengt Lehmbruck in Italië, maar ook het moederland der moderne kunst
doet hem nog niet ontwaken uit zijn artistieke zelfvoldaanheid. In zijn schetsboek
vinden wij hier en daar een teekening naar Cimabue of een studie naar een Egyptisch
relief; doch dat zijn slechts interessante reisherinneringen, die zonder te constateeren
nawerking als souvenirs bewaard werden.
Eerst te Parijs, in dat groote en door scherpe windstooten bestendig frisch-gehouden
atelier, waar bijna alle beslissende kunstbewegingen der laatste decenniën zijn
ontstaan, daar wordt ook de schepper Lehmbruck geboren, die nu zichzelf tot probleem
wordt en, behalve zijn gedegen technische ervaring, alles verwerpt, wat hem tot
heden voldaan heeft.
Evenals Wilhelm Leibl, Max Liebermann en andere duitsche kunstenaars, vindt
ook hij in den Parijschen Salon voor het eerst openlijke waardeering. Daar stelde hij
in 't jaar 1910 zijn ‘Vrouwenfiguur’ ten toon, een gezond-mooie, zinnelijk-warme
gestalte, staande in matte rust, en die door de dubbele buiging, van het hoofd en van
de rechterknie, een bizonder bekoorlijke weekheid heeft verkregen. Geen revolutionair
werk, maar ook geen werk, dat naar een of andere traditie van Renaissance of
klassicisme als van buitenaf werd gevormd. Wanneer men het klassiek noemt, zegt
met recht een van de vroegste Lehmbruck-kenners, dan is dat op grond van een
innerlijke rhytmiek, waaraan het leven echter niet ten offer gebracht werd. Lehmbruck
wilde natuur en vond, voor de eerste maal, innigheid, vond voor de eerste maal de
stille maagdelijkheid van een werk dat geen vroeger bestaan heeft gekend in een of
andere traditie. Schoon is wat volledig door zichzelf gedragen wordt.
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Zooals mij werd verteld, was Lehmbruck een man, die, naar boerenaard, weinig
sprak, maar goed luisterde, en die pas na een flesch wijn tot kleine humoristische
uitingen kwam, een in de eerste plaats lyrische natuur, waar-
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van teere, als atmosferisch voelbare trillingen uitgingen.

WILHELM LEHMBRUCK.

‘VROUWENFIGUUR.’

Een man die zwijgend vroeg en die ook zijn antwoorden lang voor zich hield. Ook
gedurende dezen beslissenden Parijschen tijd kwam uit een zoo diepe verzonkenheid
geen schitterend dramatische uitbarsting los. De ‘Vrouwenfiguur’ en andere
gelijktijdige werken maken meer den indruk synthese en voltooiing te zijn dan
uitdaging en strijdkreet. Eerst de ‘Knielende’ van 1911, toont den Lembruck, die
thans onze hevigst levende plastische kunstenaar is, en die, evenals de doode ‘Cid’,
in den strijd der jongeren vooraangaat. De ‘Knielende’ heeft, van al Lehmbruck's
beelden, het eerst dien grooten architectonischen vorm, waarin alle deelen dienstbaar
zijn gemaakt aan één gedachte. Het is zijn eerste groote belijdenis, uitgesproken door
een man, die de natuur niet begint te vergeten, maar die haar zóó gemakkelijk, zoo
alsvanzelf beheerscht, dat hij haar, als haar vertrouwde, voortzetten, opvoeren, tot
in het souverein-goddelijke, of veeleer menschelijke, verheffen kan. Van nu af aan
groeien al Lehmbruck's figuren in een slank, ja óverslank opwaartsstreven, naar
boven; het geslacht van zijn metaphysische ‘Sehnsucht’ is geboren. De ‘Knielende’,
steunend op het eene been, terwijl het andere vooroverbuigt, ontwikkelt nog een
breede basis. Maar uit het snijpunt der beide horizontale lijnen groeit de bijna
mathematisch nauwkeurige verticale omhoog, tegen kille abstractheid gevrijwaard
door de iets rondere beweging der omhoog-geheven rechterhand, en ten slotte weeker
gestemd door de lyrische buiging van het vrouwenhoofd, dat jongelingsachtiger en
minder sexueel schijnt dan het bij alle slankheid welgevormde en als nog warme
vrouwenlichaam. Het is
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als een opstanding uit het vleesch, de uitbeelding eener zielsverheffing, die zich met
deemoed aan een hoogere macht overgeeft. Lehmbruck's eerste vurige belijdenis,
maar toch van een heilige nuchterheid, en zonder de minste vertroebeling door
mystische lyriek. Een in steen vastgelegde orgeltoon, een strengheid en een reinheid,
die, gelijk ook de biograaf Paul Westheim gevoelt, de protestantsche gemoedswereld
eener fuga van Bach in beeld brengt. Alle details zijn aardsch, materieel, met de
natuur te rechtvaardigen, zoodat ze erafgenomen en op zichzelf vertoond zouden
kunnen worden. Dit tragische werk is geen allegorie, die een voltooide gedachte
uitspreekt, maar het is de tot symbool geworden gedachte zelf, als strijd, overwinning
en verklaring.
Voor mij was het een van die ondervindingen, die ons niet meer met rust laten,
toen ik, door véél van wat ik over Lehmbruck gelezen had, ál te goed, en dus slecht,
ingelicht, in het Berlijnsche Salon Paul Cassirer het volledige werk des kunstenaars
mocht overzien; toen ik binnentrad in deze wereld, waarin ons aanvankelijk een
ietwat koele atmosfeer schijnt te omvangen. Maar in het volgend oogenblik gevoelt
men dat de lucht dramatisch overvuld is door een ‘hoogspanning’ der ziel, die verlangt
naar de artistieke daad, naar de vastheid van den vorm en daarmee naar de ontijdelijke
rust in het volstrekte. Er is tegenwoordig te veel verwarrende litteratuur om hen die
scheppen heen. Lehmbruck was in Parijs geweest, dus had hij de groote macht van
Rodin ontmoet; ziedaar iets dat stónd. Kijkt men echter naar de ‘Knielende’, en op
dit monumentale werk valt de blik het eerst, dan merkt men terstond op, dat
Lehmbruck zich aan den invloed van Rodin veeleer onttrokken dan overgegeven
heeft. Hem interesseert niet zoozeer het uit den steen uitgroeien van de figuur;
integendeel de kosmos eener artistieke schepping isoleert zich voor hem, alsof zijn
figuren, nadat zij eenmaal gansch-en-al kinderen van zijn geest zijn geworden, hun
geboorte zouden willen verloochenen en daarmede al wat nog overbleef aan
toevalligheid, gebondenheid, aardschheid. Rodin's gestalten zijn veel schilderachtiger
en dramatischer gevoeld, zij zijn nóg frisscher van beweging, van groei tenminste,
ze schijnen versteend in het oogenblik, dat hun laatste aandoening nog juist had
opgevangen. Lehmbruck's schepselen zoeken de rust, en wel een rust, die niet van
deze wereld is, die ons echter beloofd wordt als prijs voor zelfoverwinning en
resignatie. Zij hebben een godsdienst zonder dogma's, een geheel persoonlijke en
moeilijk bevochte godsdienst. Wilde men voor dezen man, die zich zoo langzaam
evolutioneerde, absoluut een gids en raadgever ontdekken, dan zou men veeleer in
Maillol zijn mentor kunnen vermoeden; die althans gaf hem een voorbeeld in de
statuaire afgeslotenheid en rhytmische gebondenheid zijner beeldhouwerken. En
tastend naar het innerlijke zal men in Minne een ouderen broer van hem vinden, die
op gelijksoortige wijze tot bidden kwam en die in dezelfde eenzaamheid van
extatischen zelfinkeer opgroeide. In de eerste plaats echter zal men, den wenk des
biografen volgend, bloedverwantschap met den duitschen schilder Hans von Marées
gewaar worden, ook wanneer men daarbij niet geholpen wordt door Lehmbruck's
interessante teekeningen. De figuren van den beeldhouwer en van den schilder hebben
dezelfde onafhankelijkheid van wezen, hetzelfde vrije staan tegenover de voorwaarden
van den tijd, maar ook dezelfde volstrektheid eener andere, slechts door hen bewoonde
en bewoonbare wereld, die aanvankelijk bekoort als een vreemde mythe, maar die
vervolgens onze ziel mede instemmen doet, zoodat wij de eigenaardige bezieling
der ruimte ondervinden en de stomme muzikaliteit, die zulke scheppingen louter uit
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hun trillingen doen ontstaan. Alles wat Lehmbruck in 't laatst van zijn leven gemaakt
heeft, wil de uiterste, de tot abstractheid opgevoerde geslotenheid van den vorm, wil
het tijdelijke reddend in het eeuwige
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WILHELM LEHMBRUCK.

‘KNIELENDE’.
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overbrengen. Wij moesten nog eens van den Boom der Kennisse eten, heeft een groot
dichter gezegd, opdat wij weder kinderlijk en onschuldig worden; daarmee zou een
nieuw hoofdstuk der geschiedenis van het menschdom aanvangen. Lehmbruck heeft
niets van een gelukkig kind, hij vecht met al de macht van zijn geest om deze nieuwe
onschuld; niets valt hem gemakkelijk, daar hij niet tot de lyrici behoort, die zich
uitstorten, noch tot de extatici, die zich genotvol bedwelmen. Voor dezen man heeft
het werkelijk symbolische beteekenis, wanneer zijn figuren altijd slanker worden,
altijd honger naar boven wijzen. Lehmbruck schept levensbeelden, er liggen ethische
aansporingen in zijn werk en wij gaan anders van hem vandaan, dan wij tot hem zijn
gekomen.

WILHELM LEHMBRUCK.

‘PEINZENDE’.

In de ‘Knielende’ verklaart zich het eerst zijn artistieke begeerte. Door de vertikale
lijn gelijk een hymne uit het aanrakingspunt der beide horizontalen te doen opklinken,
werd hier ontwikkeling veraanschouwelijkt, een strijd die zichzelf beslecht, die met
inzicht en berusting eindigt. Van dit nog eenigszins ‘volgens programma’ gemaakte
werk komen wij tot de ‘Peinzende’ als tot een jongere zuster, die reeds als met geërfde
onschuld in de nieuwe godsdienst is opgegroeid. Dit stillere werk, dat niet zoo spoedig
opvalt, om des te langer weldadig in het geheugen te blijven, heeft het voordeel der
grootere vanzelfsprekendheid, der gansch hartstochtlooze rust, zooals een antieke
statue, die, ganschelijk vorm geworden, als met een sfeer van eeuwigheid omvangen
schijnt.
Lehmbruck heeft nauwelijks één zijner scheppingen in voltooiden staat van zich
laten gaan; zij waren hem nooit rustig, nooit eenvoudig en ingetogen genoeg
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van bouw; hij bracht ze terug tot den staat van torsen, er de armen en beenen of ook
wel het hoofd afsnijdend; de stilste melodie wilde hij in hen leggen, gelijk die sluimert
in de ruglijn der Florentijner torso's, de aanblik waarvan ons zoo heerlijk doet
uitrusten, wanneer wij door de pathetiek van Michel Angelo wat zijn vermoeid. Wat
is deze ‘Peinzende’? Een slanke, nog meisjesachtige vrouw, die zeer rechtop staat;
de hardheid der loutere loodlijnen wordt slechts verzacht door de geringe buiging
der ietwat naar voren komende rechterknie. De rechterarm hangt dicht langs het
lichaam werkeloos neer, en de linkerhand grijpt dicht langs den rug naar dien arm,
een compositie die een enge geslotenheid van den vorm ten gevolge heeft en die
voorgeschreven schijnt door de uiterste spaarzaamheid. Aan deze figuur vond
Lehmbruck niets meer weg te nemen; de plastiek schijnt hier weer tot het vlak, schijnt
tot een beelding in twee dimensies terug te willen keeren. Het is jammer dat beelden
een naam moeten hebben, die hun nog daarenboven gewoonlijk door een vriend of
door een kunsthandelaar wordt gegeven. Deze figuur heeft de volkomen anonymiteit
van het buitentijdelijke. Was zij naamloos, wij konden haar evengoed kuischheid,
onderworpenheid of iets dergelijks noemen, wij zouden het er slechts allen over eens
zijn, iets gezien te hebben dat ons stil maakte, dat ons tot ons zelf bracht, dat, om
met Goethe te spreken, een ‘Streben aus unsres Busens Reine’ met een stil en klaar
beeldingsvermogen voor ons neerzette.

WILHELM LEHMBRUCK.

‘OMHOOGSTIJGENDE JONGELING.’
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Men heeft Lehmbruck een ‘laatgothieker’ genoemd wegens de slankheid zijner
figuren, maar die benaming geldt meer een uiterlijke gelijkenis dan een innerlijke
verwantschap, aanknooping of nabootsing, Lehmbruck's gansche werk ziet voorwaarts,
niet achterwaarts, en de devotie, waartoe hij ons dwingt, is niet een godsdienst, die
overlevert, doch veeleer een die gezocht wordt, een godsdienst, die aan geen enkele
mythe gebonden, louter uit de gedachte, als uit des menschen hoogste kracht
omhoogstijgt. Eenige lieden beweren, dat Lehmbruck niets beters gelukt is dan de
ronde zinnelijkheid zijner vrouwenfiguur (blz. 219), waarmee hij te Parijs zijn eerste
groote succes behaalde. Anderen zag ik voor zijn werk staan met de ironische vraag
op de lippen: waarom maakt deze man zijn lange figuren eigenlijk, waarom maakt
hij alleen maar menschen, zooals er geen bestaan? Daarop ware te antwoorden, dat
wij ons nauwelijks met hem, of dat hij óns ternauwernood bezig houden zou, wanneer
hij niet dit bizondere, slechts hem behoorende geslacht had voortgebracht. En dan
zou men er nog eens over kunnen nadenken, of er heden ten dage wel groote kunst
mogelijk is, die zonder eenige abstractie haar doel bereikt. Totdat gelukkiger tijden
komen, die geen profeten meer noodig hebben, zullen wij er ons bij dienen neer te
leggen, dat de kunst zich bij voorkeur bezig houdt met menschen zooals er geen zijn,
of zooals er ten minste nóg geen zijn.
De kinderlijk eenvoudige man, die in den tijd van zijn zelfvernieuwing de hem
zoo welvertrouwde kennis van elke traditie van zich afwierp, was al vóór den oorlog
een kenner onzer zielsbehoeften, een ingewijde in ons verlangen naar het absolute,
dat echter nooit meer boven, maar voortaan enkel in ons liggen kan. Lehmbruck
toont, geheel binnen de grenzen der kunst, het is waar, - een oud handwerksman was
hij immers - dezelfde ethische grondstemming, waarmee thans de wereldverbeteraars
aller landen ommegaan. Europa wil vrede en het verscheurt zichzelf nog steeds,
Europa wil barmhartig zijn en het heeft geen brood, Europa wil rechtvaardig zijn,
en het vermoordt weldra de rijken, weldra de armen. Wij plagen ons met al het kwaad
dat de wereldgeschiedenis kent, wij staren vol ontzetting naar al de sfinxen, die de
gedachte, als ervaren raadsel-oplosser, reeds in den afgrond had gestort. De
atavistische ruiters der Apokalyps zijn nog altijd niet uit het zadel. Maar wat bleef
ons over, wanneer de gedachte niet leefde, wanneer zij niet altijd weer een nieuw
‘het moet’ uitsprak. Al het goddelijke ligt voor ons, niet als belofte van bovenaf, niet
als mystische verlokking eener zoet-duizelig makende extase, neen, als de eigen
daad. Zal de menschheid in haar nieuwe gezindheid wederom tempels bouwen, dan
zullen Lehmbruck's figuren minstens in de voorhal staan, die aan alle profeten van
een Nieuw Verbond gewijd zal zijn. Iedere beitelhouw van Lehmbruck is een
allerinnigste belijdenis, en toch kunnen van zijn kunst vereenigende, verheffende,
d.w.z. die sociale werkingen uitgaan, waarnaar tegenwoordig, onder namen als
Expressionisme of Activisme, zoo onstuimig wordt verlangd.
Slaan wij den blik thans naar Lehmbruck's mannenfiguren, naar den ‘Stervenden
Krijger’, wellicht het sterkste product des oorlogs, of naar den ‘Omhoogstijgenden
Jongeling’, die de europeesche catastrophe een jaar voorafging. Wij weten uit zijn
schetsen en modellen, dat zijn gestalten hem zelden in het voltooide beeld hunner
zinnelijke verschijning tegemoetgetreden zijn. De eerste conceptie is gewoonlijk een
onbestemde voorstelling, tusschen gedachte en gevoel in, zij is als een moeilijk te
grijpen melodie, die vagelijk deint voor het innerlijk oor, alvorens zij zich laat
opteekenen. Zoo heeft ook de ‘Stervende Krijgsman’, na de eerste conceptie, menige
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verandering doorgemaakt, totdat ten slotte deze merkwaardige, hoekige figuur
ontstond, onder de heerschappij der horizontale lijnen. Toen ik dit beeldhouwwerk
voor de eerste maal zag, dacht ik niet
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terstond aan een krijgsman; ik hield het afgebroken zwaardgevest in de rechterhand
voor een beitel of een ander handwerktuig en den man zelf, die vallend zijn hoofd
in de aarde graaft, voor het zinnebeeld van den kunstenaar of van den scheppenden
mensch in 't algemeen, in het oogenblik der ineenstorting.

WILHELM LEHMBRUCK.

‘STERVENDE KRIJGSMAN.’

Dus voor een bekentenis, nog veel wijder van strekking en in algemeenen zin
menschelijker dan de dood op het slagveld. En nog heden, ofschoon met den titel
vertrouwd, kan ik met die engere aanduiding geen genoegen nemen. Men weet hoe
Lehmbruck onder den oorlog geleden heeft, die ook aan zijn ineenstorting mede
schuldig was, en men kan zich niet onttrekken aan den indruk, dat een algemeen en
tijdelijk hier door een persoonlijker en ontijdelijker noodlot wordt gedekt. Wanneer
men er litteraire herinneringen bij zou willen halen, dan zou men terug moeten gaan
tot de grieksche tragediedichters - die van de menschelijke onmacht wel iets wisten
- om een tragedie te beleven, die zoo volmaakt het ten-einde-zijn van den wil, de
vernietiging van het ik beduidt. Deze lange, dunne, bijna spinachtige menschengestalte
met den rug naar boven, het hoofd naar beneden, met de angstig tegen elkander
aangeschoven leden, werkt als een in-elkaar-gestort huis, als een eertijds zinvol
gebouw, waarin, gemeenzaam uitgedrukt, thans alles onderste-boven is gekeerd. De
mensch die zóó valt heeft geen geloof meer, en het geloof bij Lehmbruck komt voort
uit de scheppende gedachte. De ‘Stervende Krijgsman’, wanneer men hem zoo wil
blijven noemen, is de tragische voleinding der andere figuren van Lehmbruck, die
het hoofd van den ‘homo sapiens’ zoo hoog dragen en die, altijd slanker wordend,
de aantrekkingskracht der aarde schijnen te loochenen. Zijn vrouwengestalten schijnen
in extatisch naar boven gericht streven hun geslacht te vergeten, maar zij streven
toch nog vanuit schoone lichamen, die door een onberispelijken kenner en kunner
zijn gevormd. De
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mannen worden al dadelijk sterker vergeestelijkt, zij hebben den last der aarde, dien
het pijnlijk is te dragen, verder van zich afgedaan, weliswaar zonder dat hun
allegorische vleugels op de schouders groeiden, om mee op te zweven naar een
verdichten hemel. De man bij Lehmbruck is de drager van het hard arbeidende denken
of van het peinzen, en men zou den vader dezer ontvleesde en ontzinnelijkte schepsels
een Nazarener moeten noemen, wanneer hij de zoete beloften van een geopenbaard
geloof van bovenaf ontvangen had.
De ‘Omhoogstijgende Jongeling’ is in den ideaalsten zin een zelfportret van
Lehmbruck. Dit ascetenlichaam heeft geen andere bestemming meer dan: te dragen
den kop met het overgroote denkersvoorhoofd.
De beweging van het voortschrijden geschiedt bijna onbewust, zooals trouwens
de geheele dierlijke existentie van dezen mensch tot het noodzakelijkste is beperkt.
Een gedachte heeft de beweging inhoud gegeven en al wat deze figuur bezit aan
bezig en ingespannen leven, heeft betrekking op een innerlijk, een moeizaam
worstelen om zelfuitdrukking. De met spitsen elleboog geheven arm, met den
uitgestrekten wijsvinger, zou aan gothische heiligen kunnen herinneren, die naar de
verlossing heenwijzen, had niet deze beweging tevens iets onweerspreeklijkmoderns,
iets menschelijks, dat met heiligheid niets uitstaande heeft; want de vinger wijst hier
niet alleen naar boven, maar ook terug, naar de eigen borst, waarin alleen het
goddelijke rust. Zulke figuren van Lehmbruck konden het woord van Descartes,
‘cogito ergo sum’, op hun voorhoofd dragen, wanneer de kunstenaar ooit in abstracte
begrippen gedoceerd had, wanneer hij niet altijd plasticus gebleven was. Want hij
heeft wel boven de natuur uit, nooit tegen de natuur in gewerkt. Wel ontzinnelijkt
zich het individueele schepsel, maar niet de kunstenaar, die het met lijfelijke oogen
gezien, met voelende handen nagevormd heeft.
Men moge zijn kinderen liefhebben of niet, zeker is dat hun geslacht een eigen
existentie heeft en door hun vader niet maar willekeurig, doch uit noodzakelijkheid
werd voortgebracht: uit metaphysisch verlangen, in doorleefde symbolen geuit.
Lehmbruck was niet gereed, toen hij stierf, en het kan ook geen gelukkige geweest
zijn, die dit uit de materie opstrijdende, door denken uitgeteerde geslacht heeft
geschapen. Lehmbruck was een wegbereider, en de historische beteekenis van dit
teedere en zwaarmoedige temperament, dat zich tot mannelijke hardheid opvoedde,
zou reeds heden daarin gevonden kunnen worden, dat hij hun, die tegenwoordig nog
zoo radeloos zoeken, den moed teruggegeven heeft voor een kunst, waarin een
wereldbeschouwing leeft. Lehmbruck heeft ons een nieuwe devotie achtergelaten,
hij heeft de menschheid een nieuw gebed geleerd, niet met gevouwen, maar met
opgeheven, met geestelijke handen; het is het gebed der van alle ikheid gereinigde
gedachte.
De dichter spreekt, de wijze denkt, de rechtvaardige handelt, maar wie zich over
den afgrond der goddelijke werelden buigt, die bidt, en zijn gebed is tegelijk woord,
gedachte en handeling. Het gebed sluit alles in; het voltooit ook de natuur voor u,
terwijl het haar geest en haar wil voor u openlegt. Zoo ongeveer zegt het Balzac, die
toch wel een groote realist was, en die van de natuur, misschien juist omdat hij haar
vertrouwde was, meer verlangde dan zijn vijf zinnen hem konden verschaffen. En
zoo heeft ook Lehmbruck in lang en stil werven naar het nieuwe, mystieke huwelijk
van menschengeest met natuur gestreefd.
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De politieke spotprenten van Decamps
door Cornelis Veth.
In de Goncourt's Manette Salomon houdt de schilder Coriolis, die uit het Oosten
teruggekeerd is een philippica tegen de kunst van zijn grooten mededinger Decamps.

‘UNE PAUV'PETITE PREFECTURE S'IL VOUS PLAIT’....
(DÉDIÉ A MR. GUIZOT).

Decamps zegt hij, is niet naïef. Hij is niet onbevangen tegenover het licht van het
Oosten komen te staan. Hij heeft niet daar geleerd wat zon is. Hij is niet in het Oosten
binnen komen vallen, toen zijn opvoeding tot het schilderschap nog vóór hem lag,
met eigen oogen. Hij was gevormd, hij wist. Hij heeft gekeken met een parti-pris.
Hij valt Decamps nog verder aan, ook als colorist. Men is colorist in zwart en wit,
niet waar? Gavarni is colorist in een lithografie....
Als ik mij het dozijn politieke spotprenten van Decamps voor oogen haal, dat hij
maakte aan het eind der regeering van Karel X, en kort vóór Daumier's loopbaan in
vollen ernst aanving, dan ben ik er zoo zeker niet van dat Decamps geen colorist
was, ook in zwart en wit, en ook in het bijzonder als lithograaf.
Alexandre Decamps (1803-1860) bezat inderdaad niet - noch als colorist, noch in
het algemeen als scheppend kunstenaar de fougue van Delacroix; hij brengt in zijn
fantastische tooneelen zelfs iets van het huiselijke, een tikje van het anecdotische
dat zijn andere schilderijen eigen is, en de kleur van zijn schilderijen - met dat
zegellakrood waarvan Coriolis spreekt, - dompelt weg in een fijn genuanceerd bruin.
Hij was intusschen een der oprechtste en zuiverste schilders der romantiek. Hij toonde
echter in enkele breeder opgezette werken groote aspiraties, achtte zich veroordeeld
tot het levenslang maken van ‘tableaux de chevalet’ door de voortdurende bestellingen
die inkwamen voor zijn geestige kabinetstukken in den trant dien wij hier door
Allebé's werk kennen.
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Laat ik er nog even aan herinneren dat Coriolis later op zijn oordeel terugkomt
en, met wanhoop in zijn geestdrift, dienzelfden Decamps prijst, dezen teekenaar, die
zelf
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bekende niet in staat te zijn een prix-de-Rome figuur op pooten te zetten, maar die
op alles wat hij aanraakt zijn stempel drukt, dezen colorist, dien hij, Coriolis, vroeger
verloochend had, die alles om zich heen doodslaat. En hij eindigt met deze
karakteristiek van Decamps' Samson: ‘C'est de l'homerique juif.’

PASQUINADE. VUE INTÉRIEURE D'UNE BARAQUE.

De zonderlinge kilometer-criticus Chassagnol verbetert hem: het is de
‘gerembrandtiseerde Childe Harold.’
Het scheen mij de moeite waard dit op te halen, om te doen zien hoe Decamps door
zijn tijdgenooten en collega's werd beoordeeld, iets wat de Goncourts beter wisten
dan wie ook.
Wij hebben nu echter meer in het bijzonder te maken met zijn serie politieke
prenten.
Er is een tiental van deze litho's dat zonder eenigen twijfel van zijn hand is, en er
zijn er nog een paar die gewoonlijk op zijn naam staan, maar waaraan ik weinig kan
zien om die toeschrijving te bevestigen. Een van deze twee laatste ‘Colas’ laat ons
een Karel X op den voorgrond zien, met zijn groote vooruitstekende tanden in den
nietsluitenden mond, en den krommen neus. De koning heeft een dood vogeltje in
de hand, en is in jachtcostuum. De achtergrond, een saai en droog gedaan landschap
met een paar toepasselijke figuurtjes doet het al heel twijfelachtig voorkomen of
Decamps de maker is, maar het is mogelijk dat hij de voorgrondfiguur geteekend
heeft, die heel knap is. De andere prent ‘Adieu touchant’ vertoont een mannetje in
generaalskostuum, met een groot hoofd op een klein lichaam, in de manier die ook
Daumier later - maar veel mooier - toepaste; het is waarschijnlijk ook Karel. Maar
er is niets in de teekening van dit slappe werk dat op Decamps wijst.
Wij kunnen dus veilig uitgaan van de tien niet dubieuze Decamps, die alle
betrekking
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hebben op den laatsten koning uit het huis Bourbon en op de eerste jaren uit Frankrijks
geschiedenis na zijn val.

L'AN DE GRACE 1840, DU REGNE GLORIEUX DE CHARLES X LE 16ME. AUJOURD'HUI APRÈS LA MESSE
S.M. A CHASSÉ AU TIR DANS SES APPARTEMENTS. L'ÉTAT MORAL DE LA FAMILLE ROYALE EST TOUJOURS
LE MÊME.

In Juli 1830 werd Karel X verjaagd, dadelijk daarop verschenen de vele spotprenten
van Decamps, van Philipon en van verschillende anonymi, die misschien ten deele
reeds te voren gemaakt waren, doch door de straffe censuur onmogelijk konden
verschijnen. Ze behooren onder de eerste gelithografeerde caricaturen en dit feit is
te meer vermeldenswaard, omdat de Fransche caricatuur zich vooral door het
toepassen van dit andere procédé heeft losgemaakt van haar Engelsche voorbeelden.
Niet alleen de Fransche prenten vóór en tegen Napoleon (de keizer bestreed de
Engelsche anti-Bonapartistische caricatuur met haar eigen wapens en moet zelfs wel
de onderwerpen hebben aangegeven) ook die op Lodewijk XVIII, op Cambacères
enz. doen aan het werk van Gillray en Rowlandson denken. Gravures zijn het, vaak
met de hand gekleurd. De satire is meer gezocht in de toegespitste expressie en de
grove overdrijving dan in het aspect van het geheel, en hierin is het juist dat wij
Decamps de groote verandering zien brengen door zijn zin voor romantiek en zijn
pittoreske behandeling.
‘Elles étaient un peu sombres et amères, ces lithografies de peintre’, zegt Arsène
Alexandre, ‘leur touche était plus hautaine que brutale.
Indien men deze litho's vergelijkt met de zoo kort daarna ontstane van Daumier,
zijn ze tegelijk minder concies en minder uitvoerig, ze zijn niet zoo
grafisch-uitgesproken, zijn inderdaad ‘lithografies de peintre’, pittoresk van doen en
met iets schetsmatigs als houtskoolteekeningen. De Daumiers van den eersten tijd
hebben juist iets vasts, alsof ze uit hout gekerfd waren; elke figuur is een creatie,
vastgelegd in den geest van den kunstenaar voor hij ze op steen bracht.
Dat heeft Decamps niet. Hij is de meester, de man van de gelukkige hand, die de
satirieke composities er uit gooit in een aandrift van politieke belangstelling.
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Maar, meester als hij is, beschikt hij onmiddellijk over een geheel arsenaal van
satirieke wapenen. Hij ontleent zijn onderwerpen nog aan de drastische grappigheid
van een vorige generatie, ontmoet en herontmoet in zoo menige Engelsche en Fransche
prent uit Napoleon's tijd, als hij den koning zijn ordonnanties uit laat werpen: een
diarrhee van bevelschriften. Doch dit is misschien de zwakste van zijn caricaturen.
De romantische schilder van door het intieme heen grootsche allure beproeft in
die onsmakelijke prent te zijn wat hij juist allerminst is, komisch. Hij is ook in zijn
kleinere schilderijen vaak geestig, maar het komische ligt niet in zijn aard. Geheel
anders Daumier, die komisch kan zijn waar hij hoont, waar hij kwetst, omdat hij
altijd creëert, een verschijning, een situatie, geheel onttogen aan de realiteit en toch
reëel door het levende. Men is bij Decamps altijd aan een zekere zeer positieve
werkelijkheid vast, zulk een koning in zijn openbare afzondering is niet genoeg een
monster, een chimère, een ding van verbeelding, en daarom ergert ons de viesheid
van de voorstelling.
Evenals die andere voortreffelijke caricaturist naast Daumier, de miskende Traviès,
is Decamps onvroolijk in zijn spot, al is hij niet wrang als deze. Hij is alleen een tikje
te zwaar, en te norsch. Ook, ondanks het schetsmatige van de teekening, misschien
al te compleet. Hij laat te weinig in het midden, geeft te zeer een concrete voorstelling.
Dat voel ik het sterkst in de bekendste der prenten: ‘L ' a n d e g r â c e 1 8 4 0 , d u
règne glorieux de Charles X le 16me. Aujourd'hui après la
m e s s e S.M. à c h a s s é a u t i r d a n s s e s a p p a r t e m e n t s . L ' é t a t m o r a l
d e l a f a m i l l e r o y a l e e s t t o u j o u r s l e m ê m e .’
Men heeft later wel gemeend dat de haat van den kunstenaar den gevallen koning
nog tien jaar na zijn vlucht vervolgde, maar de prent, in 1830 gemaakt, is profetisch
bedoeld. Karel, een uitgemergeld, aftandsch oud ventje, zit in kussens gehangen in
zijn leuningstoel en schiet op een speelgoedkonijntje, dat voortgetrokken wordt door
een beenig en doorgezakt grijsaard in hofliverei, terwijl enkele leden der hofhouding
om hem heen staan of zitten. Het is een bijtende en fraaie satire, maar een die het
doel bijna mist door de schier al te groote plausibiliteit van het geval: dit koninkje,
zoo debiel, zoo stakkerig, zoo verstompt, wordt een voorwerp van medelijden eer
dan van weerzin.
‘Le Pieu Monarque’ stelt Karel als paal voor, gekroond en behangen met sjerp en
epauletten; om hem heen eenige voorwerpen, planten, zooals brandnetels, een
pompoen, koolbladeren, verder een kreeft. Decamps is sterk in dit soort allegorie,
zooals men zal zien in de prachtige prent ‘Pasquinade’. Duidelijker zijn de figuren
op den achtergrond: een wegloopend minister met een flesch, een bisschop met
priesters. Het landschap, als men het zoo noemen mag, heeft een zekere groteske
wijdschheid, grotesk, want de horizon is dicht bij en de figuren die blijkbaar een
hoogte opkomen nog groot, en toch is er iets eenzaams, iets woestenijachtigs aan.
Het is een meesterlijke prent, maar ook al weer met dien melancholieken ouden kop
slechts ten halve raak als satire.
Het geestigst is Decamps echter in de prenten die den toestand na de Juli-revolutie
kenschetsen ‘Eh, camarade! On n'entre pas en veste ici’ zegt een sansculot in hemd
tot een jong artisan in zijn zondagsche kleeren - de democratie als pose, tijdens een
korte tusschenperiode van de eene tyrannie op de andere.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

Een schooltje van politici vervoegt het werkwoord: het vaderland redden. ‘Ik heb
het vaderland gered, gij hebt het vaderland gered, hij heeft het vaderland gered, wij
hebben altemaal het vaderland gered!’ - Kostelijk sarkasme! De nijdige, slimme,
valsche, hardnekkige kopjes van de leerlingen-politici zeggen het schoolmeester
Dupin na,
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sissen, brommen en mummelen: ‘Wij hebben het vaderland gered.’

LA FRANCE PLEURE LES VICTIMES, SES REPRÉSENTANTS PLEURENT LES BOURREAUX.

De aparte, wat vezelige manier van steenteekenen, door Decamps toegepast, en
zeer verschillend van Daumier's breed uitstrijken der partijen, werkt nergens
gelukkiger dan in deze prent en in die andere, meer pathetische ‘La France pleure
les victimes, ses représentants pleurent les bourreaux.’ Men ziet een spreker op de
tribune geklommen op den rug, hij hanteert een zakdoek, maar niet ter eere van de
lijken die om hem heen liggen, de lijken van de gevallen burgers, doch ter beweening
van des konings lot. Het is jammer dat deze larmoyante spreker veel lijkt op den
man, die in het jachtinterieur, straks beschreven, het konijntje voorttrekt.
Een klein beetje arm aan typen is Decamps dan ook in deze prenten. Waar de
figuur van de vrijheid, door een ‘arrêt de la cour’ gekneveld, zoo zeldzaam mooi is,
bederven andere figuren, andere koppen door de zoet slappe karakteristiek het geheel,
en de ministers en staatslieden die de kordate kleine
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‘vrijheid’ op een andere prent trachten aan den leiband te doen loopen, zijn niet
geboetseerd met een vastheid, zooals Daumier dat kon.
‘Grands sauteurs’, waarop men diplomaten en ministerieelen allerlei acrobatische
capriolen, als touwtje springen, op het hoofd staan, ziet verrichten, is meer knap dan
grappig of voluit mooi, maar de nederige uitgestreken ambtenaar die komt smeeken
om een ‘pauvre petite préfécture’ schijnt gesneden uit het hout waaruit Daumier zijn
groteske figuren sneed, en met een zelfde vaste hand.
Maar ik bewaarde tot het laatste een vreemde en welhaast grootsche prent, waarin
Decamps de volksvertegenwoordiging na de Juli-revolutie aanviel.
‘Pasquinade’ heet de prent, die een der eerste is, welke de Caricature, het blad van
Philipon, bracht ‘Vue intérieure d'une baraque’ staat eronder.
Wat is precies de bedoeling van elk der voorwerpen, die de plaats van de
afgevaardigden op de banken hebben ingenomen: de pruiken, de koeken, de stukken
hout, de schedels van paarden, de peenen, koolstronken, groentes, theepotjes,
pantoffels? Wij begrijpen beter den geldzak op het spreekgestoelte, die de
welsprekendheid loost, en vooral de pistolen, bezems, en keisteenen (voor de
barricaden) op de publieke tribune.
Zeer stellig is een hoon bedoeld aan het adres van de vertegenwoordiging,
waarschijnlijk krijgt elk lid er zijn aangewezen deel van. Maar de prent in haar geheel
is van een originaliteit en van een stoutheid, ongekend in de Fransche caricatuur vóór
Daumier. Zij is van verdeeling, van lijn, van expressie (zonder dat één menschelijk
gelaat die vertolkt) wonderbaarlijk geslaagd.
Met deze pasquinade sluit ik de opsomming van de merkwaardige reeks politieke
caricaturen van Decamps, die, zooals ze daar liggen, schijnen te behooren tot de meer
ambitieuse, meer hooghartige uitingen van den romantischen meester, zoo vaak, naar
zijn eigen klacht, tot kabinetkunst veroordeeld.
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CORNELIS KILIAAN. NAAR EEN SCHILDERIJ TOEGESCHREVEN AAN PIETER VAN DER BORCHT.

Cornelis Kiliaan, door Maurits Sabbe.
Voor eenige weken werd te Antwerpen de 400ste verjaring van Christoffel Plantijn's
geboorte plechtig gevierd. Geleerden, kunstenaars, boekdrukkers en boekenvrienden
uit het land en uit den vreemde hadden zich daar vereenigd om het leven en het werk
te herdenken van den eenvoudigen, maar geniaal aangelegden drukkersgast, die zich
in 1549 in de groote handelsstad kwam vestigen en daar niet alleen de grootste
zestiendeeuwsche drukker en uitgever van Europa werd, maar tevens van zijn huis
het middelpunt wist te maken van het wetenschappeijke leven, dat in het Antwerpen
dier dagen zoo krachtig bloeide.
Bij die feestgelegenheid werd echter niet vergeten, dat zoo Plantijn het hoofd en
den stuwkracht was van de zoo beroemde drukkerij en uitgeverij, hij daar getrouwe
en talentvolle medewerkers vond, die er met hun werk, hun geleerdheid en hun kunst
toe bijdroegen om op zijn ondernemingen glans te werpen, en wier namen dus met
den zijne in een en dezelfden krans van vereering mogen gevlochten worden.
De nederigste, doch niet de minst ver-
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dienstelijke van al die helpers van den koninklijken aartsdrukker was Cornelis Kiliaan
van Duffel, die na zijn studietijd aan de Leuvensche Hoogeschool, om zijn degelijke
kennis der oude en der nieuwe talen door Plantijn werd aangeworven en gedurende
een halve eeuw in de beroemde drukkerij de proeven las voor de boeken van anderen,
- een arbeid waarbij veel oplettendheid, scherpzinnigheid en geduld maar al te zeer
in de schaduw bleven. Plantijn werd geroemd om de nauwkeurigheid van zijn
uitgaven, maar de eer daarvan komt toe aan zijn proeflezers, waaronder Kiliaan een
der verkleefdste en der knapste was.
De gemeente Duffel had in 1882 een standbeeld voor Kiliaan opgericht. Gedurende
den oorlogsstorm, die in 1914 over het Brabantsche dorp woedde, werd dit
gedenkteeken vernield. Het geweld dat daar niets ontzag, spaarde ook dat beeld niet.
Maar niet zoodra begon Duffel uit haar puin te verrijzen, niet zoodra ging men er
weer aan 't bouwen om in de eerste levensbehoeften te voorzien, of de drang deed
zich gevoelen om ook weer een zichtbare en duurzame getuigenis van vereering voor
Kiliaan op te richten. Op 29 Aug. ll. werd onder grooten toeloop van volk het nieuwe
gedenkteeken onthuld, een borstbeeld door de Duffelschen beeldhouwer Constant
Jacobs.
Vlamingen uit alle hoeken des lands waren dien dag te Duffel, niet om in Kiliaan
Plantijn's proeflezer te herdenken, maar wel den man, die niettegenstaande zijn
lastige, tijdroovende dagtaak, nog middel vond om aan onze moedertaal een
gedenkteeken op te richten waarvan wij de waarde niet hoog genoeg kunnen schatten.
Kiliaan is de samensteller van het grootste en degelijkste Vlaamsche woordenboek,
waarin wij het spiegelbeeld terug vinden van onze taal in de 16e eeuw.
Zijn werk als taalkundige begon Kiliaan op last van Plantijn, die, alhoewel
Franschman van geboorte, bij zijn aankomst te Antwerpen al dadelijk gevoeld had
hoe noodig het was de taal van zijn aangenomen vaderland te kennen, en allengerhand
zoo van die taal ging houden, dat hij verklaarde door de uitgave van een groot
woordenboek ‘de rijkdommen te willen bekend maken van die taal, die men tot dan
toe altijd voor arm had gehouden’.*)
Kiliaan hielp Plantijn eerst bij het samenstellen van een viertalig Latijnsch,
Grieksch, Vlaamsch en Fransch woordenboek, het D i c t i o n a r i u m
t e t r a g l o t t o n , uitgegeven in 1562; daarna werkte hij ook mede aan Plantijn's
groot woordenboek, de S c h a t d e r N e d e r d u y t s c h e r S p r a k e n , verschenen
in 1573. Maar intusschen had Kiliaan voor eigen rekening en naar eigen opvatting
gearbeid, en in 1574, een jaar na Plantijn's laatste woordenboek, gaf hij een
Vlaamsch-Latijnsch D i c t i o n a r i u m uit, dat wij aan hem gansch alleen te danken
hebben. In 1588 bezorgde hij daar een tweede gewijzigde en vermeerderde uitgaaf
van en in 1599 gaf hij aan zijn werk, dat opnieuw verscheen onder den titel van
Etymologicum teutonicae linguae sive dictionarium teutonico
l a t i n u m , een nog grootere uitbreiding en een vasten vorm, dien het voortaan zou
behouden.
Dat E t y m o l o g i c u m is het Standaardboek, waardoor Kiliaan's naam voor alle
tijden met roem blijft omstraald.
In overeenkomst met den geest van de Wedergeboorte der Oudheid ging de
voorliefde van Plantijn en zijn omgeving van geleerden nog altijd nagenoeg uitsluitend
*) Opdracht van Plantijn aan het magistraat van Antwerpen (V i v a e I m a g i n e s p a r t i u m
c o r p o r i s h u m a n i ) 1566.
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naar de classieke talen, het Latijn, en het Grieksch, - maar langzamenhand was in
het bedrijvige, rijke Antwerpen, waar Nederlanders uit alle gewesten elkander
verdrongen naast vreemdelingen uit de meest verschillende oorden der wereld, het
besef gegroeid, dat de landstaal, de levende taal van het eigen volk,
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een beter middel tot ontwikkeling en beschaving kon zijn dan de doode talen, waarvan
de kennis tot een soort van geestelijke aristocratie beperkt bleef en wier uitsluitend
gebruik belette dat de vruchten van studie en navorsching tot de diepere lagen van
het volk doordrongen. Dat begrepen toen Ortelius, Dodoens, Simon Stevin, Van
Mauden en anderen meer, die geleerde werken schreven in de eigen Vlaamsche taal.
En de man, wiens beeld te Duffel oprijst, is voor de Vlamingen als het zinnebeeld
van die toen wakker wordende liefde voor de volkstaal. Hij verzamelde haar schatten
en stelde ze in zijn woordenboek in ieders bereik, hij zocht ze te verbeteren en te
verrijken, en er een volmaakt werktuig der gedachte van te maken.
Uit soortgelijke werken van zijn voorgangers heeft hij niet veel kunnen putten,
ook aan de boekentaal ontleende hij maar het strikt noodige, maar des te meer schepte
hij uit de rijke, immer vloeiende bronnen van de levende volkstaal, zijn eigen
sappigkleurige Brabandsch, dat toen het gezaghebbendste dialekt der Nederlanden
was.
Na het West-Vlaamsch, de taal van Jacob van Maerlant, die in de eerste
ontwikkeling van het algemeen Nederlandsch overheerschend was, werd het
Brabandsch toonaangevend, evenals Antwerpen na Brugge het kloppende hart dezer
gouwen was geworden. Het Brabandsch uit de glorieuze dagen van Antwerpens roem
en den bloedigen worstelstrijd tegen Spanje vinden wij in Kiliaan's woordenboek.
En toen in de 17e eeuw het Hollandsch dialekt het overwegend aandeel verkreeg in
onze taalontwikkeling, en aldus op grondslag van West-Vlaamsch en Brabandsch
het algemeen beschaafd Nederlandsch ontstond, heeft Kiliaan's woordenboek naast
de geschriften van zoovele Nederlandsche letterkundigen uit de gouden eeuw, die
Brabandsch bloed in de aderen hadden en hun Brabandsch taaleigen nooit
verloochenden, machtig tot die vervorming onzer taal bijgedragen.
De degelijkheid van Kiliaan's werk vervult de taalkundigen met eerbied. De
nederige proeflezer was volkomen op de hoogte van de aangenomen taak. Nu nog
is zijn E t y m o l o g i c u m de bron voor al degenen, die onze taal in haar
zestiendeeuwsche vormen willen bestudeeren. Kiliaan zocht niet alleen een practisch
boek te maken voor het dagelijksch gebruik, maar hij waagde pogingen op het gebied
der woordafleiding, gaf de verschillende schakeeringen van de beteekenis der woorden
en hun menigvuldige vormen in onze gewestspraken, en werd aldus een voorganger
van de hedendaagsche Nederlandsche taalwetenschap.
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SAMENKOMST VAN EGYPTISCHE DAMES, MET BEDIENENDE SLAVEN. UITG. FOTO MANSELL EN CO.
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In het ‘British Museum’
door J. de Gruyter De Egyptenaren. (Slot).
Herleving van de architektuur.
Onder de Ptolemeeën herleefde de architektuur en ook de overige kunsten, weer, wel
is waar, niet met de grootheid en zuiverheid van de Thebaansche periode, maar toch
met een ongemeenen rijkdom en pracht.
De verschillende typen van huis, graftombe en paleis hadden in den loop van
bovengenoemde periode een zoo vasten en volmaakten vorm gekregen dat zij in deze
dagen maar weinig verandering ondergingen. Eenige gebouwen van zeer bizonderen
en harmonieuzen aard te P h i l a e , D e n d e r a h , E d f o e en K o m - O m b o danken
hun ontstaan aan deze laatste eeuwen van Egyptisch kunstleven. De best bewaarde
van deze tempels, de eenige kompleete, is die van H o r u s te E d f o e .

De versiering.
De ornamentatie werd minder streng en eenvoudig, meer gevariëerd en weelderig in
de Ptolemeeïsche en daarop gevolgde Romeinsche periode. Het denkbeeld dat niet
alleen de tempel maar elk van zijn zalen een beeld van de wereld was, begon meer
en meer te overheerschen en openbaart zich zelfs in de kleinste versierings-details.
Zoo werd het lager gedeelte van de muren bedekt met een flora en een fauna, welker
verscheidenheid van eeuw tot eeuw vermeerderde, van Edfoe tot Kom-Ombo,
Denderah en Philae. Bouquetten van veld- en rivierbloemen, knoppen en bloesems
van lotusboschjes, en moerasgronden, waarin ossen omdwalen en vogels nestel n,
processies van Nijl- en provinciegoden in grooten overdaad het gebruikelijk tribuut
aanbrengend, alle voortbrengselen van het land en de rivier werden afgebeeld door
de Ptolemeeïsche en Romeinsche architecten op plaatsen waar de Ramessiden een
eenvoudigen, gladden band voorgeschreven hadden, zwart geschilderd en door een
enkele roede, gele of witte lijn gescheiden van de hoogeraangebrachte paneelen. Dit
soort versiering bediende zich behalve van meer direkt aan de natuur ontleende
vormen en reprodukties, ook van konventioneele motieven, bloemen vereenigd in
artificieele boeketten, zinnebeelden van godsdienstigen aard, zooals de met vederen
gekroonde lelie van Nefertemoe, zelfs van in paren saamgebonden gevangenen. De
decoratie van de zolderingen bepaalde zich niet langer tot een sprenkeling van gele
sterren op een donkerblauwen grond of een vlucht roofvogels; wij zien de
sterrenbeelden van den Egyptischen hemel voor ons uitgespreid met hun
beschermende godheden of hun konventioneele silhouetten. In zekere kamers van
de ‘kapellen van het Nieuwe Jaar’ op de terrassen van Denderah, hebben Dierenriemen
in navolging van die van de Grieken, de sterrekundige afbeeldingen van zuiver
Egyptischen oorsprong vervangen. Tusschen plint en kroonlijst, dat wil zeggen, in
overeenstemming met de heerschende godsdienstleer, tusschen hemel en aarde, was
een zelfde weelde van voorstellingen. Er zijn niet langer twee of drie afdeelingen op
de muren, maar vijf of zes of meer, en hun vermenigvuldiging was de natuurlijke
uitkomst van de steunende en versterkende werking, toegeschreven aan de daarop
afgebeelde goddelijke personnages en hun handelingen. Als twee of drie verspreide
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godheden een tempelzaal voor vernietiging behoedden, hoeveel sterker moest die
zekerheid zijn als aan twintig of meer deze taak opgedragen werd. Bovendien,
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daar alle open plekken als bressen tusschen de beelden beschouwd werden, waardoor
kwade invloeden binnendringen konden, beijverden de kunstenaars zich het aantal
daarvan te verminderen door het vermeerderen of verlengen van de godsdienstige
formules en teksten. Zoo komt het dat de tempels uit de Polemeeïsche en Romeinsche
perioden letterlijk bezaaid zijn met tooneelen en inscripties, dichter en meer
gedetailleerd naarmate het bouwwerk van lateren datum is; een zaal van gemiddelde
grootte te Edfoe, Denderah, Ombo of Philae bevat meer beeldwerk dan de groote
zuilenhal van Karnah.

RAAM VAN DEN TEMPEL VAN DENDERAH, UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS PUBLISHING COMP.
LTD.

De kolommen.
Zuilen en kolommen wijzigden zich onder dezelfde invloeden als de muurversiering,
niet in voetstuk en schacht, die in hun essentiëele kenmerken den vorm bleven
behouden van de eeuw der Ramessiden, maar in het kapiteel. Tegen het einde van
den Ptolemeeïschen tijd en onder de Romeinsche Cesars, was er van de
oorspronkelijke vormen - lotus, papyrus en dactylus - weinig meer overgebleven dan
een onzichtbaar steunsel waarop motieven ontleend aan de flora van het land, bladeren,
bloemen, knoppen, grassen, trossen van dadels en
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druiven, zich verhieven in kwistigen rijkdom. Niet op goed geluk af waren zij
saamgehoopt of aangebracht; de verschillende elementen waren in den loop des tijds
gekombineerd met een uitnemenden zin voor schikking en proportie; ontwerpers
schiepen hen niet alle tegelijkertijd, maar wij kunnen de ontwikkeling van hun
denkbeelden volgen vanaf de betrekkelijk eenvoudige proeven van Edfoe tot de meer
ervaren ingewikkeldheden van Philae en Esneh. De zuilenhal van den grooten tempel
van I s i s te P h i l a e geeft ons ongetwijfeld de meest volkomen ontplooiïng van hun
werkzaamheid te zien. Niet alleen zijn de motieven op de verschillende kapiteelen
aangebracht, onvergelijkelijk rijk en smaakvol; het effekt ervan wordt verhoogd door
groene, blauwe, roode en gele tinten van een zachten, harmonieuzen aard. Deze
geschilderde kolommen behooren tot de zuiverste en teerste scheppingen van de
Egyptische kunst.

VOORAANZICHT VAN DEN TEMPEL VAN PHILAE. FOTO BONFILS.

Philae was voor de latere eeuwen wat Karnak geweest was voor den tijd der
Ramessiden, de geliefde plek, waar alle soevereinen aan gewerkt hadden, zonder
onderbreking en waar dus de opeenvolgende fazen van de evolutie der Egyptische
kunst het duidelijkst waargenomen kunnen worden.
Ook de beeldhouwkunst, in haar beiderlei uitdrukkingswijzen van standbeeld en
basrelief bracht in deze latere dagen van Egyptitische kultuur tal van werken voort,
die
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zeer de aandacht verdienen. Nog minder echter dan de architektuur, die van wege
haar ten deele wetenschappelijk, geometrisch karakter het minst gevoelig bleek voor
vreemde stroomingen, was zij bestand tegen de buitenlandsche invloeden, die eenige
eeuwen vóór onze jaartelling Egypte binnen drongen. Ofschoon daarmee haar
oorspronkelijk meer konventioneel karakter allengs verloren ging, de zelfbeslotenheid,
strengheid en breedheid, het was toch geenszins uitsluitend te haren nadeele dat die
invloeden zich gelden deden. Er openbaart zich een grooter mate van vrijheid, een
grooter teerheid en élégance, een bevalligheid van vormen in de keuze en behandeling
van het onderwerp die haar in rijkdom en verscheidenheid doen winnen.

DE HEMELGODIN NUT, XXVISTE DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE ARTS PUBLISHING
COMP. LTD.

Niet alleen geldt dit van de menschelijke figuur, ook van zekere dieren: den leeuw
b.v., maar vooral de kat, bestaan uit deze periode voortreffelijke uitbeeldingen.
Honderden beeldjes van dit dier zijn gevonden met elkander wedijverend in de
weergave van de golvende gratie van zijn lijnen en houdingen en het droomerige of
valsche van zijn uitdrukkingswijzen.
Van de achtste tot de derde eeuw vóór Christus mag nog altijd als een bloeiperiode
van Egyptische kunst beschouwd worden; daarna trad een lange décadence in, die
tegen het midden van de derde eeuw onzer jaartelling haar einde vond. Meer en meer
vertoonden zich in deze allerlaatste periode een zekere slapheid in de omtrekken,
een overrondheid en overzoetheid in de modelleering, een karakterloosheid, zoo
geheel tegengesteld aan de eenvoudige, krachtige, oprechte vormen van den grooten
tijd.

De toegepaste kunsten.
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Vooral de oegepaste kunsten hadden in deze laatste herleving gedeeld. De Egyp-
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tenaren uit den tijd der Pharaohs bedienden zich slechts van a a r d e w e r k , zonder
glazuur en ongekleurd, voor de vervaardiging der grover keukengereedschappen,
van amuletten of andere artikelen, bestemd voor de lagere klassen, van u b s h a b t i
en kleiner beeldjes van de goden, in 't bizonder Bes. Maar onder de Ptolemeeën en
waarschijnlijk onder den invloed van Griekenland ontwikkelde zich de smaak in dit
opzicht, en veel kleine meesterstukken werden ons nagelaten door de pottenbakkers
van Alexandrië; verscheiden statuetten in de graftomben aangetroffen doen niet onder
voor di van Tanagra. De Egyptenaar maakte zich de kunst vaar digheden van zijn
bedrijfsmakker uit den vreemde eigen en het gebruik van aardewerk, gebakken of
ongebakken, maar altijd beschilderd in heldere kleuren, werd weldra algemeen van
het eene eind van het Nijldal tot het andere.

LIJKKIST VAN SEBEK-SA, PRIESTER VAN PTAH, XXXSTE DYNASTIE. UITG. BRITISH MUSEUM. FOTO FINE
ARTS PUBLISHING COMP. LTD.

Van een eigenlijk gezegde Egyptische kunst is na de derde eeuw van onze
jaartelling geen sprake meer. Tenzij men een uitzondering wil maken voor de kunst
van den goudsmid en juwelier. Deze verheugde zich in een toestand van bloei tot
het einde, en een serie van transformaties doorlevend, overgebracht op de Byzantijnen
en van dezen weder op de Arabieren, ontsnapte zij tot op zekere hoogte aan de
algemeene vernietiging van de beschaving der Pharaohs.

De schilderkunst.
Ik heb in de voorgaande beschouwingen betrekkelijk weinig gezegd van de schilder-
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kunst en daar is reden voor. Voornamelijk van wege de geringer duu zaamheid van
haar produkt in verband met het doel waaraan het kunstwerk zijn aanzijn dankte als een middel door den godsdienst gebruikt om aan de bewoners dezer aarde een
eeuwig leven en gelukzaligheid in het hiernamaals te verzekeren - bleef de
schilderkunst een secondaire plaats innemen. Tot het eind van de Egyptische
beschaving bleef zij de dienares van de beeldhouwkunst en bleef de schilder de in
den loop van vele eeuwen gewonnen ervaring hoofdzakelijk aanwenden om de door
den beeldhouwer op den steen aangegeven vormen te kleuren. Hij deed dit kunsteloos
met eenvormige vlakken, zonder eenige poging hun relief te modelleeren door het
aanbrengen van schaduw en halftoon. Aan de fataliteit van het utilitarisme heeft hij
zich nimmer kunnen ontworstelen. Naast deze, de voornaamste rol, die zij in het
Egyptisch kunstleven vervulde, begon zich echter tegen het ten einde spoeden der
Egyptische beschaving, naarmate de orthodoxe kunstopvattingen in kracht verloren
ook een onafhankelijke schilderkunst, die op een meer aarzelende en onvrije wijze
zich reeds vertoond had in den Thebaanschen tijd, te ontwikkelen en allengs aan
belang en beteekenis winnend, een meer interessante rol te spelen. Wij zagen reeds
hoe onder de Ramessiden de schilders aan de sterren en geometrische ornamenten
van een vroegere periode op zoldering en vloer van de koninklijke paleizen allerlei
aan de natuur ontleende elementen, bloemen, grassen, vogels enz. toegevoegd hadden
en hoe zoowel het aantal als de vrijheid van behandeling daarvan sterk toenam in de
laatste eeuwen voor onze jaartelling.
Ofschoon vooral de compositie nog altijd van zeer primitieven aard bleef, bereikte
zij hierin - zooals de Museums uitwijzen - resultaten van een groote fijnheid en
bekoring. Vooral dieren, visschen enz. vinden wij dikwijls weergegeven met een
verrukkelijke angstvalligheid en trouw.

De Egyptische letteren.
Zoo de schilderkunst slechts ten deele tot ontwikkeling kwam, in sterker mate nog
schijnt dit te gelden van de literatuur. Vergeleken met de bouw- en beeldhouwkunst,
waarin de Egyptenaren resultaten bereikten die hun werk een belangrijke plaats
verzekeren onder de groote monumentale kunst van alle tijden, maakt de letterkundige
produktie den indruk nog niet ontgroeid te zijn aan de kinderjaren van menschelijke
ontwikkeling. Er is maar weinig onder dat op zich zelf, afgezien van de historische
beteekenis, de aandacht van den modernen mensch waard is, absoluut niets dat in
gehalte en waarde met het beste werk van Hellas of de na Hellas gekomenen kan
vergeleken worden.
Bedenkend dat de Egyptische beschaving zich uitstrekt over een periode van vier
duizend jaren, is zoowel aantal als gehalte van de schrifturen, die ons uit dat
onafzienbaar tijdsverloop gebleven zijn, van zeer inferieuren aard. Voor het grootste
deel vonden zij op direkte wijze hun oorsprong in godsdienstige dogma's en
overtuigingen en beantwoordden zij aan nuttigheidsoverwegingen uit eenzelfde bron
ontsproten. Wij wezen reeds bij de bespreking van het Doodenboek erop, hoe dit en
dergelijke werken uitsluitend ten doel hadden de zielen der afgestorvenen, speciaal
van den vorst, te begeleiden op hun weg naar hoogere gewesten en hen in staat te
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stellen, na een gelukzalig bestaan van eenige duizenden jaren in het Egyptisch paradijs,
in gepurifiëerden staat opnieuw deel te nemen aan het aardsche leven.
Met den godsdienst staan natuurlijk ook in onmiddellijk verband de talrijke
h y m n e n . Het meest opmerkelijk daaronder is die aan Amen-Ra, omdat wij in
eenige verzen daarvan het denkbeeld van een Eenig, Almachtig God, schepper en
onderhouder van alle dingen, die Verleden, Heden en Toekomst in zich vereenigt,
op duidelijke wijze uitgedrukt vinden. Zoo lezen wij daarin o.a. ‘XVI Hulde aan u,
o schepper van elk van
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deze schepselen, de Eenige wiens handen vele zijn. Hij waakt over allen, die zich te
slapen leggen, hij zoekt het welzijn van zijn schepping, Amen, de vaststeller van elk
ding. Zij loven u allen met hun woorden; gij wordt aanbeden omdat gij onder ons
uw plaats hebt, wij kussen de aarde vóór u (het beeld) omdat gij ons gemaakt hebt.’

PTOLEMEUS IN(?) EN ZIJN KONINGIN, DE GOD BES-HEROE-HETHERT EN SFINXEN. UITG. BRITISH MUSEUM.
FOTO FINE ARTS PUBLISHING COMP. LTD.

‘XVII Alle dieren roepen uit, “Hulde aan u.” Elk land verheerlijkt u, tot de hoogte
des hemels, tot de breedte van de aarde, tot de diepten van de Groote Groene Zee.
De goden buigen hun ruggen om Uw Majesteit eer te bewijzen, om de Zielen van
hun Schepper te verheffen; zij verheugen zich als zij hun schepper ontmoeten. Zij
zeggen tot elkander, “Welkom, o vader van de vaders van al de goden, ophouder van
den hemel, vereffenaar van de aarde, maker van alle dingen die bestaan, schepper
van alle dingen die zullen zijn, K o n i n g , leven, kracht en gezondheid mogen uw
deel zijn. Opperste van de goden, wij loven uwe Zielen, in zooverre gij ze geschapen
hebt. Gij werkt voor ons uw kinderen, wij aanbidden u omdat gij uw plaats onder
ons hebt.”
Niet ondichterlijk ook en zeer juist aangevend de denkbeelden van den Egyptenaar
betreffend de macht van den Nijlgod is de volgende Hymne, bewaard gebleven in
een papyrus nu in het British Museum: “Hulde aan u, o Hapi, gij verschijnt in dit
land, en gij komt in vrede om Egypte te doen leven. Gij besproeit de velden die Ra
geschapen heeft, gij geeft leven aan alle dieren, en als gij neerdaalt op uwen weg
van den hemel,
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doet gij het land drinken zonder ophouden. Gij zijt de vriend van brood en drank, gij
geeft sterkte aan het graan en doet het vermeerderen, en gij vult elke werkplaats met
werk... Gij zijt de koning van den visch... gij zijt de schepper van de gerst en gij
verzekert den tempel een bestaan van millioenen jaren... Als gij verslagen werdt in
de hemelen zouden de goden op hun gelaat vallen en de menschen zouden omkomen.
Als gij op de aarde verschijnt, stijgen de vreugdekreten ten hemel en alle menschen
zijn blij, elke mensch ontvangt voedsel en elke tand wordt voorzien van vleesch...
Gij vult de voorraadschuren, gij doet de graanzolders overvloeien, gij geeft uw
aandacht aan de armen en behoeftigen...”
Zeer talrijk zijn de handleidingen in de t o o v e r k u n s t en de verhalen waarin
toovenaars een rol vervullen - het geloof in tooverformules en tooverspreuken is ten
alle tijde sterk en algemeen geweest onder de Egyptische bevolking en is ook op
onscheidbare wijze saamgevlochten met hun godsdienstig leven; er is natuurlijk
weinig onder, dat om andere redenen dan ter kenschetsing en zeden vermelding zou
verdienen.
Van meer beteekenis zijn de l e g e n d e n , die van Ra en Isis, van de prinses
Bekhten, en andere. Vooral mag hier genoemd worden, omdat zij in haar stijl en
wijze van voorstelling veel voortreffelijks biedt en onze bewondering wekt: de
Legende van “Khnemoe en een zevenjarige hongersnood.” Deze legende is minder
kinderachtig fantastisch en buitensporig dan de meeste van dit soort. Er is eene
beschrijving van een hongersnood in, die een interessant stukje proza vormt:
“Deze dient”, zoo luidt de boodschap van den koning aan den onderkoning van
Nubië, om u te berichten, dat de ellende haar handen op mij gelegd heeft, terwijl ik
op den grooten troon zit en ik ben in zorgen voor hen die in het Groote Huis wonen
(het Vorstelijk Huis, waarin en waardoor alle Egyptenaren verondersteld worden te
leven). Mijn hart is smartelijk aangedaan vanwege een groote ramp, veroorzaakt
door het feit dat de wateren van den Nijl zeven jaren lang niet tot hun gewone hoogte
geklommen zijn. Graan is buitengewoon schaarsch, groenten en kruiden zijn niet te
bekomen, en al wat de menschen als voedsel tot zich nemen is opgebruikt. Elke man
berooft zijn buurman. De menschen wenschen zich te verplaatsen, maar hebben geen
kracht zich te bewegen. De baby huilt, de jonge man sloft voort op zijn voeten, zoo
zwak is hij. De harten van ouden van dagen zijn gebroken van wanhoop, hun beenen
knikken onder hen, zij zinken uitgeput neer op den grond en zij leggen hun handen
op hun buik (in pijn). De ambtenaren zijn machteloos en weten geen raad te geven.
Als de voorraadschuren geopend worden komt er niets uit als wind. Alles is in staat
van ruïne... Waar is de geboorteplaats van den Nijl? Welke god of godin heeft er
macht over? Welken vorm heeft de god? Want hij is het die mij inkomsten bezorgt
en de voorraadschuren met graan vult. Ik wensch het Hoofd van Het-Sekhmet te
gaan raadplegen, wiens goedertierenheid alle menschen sterkt in hunnen arbeid. Ik
wensch in het Huis des Levens (de bibliotheek van den tempel) te gaan en de rollen
van de geschriften in mijn eigen handen te nemen, opdat ik ze bestudeeren kan (en
deze dingen tot oplossing brengen)’...
Tot de h i s t o r i s c h e l i t e r a t u u r kan men rekenen de i n s c r i p t i e s , op
obelisken en steenen platen door den Pharaoh aangebracht ter herinnering aan
overwinningen of andere gebeurtenissen onder zijn regeering; van eenzelfden aard
zijn de annalen door eenige vorsten op de muren van tempels aangehouden. Verder
verscheidene autobiografieën.
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De beste, althans de meest volledige, beschrijving van de regeering van een koning
is die door Rameses III gegeven in de Harris Papyrus No. 1, in het British Museum.
Maar in dit geschrift als in de meeste van dit soort is het hoofdzakelijk om de
verheerlijking van den vorst te doen. De in dienst
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van het hof staande schrijvers wachtten zich wel dingen te vermelden, die het idool
in een minder gunstig licht zouden stellen. Hierin vinden wij ook de reden waarom
de Egyptenaren de geschiedenis van hun land in meer algemeenen zin onbehandeld
gelaten hebben. Alles concentreerde zich in den Pharaoh; elke Pharaoh wilde zich
als de grootste Pharaoh beschouwd zien en de hovelingen van den Pharaoh lieten
geen gelegenheid voorbijgaan om te toonen dat zij den grootsten koning in hem
zagen, die ooit op den troon van Egypte gezeten had. Het was niet politiek en zelfs
min of meer gevaarlijk de daden van zijn voorgangers te zeer te prijzen. In geen
enkele inscriptie van de na hen gekomen vorsten vinden wij de daden en bedrijven,
hun veroveringen of architecturale triomfen, van een Thothmes III of Amenemhat
III vermeld; elk vorst had in dit opzicht voor zichzelf te zorgen en zelfs ging hij er
soms toe over, door de uitkrabbing van den naam van een voorganger en het daarvoor
in de plaats stellen van zijn eigen naam, zich een eer aan te matigen, die hem geenszins
toekwam.

EEN GROEP GROENE, BLAUWE EN ANDERKLEURIGE VAZEN. UITG. EN FOTO W. MANSELL EN CO.

Het is geen wonder dat vele uitingen dezer Pharaohs van een aan waanzin
grenzende ijdelheid en hoogmoed getuigen.
De a u t o b i o g r a p h i e ë n vertoonen over het algemeen een meer redelijken en
bescheiden zin. Zij zijn afkomstig van hooge ambtenaren of andere voorname
personages, die daarin een korte beschrijving van hun levensverloop geven, wat
gelijkvloersch gewoonlijk en zonder veel geestelijke wederwaardigheden. Een
uitzondering wat dit betreft, moet misschien gemaakt worden voor de autobiographie
van Thaiemhetep, de dochter van Herankh, een prinses behoorend tot de
half-koninklijke, hoog-priesterlijke familie van Memphis. In dit geschrift heerscht
een zeer sceptische geest, maar het dateert van dagen, 71 v.C., toen het oude geloof
zijn behoudende, dwingende kracht verloren had en de Egyptische beschaving ten
ondergang neigde.
Werk van een eenigszins verbeelding-
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rijken aard ontmoet men in de profane literatuur van den Egyptenaar maar weinig.
Zijn verbeelding schijnt bijna geheel in beslag genomen te zijn door zijn godsdienst
en het leven hiernamaals. Toch bestaan er eenige Egyptische verhalen, waaraan een
zeker verbeeldingsleven niet ontbreekt, zij het dan meestal van een weinig verheven
aard. Men zou ze novellen of sprookjes kunnen noemen. Het meest bekende daarvan
is het verhaal van ‘D e Tw e e B r o e d e r s ’, waarvan het eerste gedeelte ongeveer
den volgenden inhoud heeft. Anpoe, de oudere broeder, leeft met zijn vrouw op een
kleine boerderij en Batau, zijn jongere broeder, woont daar met hen samen als makker
en dienaar. De vrouw van Anpoe vat een groote genegenheid op voor Batau. Op een
goeden dag, als hij met een boodschap van het veld terugkeert, verklaart zij hem haar
liefde; Batau verwerpt haar verlokkingen en keert terug naar zijn werk in de velden.
Maar de vrouw, wier liefde versmaad werd, wil zich wreken en als Anpoe 's avonds
zijn woning binnentreedt, vindt hij de kamers in duisternis en ontdekt hij haar
kermende op den vloer, in een zoodanigen toestand, dat de indruk van mishandeling
bij hem gewekt wordt. In antwoord op zijn vragen deelt zij hem mee, dat Batau haar
aangevallen en geslagen heeft en dat zij zeker is, dat, als hij weer in het huis komt,
hij haar dooden zal; zij zei hem natuurlijk niet, dat zij haar onpasselijkheid veroorzaakt
had door ranzig vet te eten. Anpoe, tot woede gebracht over de boosheid van zijn
broeder, voorziet zich van een groot grasmes en gaat er op uit om zijn broeder het
leven te benemen. Toen Batau, terugkeerend van de velden, den koestal bereikte,
waarin hij het vee wilde opbergen, gaven de ossen hem te kennen dat zijn broeder
achter de deur stond om hem te dooden en - onder de deur kijkend, ontdekte hij
Anpoe's voeten. Hij werpt zijn last op den grond en vlucht weg van de schuur zoo
snel als zijn voeten hem dragen kunnen, achtervolgd door zijn broeder. Terwijl zoo
de een den ander achternazat, zag de Zonnegod Shoe het geval en bemerkend dat
Anpoe won op Batau, deed hij plotseling een rivier vol krokodillen opkomen tusschen
hen, zoodat Anpoe op den eenen oever en Batau op den anderen stond. Nadat daarop
Batau de ware toedracht uitgelegd had aan Anpoe, vertrok hij naar het Dal van de
Acacia en de oudere broeder keerde naar huis terug, doodde zijn vrouw en wierp
haar lichaam voor de honden.
Na velerlei wonderlijke wederwaardigheden en transformaties wordt Batau ten
slotte de vader van een koning van Egypte.
Maar het best, verreweg superieur aan dit soort werk, lijkt mij de Egyptenaar, waar
hij meer uitsluitend realistisch blijft, in zekere reisverhalen. De verbeelding is zijn
fort niet; waar hij zijn verbeelding aan het werk zet, is hij dadelijk in een sfeer van
toovenarij en bijgeloof, gewoonlijk van den meest absurden aard. Maar zooals hij in
zijn beeldhouwwerk zich een groot realistisch kunstenaar betoonde, zoo geeft hij
ons ook dikwijls uitnemende kwaliteiten te zien in letterkundig werk, waarin hij zich
bovenal bepaalt tot het weergeven van het zelf-geziene en ondervondene.
Een tweetal dezer verhalen verdienen hier in het bizonder vermelding: ‘D e
g e s c h i e d e n i s v a n S a n e h a t ’ en ‘D e g e s c h i e d e n i s v a n d e n b o e r
K h o e e n a p a ’. Ik noemde ze reisverhalen, maar deze omschrijving geeft hun
beteekenis slechts ten deele weer; ofschoon hun grond vindend in zeker historisch
gebeuren of in historische persoonlijkheden is er toch zeker ook veel verdichting in.
Zij bevatten veel avontuurlijk gebeuren en getuigen van een groot psychologisch
vermogen; meer dan andere Egyptische geschriften behooren zij tot de literatuur.
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De historie van Sanehat - een verhaal dat gebeurtenissen beschrijft, die gezegd
worden plaatsgegrepen te hebben onder een der koningen van de twaalfde Dynastie
-
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geeft ons op meesterlijke wijze de gevoelens en aandoeningen weer van een uit vrees
voor ongenade het hof en zijn land ontvloden hooggeplaatst ambtenaar. Het treft ons
als van een krachtige, dichterlijke weergave in deze dingen; het is ook van een edel
gehalte in zijn zedelijke beschouwingswijze.
Niet minder gunstig is mijn oordeel over ‘de geschiedenis van den boer
Khoeenanpoe’, ondanks zijn wijdloopigheid en herhalingen een zeer bizonder verhaal,
vol voortreffelijke spreekwoordelijke uitdrukkingen en vergelijkingen. Ook in de
Engelsche vertaling van Wallis Budge vertoont het een zoodanigen rijkdom van
expressie en beeld, dat het, wat maar van enkele stukken zijner bloemlezing geldt,
ook Egypte op een bescheiden plaats in de wereldliteratuur recht geeft. Deze verhalen
zijn nog altijd zeer leesbaar, maar te lang om hier op te nemen.
Dit laatste geldt niet van een der beide gedichten, die als de beste door de
Egyptenaren op dit gebied voortgebracht geroemd worden: ‘d e Z a n g v a n A n t u f ’
en ‘d e Z a n g v a n d e n H a r p s p e l e r ’. Van het laatste wagen wij ons hier aan
een vertaling naar den Engelschen tekst van Budge:
H e t g e d i c h t , d a t i s i n d e H a l l e v a n d e g r a f t o m b e v a n (d e n
Koning van het Zuiden, den Koning van het Noorden) Antuf,
w i e n s w o o r d w a a r h e i d i s , (e n u i t g e b e i t e l d i s ) v ó ó r d e n
harpspeler.
O goede prins, het is een oud gebod
En wat daarin beschikt is, is goed
Dat de lichamen der menschen zullen voorbijgaan en verdwijnen
En anderen zullen blijven.
Sinds den tijd van de oudste voorvaderen,
De goden die in ouden tijd geleefd hebben
Die ter rust gelegd werden in hun graven,
De Meesters en ook de Lichtgevenden
Die begraven werden in hun prachtige tomben
Die Hallen voor offeranden bouwden in hun tomben
- Hun plaats bestaat niet meer.
Bedenk wat er van hen geworden is.
Ik heb de woorden van Imhetep en Heroetataf gehoord.
Die als schatten grooter dan andere beschouwd worden omdat zij door hen gesproken werden.
Bedenk wat er geworden is van hun tomben!
De muren ervan zijn omgeworpen.
De plaats ervan is niet meer te vinden,
Zij zijn alsof zij nimmer bestaan hadden.
Geen hunner komt terug van waar zij zijn.
Wie kan ons hun vorm of toestand beschrijven,
Wie kan ons hun omgeving beschrijven,
Wie kan troost aan onze harten geven
En kan als onze gids dienen
Naar de plaats waar zij heengegaan zijn?
Vertroost uw hart,
En laat uw hart deze dingen vergeten;
Het beste wat gij doen kunt is,
Het verlangen uws harten te volgen zoolang gij leeft.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

Bedek uw hoofd met welriekende zalven,
Dat uw gewaad uit byssus vervaardigd zij
Doortrokken van kostbare geuren,
Van de echte voortbrengselen (?) der goden.
Geniet meer dan gij ooit vroeger gedaan hebt,
En laat uw hart niet wegkwijnen uit gebrek aan genot.
Volg het verlangen uws harten en uw eigen geluk.
Richt het u omringende op deze aarde zoodanig in
Dat het moge dienen het verlangen uws harten;
Want ten slotte zal die dag van geweeklag komen,
Waarin hij wiens hart stil staat het geweeklaag niet hooren zal.
Geen kreten van smart zullen ooit
Het hart van een mensch weer doen kloppen
Die gelegd is in het graf.
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Houd u daarom bezig met uw dagelijksche vreugden
En houd niet op u te vermaken.
Bedenk, het is een mensch niet geöorloofd
Zijn bezittingen met zich mee te nemen.
Bedenk, er was nooit iemand, die vertrokken zijnde
In staat was hier terug te keeren.

Mij dunkt het is meer een uiting van den twijfelenden dan van den geloovigen kant:
dit gedicht. Groot vertrouwen in de gelukzaligheden van de Toeat spreekt er niet uit.
Antuf was een der Koningen van de elfde Dynastie, van omstreeks 2700 jaren
vóór onze jaartelling. Het schijnt wel dat reeds in die dagen de dichters het niet eens
waren met de priesters, of is het een dichter onder de priesters, die hier zoo weinig
vertrouwen blijkt te hebben in het Doodenboek en andere heilige geschriften. Hoe
het zij, dit alles klinkt verwonderlijk modern. Wij zijn hier heelemaal uit de sfeer
van het Egyptisch bijgeloof en zijn ongerijmdheden, maar ook van de Egyptische
vastheid en haar monumentale scheppingen.

Algemeene beschouwingen.
Een terugblik werpend op de Egyptische beschaving van dat ver verleden zien wij
daar in het buitengewoon vruchtbare Nijldal onder een dichtsaamgedrongen
grootendeels landbouwende bevolking gedurende vele eeuwen in betrekkelijke
afgeslotenheid en onbewogenheid hun bestaan voortzettend, een zeer eigenaardige
autochthone kultuur ontstaan, een der groote kulturen van de menschheid. Het
aristocratisch principe, dat alle macht in handen legt van den vorst en zijn dienaren,
dat alle leven en vooruitgang ondergeschikt maakt aan zijn wil en dienst, kwam hier
tot een buitensporige machtsontwikkeling en wist zich, met wijzigingen, die de kern
niet raakten, gedurende duizenden jaren te handhaven. Dit maakte van de Egyptische
een zeer conservatieve stationnaire kultuur. Van vooruitgang in geestelijk vermogen
is nauwlijks sprake. Wat zij voortbracht gedurende de 3e en 4e Dynastie, d.i. bij na
4000 jaren vóór onze jaartelling, is van een even hoog gehalte en in essentiëele
opzichten misschien zelfs superieur aan het werk van later eeuwen.
Eenvoud, hoogheid, macht zijn de meest sprekende karaktertrekken van haar kunst,
en die waaraan zij haar blijvende waarde dankt.
Die eenvoud en macht, dat rustige, breede, psychisch-onbewogene, het
overweldigend massaal effekt harer monumenten staat natuurlijk in het nauwste
verband met het despotisch régime, waaruit zij voortkwam. Jaren en jaren waren alle
krachten van een geheel volk geconcentreerd op een enkel gebouw, piramide of
tempel, waarin de pharaoh uiting gaf aan zijn vroomheid, trots en heerschzucht,
eigenschappen van bijna gelijkwaardigen inhoud in die dagen. Want de pharaoh was
de zoon van god, de vertegenwoordiger van god op aarde en wat in het volk aan tijd
en krachten niet noodig bleek ter voorziening in het noodzakelijk levensonderhoud,
stond te zijner beschikking.
En echter, ondanks dit despotisme - of moeten wij zeggen om reden van dit
despotisme - het is zeker, dat de Egyptische beschaving een sociaal geheel, een
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sociale éénheid te zien geeft, niet verdeeld in zichzelve. De onderdrukking, de
exploitatie van arbeider of boer kan meer of minder groot geweest zijn, zij hebben
het niet gevoeld als zoodanig, zij moeten het sociaal systeem, waaronder zij leefden,
gezien hebben als noodzakelijk, als onverbeterlijk, als eeuwig. In die duizenden jaren,
dat de Egyptische beschaving duurde en in haar algemeenen bouw en organisatie
slechts betrekkelijk geringe veranderingen onderging, vernemen wij weinig van
rebellie van de eene klasse tegen de andere, althans nimmer van onderdrukten tegen
onderdrukkers. De tweespalt, het gevoel van onrust en ontevredenheid, van
onrechtvaardigheid in het algemeen maatschappelijk samenstel en zijn
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werking, die onzen tijd in zijn architekturale kunst tot onvruchtbaarheid doemt, die
van een bouwen in algemeene samenwerking, een bouwen voor de eeuwigheid, die
van een algemeenen drang naar schoonheid en grootheid, voortkomend uit den geest
der millioenen geen sprake kan doen zijn, die tweespalt bestond niet in het oude
Egypte. En dit bepaalt of wij van een maatschappelijke éénheid kunnen spreken; die
éénheid is er thans niet, die éénheid was er toen. Zoo vlottend als thans de geesten
zijn, zoozeer hunkerend naar een anderen maatschappijvorm, zoozeer overtuigd dat
de tegenwoordige maatschappijvorm de kiemen van onzekerheid en strijd, van bederf,
van onrecht in zich draagt, zoo stabiel waren zij in den Egyptischen tijd, zoozeer
overtuigd, dat het régime waaronder zij leefden, het eenig mogelijke was, zoo
onbewust dat er een andere en betere rechtvaardigheid kon zijn dan die in dat régime
zich verwerkelijkt had.
De Pharaoh was de vertegenwoordiger van de goden op de aarde, hij stond in
direkte verbinding met de goden, op zijn last schiep het volk graftomben en tempels
en paleizen. Graftomben in de eerste plaats, want van hoe geringe beteekenis, van
hoe tijdelijk nùt was de aardsche woning, het paleis, met hen vergeleken.
Het leven hiernamaals was het eeuwige en dus het eigenlijke leven voor den
geloovigen Egyptenaar en aan den vorst na zijn sterven een onvernielbaar,
onvergankelijk verblijf te verschaffen was het doel van de piramide. De piramide
werd beschouwd als het kasteel van den dooden soeverein en moest hem voor alle
tijden beschermen tegen de aanranding van menschen en van jaren.
Ook de tempel en zijn inrichting hing ten nauwste samen, aan den eenen kant met
het despotisch régime, aan den anderen kant met den Egyptischen godsdienst. Er
was geen sprake van dat hij zou dienen voor een samenkomst van de geloovigen als
bij Christenen of Mohammedanen. Hij moest den vorst de gelegenheid verstrekken
zijn offeranden te brengen aan de goden of zich met dezen in gemeenschap te stellen.
Zeer eigenaardig is de wijze, waarop dit geschiedde. Het volgende is ontleend aan
een werk in 66 hoofdstukken, die dagelijks opgezegd werden door den hooge-priester
van Amen-Rà, den Koning van de Goden, in zijn tempel te Thebe, tijdens de
voltrekking van een serie ceremonieën van een uiterst belangrijk en symbolisch
karakter. Het heette ‘Ritueel van den goddelijken dienst’ en was in hieroglyphen
gesneden op de muren van den tempel van Seti I te Abydos.
De koning was een incarnatie van Amen-Rà. Hij ontleende macht en wijsheid
direkt aan dezen god en zij werden beschouwd dagelijks vernieuwing noodig te
hebben.
‘De koning trad den tempel binnen in den vroegen morgen en voerde zekere
ceremonieën uit en zegde zekere formules op, die zoowel den tempel als hemzelf
zuiverden. Dan begaf hij zich naar het altaarkastje, dat een kleine vergulde houten
figuur van den god bevatte, ingelegd met kostbare edelgesteenten en voorzien van
een beweegbaar hoofd, armen en beenen. Hij opende het en knielde neer voor het
beeldje. Hij volvoerde andere plechtigheden ter purificatie en nam ten slotte het beeld
van den god in zijne armen en omhelsde het. Gedurende deze omhelzing ging de
goddelijke macht van Amen-Rà, die op dat oogenblik in het vergulde figuurtje was,
over in het lichaam van den Koning, en de goddelijke macht en wijsheid, die zich in
den koning bevonden als vertegenwoordiger van den god, ondergingen
vernieuwing’....
Het ritueel is hiermee nog lang niet afgeloopen, maar wij zullen het er bij laten.
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De zeer bepaalde doeleinden, de nuttigheidsoverwegingen, van geestelijken aard
als men wil, die de Egyptische kunst in het leven riepen, leidden tot die eigenschappen
van soliditeit en duurzaamheid, van massa en grootschheid in het gebouw, van een
nauwgezette en getrouwe realistische weer-
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gave in het beeld, die haar meest voortreffelijke kenmerken uitmaken.
Zij leidden ook tot de beperkingen en conventies, die de Egyptische kunst
gedurende duizenden jaren op eenzelfde hoogte deden blijven staan, die een vrij,
onafhankelijk, zich veelzijdig ontplooiend kunstenaarschap onmogelijk maakten. De
kunstenaar, verplicht boven alles te denken aan het welzijn van hen, voor wie hij
arbeidde, miste de vrijheid zich over te geven aan zijn inspiratie of af te wijken van
de voorgeschreven regelen, waarin de godsdienst hem gevangen hield. Het beeld
moest een getrouwe weergave zijn niet alleen van de gelaatstrekken, maar ook van
het kostuum; in de houding en in andere opzichten was de maker gebonden aan
zekere konventioneele voorschriften.
Ook in de keuze en behandeling van het onderwerp, waarmee hij de graftombe of
het inwendige van den tempel versierde, liep de kunstenaar aan den leiband van het
dogma en veel van dit werk is daarom slechts herhaling van wat reeds honderden
malen en dikwijls beter gezegd was.
Zoo schoonheid het resultaat was van zijn werk, het was dit onbewust en bij toeval.
Het was geenszins het voornaamste, het was niet het onmisbare, zijn doel lag elders.
Als men een min of meer idealistische opvatting zich ziet baanbreken in de periode
van den grooten tijd, dan staat toch ook dit in direkt verband met godsdienstige
opvattingen en daarmee samenhangende nuttigheidsoverwegingen. In den beginne
trachtte de beeldhouwer slechts een zoo nauwkeurig mogelijke gelijkenis te geven
van den mensch, wiens rang of fortuin hem de eer van een dergelijke voorbereiding
voor het eeuwige leven deed te beurt vallen. Maar in later dagen bestreefde hij zich
meer den afgebeelde op zoodanige wijze te herscheppen, dat hij zich met gemak en
vreugde in het eeuwige leven zou kunnen bewegen. Hij beeldde hem dus niet af,
zooals hij op lateren leeftijd er uit mocht zien, als de kwalen van den ouderdom hem
bestookten, maar zooals hij in zijn jeugd of in de kracht van den middelbaren leeftijd
zich mocht vertoond hebben. Vandaar een zekere veridealizeering, maar daar de
gelijkenis toch het voornaamste bleef en bewaard moest blijven, kwam in eenige
groote statuën van den tijd der Ramessiden het essentiëele der persoonlijkheid onder
deze opvatting misschien nog beter tot zijn recht.
In het stabiel en onbeweeglijk karakter van de Egyptische kultuur zal ook wel de
voornaamste reden te zoeken zijn dat een kunst, zoozeer afhankelijk van een gevoelig
en wijdvertakt, van een open en krachtig gemoeds- en geestesleven als de l i t e r a i r e ,
een kunst die in de eerste plaats vrijheid van beweging, van groei en ontplooiïng
noodig heeft, in Egypte van betrekkelijk geringe beteekenis bleef en in elk opzicht
door de manifestaties van menschelijk verbeeldings- en zieleleven, in vormen van
schoonheid, als aan de letterkundige werkzaamheid van later eeuwen het aanzijn
dankten, overvleugeld en in schaduw gesteld werd.
De groote kwaliteiten, waarin zij superieur aan vele andere is, bestrijken slechts
een deel, een gering deel, van het algemeen kunstleven, en het algemeen menschelijk
zielevermogen. In haar verschillende uitingen de kunst van het Nijldal overziende,
treft ons in de eerste plaats een zekere armoede (of is het juiste woord kinderlijkheid)
aan geestelijk leven. En vooral blijkt dit uit de Egyptische letteren en de geringe
draagwijdte en diepte daarvan, de zeldzame uitingen in haar legenden en verhalen
van groot psychologisch inzicht en voorstellingsvermogen, de ontstentenis van een
verbeeldingsleven, waarin passie en schoonheid elkander ontmoeten, dat zich nog
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in andere richtingen uit dan in toovenarij en buitenissigheden, dat zich verheft boven
zeer kinderlijke en primitieve gedachtesferen.
Ook in aanmerking nemend dat een volk zich slechts zelden in alle kunsten op
gelijke krachtige en gelukkige wijze zal uiten, is

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

251
de tegenstelling in het gehalte van de letterkundige en de architecturale kunst van
dit volk opmerkelijk en kenmerkend. Anders was dit bij de Indiërs, heel anders bij
de Grieken.
Menschelijkheid in ruimeren zin, het gevoel van gemeenschap met hen, die niet
tot onzen eigen, engeren kring behooren, dit hoofdbestanddeel in den meest
ontwikkelden kunstvorm van de kultuur van later eeuwen: de literatuur,
menschelijkheid in haar edeler vormen is te zeer afwezig in hun werk. De fijner,
teerder kwaliteiten van de menschelijke ziel, de kwaliteiten, die hun ontstaan en groei
danken aan de gevoelens van verwantschap, van broederschap, van eenheid met den
medemensch, en de veelzijdige en verstrekkende relaties en verlangens daardoor in
het leven geroepen, deze kwaliteiten zijn vreemd aan het Egyptisch denken en
weerspiegelen zich dus ook niet in de Egyptische kunst.
Elke kunst heeft natuurlijk haar eigen gebied en haar eigen waarde en is als
zoodanig onvergelijkbaar. Maar toch lijdt het voor mij geen twijfel dat de poëzie de
hoogste uiting van ons menschzijn is, in de meest verscheiden vormen ons
intellektueele leven, onze geestelijke bestrevingen en idealen vereenigend met ons
schoonheidsverlangen en onzen muzikalen zin. En welk een verschil tusschen de
poëzie van de Egyptenaren en die van de Grieken. Hoe oneindig rijker de laatste. Er
is in Griekenland een verruiming van leven, een ontwikkeling naar alle kanten.
Primitief en barbaarsch schijnt ons daartegenover de kunst der Pharaohs.
Een groote kunst, maar bij uitstek die van den bouwer. Welk volk heeft op zoo
vorstelijke, ontzagwekkende wijze bouwkunst en beeldhouwkunst weten te vereenigen
tot machtige geheelen, heeft zijn avenuen van kolossen en sfinxen weten te groepeeren
als deelen van een groot en harmonisch bouwplan, heeft ook in zoo ruime en rijke
mate de schilderkunst te hulp geroepen om elk gebouw en elk deel van een gebouw
te doen schitteren van kleur. Welk volk heeft op zoo voortreffelijke wijze deze drie
kunsten weten te doen strekken tot de schepping van monumentaal en onvergankelijk
werk.
Maar tegen de nauwere aanraking met Griekenland bleek de kultuur, waaraan deze
kunst haar oorsprong dankte, niet bestand. De omgang met Griekenland werkte als
een vrijmakende maar tevens disorganizeerende macht op het Egyptisch denken en
de daarmee verband houdende instellingen. Het nationaal leven was tot den tijd van
Psammetichus en de Ptolemeeën uitermate conservatief en onveranderlijk geweest.
Met de openstelling van dit leven voor de Helleensche kultuur drong de nieuwheid
in duizenderlei vormen het Nijldal binnen. Het oude geloof schudde op zijn
grondvesten. Gedurende zooveel eeuwen uitsluitend dienstbaar gemaakt aan de
voortzetting en het behoud van aloude tradities, bleek het ten eenenmale machteloos
toen het in botsing kwam met den geest van vooruitgang, verpersoonlijkt in de
Grieksche beschaving en het Grieksche ras. Eenige eeuwen nog zou de Egyptische
kultuur een onrustig, grillig, koortsig leven voortzetten, maar haar eigen aard ging
allengs verloren.
In sterke tegenstelling met het despotisch gouvernement, dat gedurende zoo
onafzienbaren tijd het Egyptisch volk met zijn sterke onbreekbare teugels van vrees
en gehoorzaamheid en ontzag, gedwongen had zekere vaste, onveranderlijke lijnen
in zijn geestelijk bewegen te volgen, had de Helleensche kultuur met haar
demokratischen zin en haar zucht tot weten, haar meer op het aardsche gerichte
levenskracht onder de bewoners van het Grieksche schiereiland een nieuw en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

persoonlijk en vruchtbaar leven gewekt. Ook de kunst deelde in die vrijheid; eerst
daar had men de schoonheid leeren zien als de groote weldoende macht in het leven
der menschheid, die zij is; eerst daar kreeg zij haar eigen rechten, zou zij om haar
zelfs wille gevierd en bewonderd worden, zou zij in een veelzijdigheid
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van vormen en idealen zich uiten, waaraan de Egyptenaar gebonden aan zijn
godsdienstig dogma niet raken kon, zou zij zich haar woonplaats kiezen op de aarde
in het volle daglicht en niet in de donkere kameren en gangen van een graftombe of
de voor het oog der massa afgesloten ruimten van een tempel; eerst daar zou zij als
uit een hoorn van overvloed haar letterkundige schatten uitstrooien en vooral door
deze, door haar literairen kant, van zoo onschatbaren invloed op de latere kultuur
van Europa worden.
Naast de Grieksche zou, eenige eeuwen later, een andere macht in de geschiedenis
der wereld verrijzen, die aan de Egyptische kultuur den genadeslag zou geven: het
Christendom.
Zelfs in de derde eeuw van onze jaartelling was de Egyptische architektuur nog
zoo levenskrachtig, dat zij de fraaie tempels van Ombos en Esneh schiep en niet het
ontbreken van bekwame bouwkunstenaars en handwerkslieden deed haar te gronde
gaan. Er was een dieper oorzaak.
Maar zoozeer was deze kunst afhankelijk van de godsdienstige concepties, waaraan
zij het aanzijn dankte, dat zij de ondermijning en ondergang daarvan niet overleven
kon. De Romeinsche basilika en zelfs de Grieksche tempel hadden maar weinig in
hun samenstellende elementen dat uitsluitend heidensch was; met zekere wijzigingen
boden zij een geschikt tehuis aan den nieuwen godsdienst. Maar de inrichting, die
den Egyptischen tempel tot het geheimzinnig verblijf van Amon, Horus, Isis of andere
godheden maakte, had geen reden van bestaan meer tegenover den nieuwen god. De
schemervolle cellen, waarin de beelden van de Egyptische godenwereld opgesteld
waren, slechts door den vorst en zijn priester te naderen, waren niet bruikbaar meer
voor het heiligdom van een godsdienst, dat voor alle leden der gemeenschap gelijkelijk
toegankelijk was.
Toen de groote, al-begrijpende menschelijkheid, de uit het diepste zieleleven
opwellende menschelijkheid, die haar openbaring vond in de Bergrede, als een levend
en lichtend beginsel in de historie der menschheid, ook Egypte aantastte, waren de
dagen van den Egyptischen godsdienst geteld. Hier waren de éénheid en de gelijkheid
van het menschgeslacht, de overgave van het eigen zelf aan de menschheid als geheel,
de nederigheid en kleinheid tegenover het Alwezen en de opgang in dat Alwezen,
die Egypte met zijn pronkende Pharaohs en zijn slaafsche massa's niet gekend had.
De revolutionnair-demokratische oorsprong van het Christendom veroorzaakte
een volkomen breuk met den exclusieven, autokratischen eeredienst der Egyptenaren.
De tempel en zijn versiering, de beeldhouw- en schilderkunst, die zich in den nauwsten
samenhang daarmee op zoo schitterende wijze ontvouwd hadden, verloren hun steun
en inspiratie, hun motief en doel en met het ineenstorten van den nationalen godsdienst
konden ook zij zich niet staande houden.
Eenvoud en hoogheid en macht, een eenvoud, die verwant is aan de grootschheid,
een hoogheid, die in haar beste uitingen tot majesteit wordt, een macht die aan het
sublieme raakt, deze heb ik genoemd als de zeer voorname en waardeerbare
eigenschappen van de beste Egyptische kunst. En daarin is zij onvergankelijk.
Het meer gecompliceerde geestesleven, veel van de lieflijker en fijner aandoeningen
van de menschelijke ziel, de ruimer en meer begrijpende, meer veelzijdige
menschelijkheid, het oneindig spel van licht en schaduw in het psychisch-artistiek
leven van later dagen, mogen wij daarin niet terug vinden, toch blijft zij om de
echtheid en duurzaamheid van haar werken, om de breedte en monumentaliteit van
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haar vormen, om het geweldige en ontzagwekkende van haar concepties, in zekere
opzichten, de evenwaardige, zoo niet de superieure, van later gekomen, ons meer
verwante kunstgeheelen.
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Nazomer,
door Hélène Swarth.
Zomerig droomig, blond in zonnegeel,
In de avondkamer, zoemt de muggendans.
Voor 't venster wiegt, in wuivende cadans,
De zoele wind het blanke bloemfluweel
Van ranke phlox. Naar lesten hemelglans
Rekt hoog een zonnebloem haar stoeren steel,
In liefdedrang, haar schoonen god geheel
Haar hart te geven in zijn gouden krans.
't Lijkt zomer nog, maar 't is geen zomer meer.
De bloemen sterven en de brooze dag
En 't zoel ontroerend teeder streelend weêr.
'k Wou nog genieten van dien laatsten lach.
'k Weet niet waarom, maar 'k weet dat ik niet mag
Droef geurt de phlox, de muggen zingen teêr.
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Lyrische momenten,
door A.E. Drijfhout.
IX
Een wintermorgen.
Ten dage vindt men niet zoo licht
de woorden tot een klein gedicht,
al deint en deunt een stille wijs gestage.
Wij zagen hoe de dag nog nauw
verbaarde, en het ochtendgrauw
vervulde 't venster met zijn kil mishagen.
Een duivenpaar woont onder 't dak,
vertrouwelijk gezind en mak;
dat zoeft en koert zoo warm als ooit het heugde.
Als meester Cantecleer nog vaakt,
mijn duiven zijn reeds lang ontwaakt
en 't vroeg bedrijf is louter lust en vreugde.
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X
De wandeling.
Een vertelling.
Als zij door het neev'lend dal
van den stillen avond gingen,
zie, daar waren zooveel dingen,
maar het wéten bovenal.
Schemering was over 't land
zeer behoedzaam al gekomen,
als hij in zijn hand genomen
heeft haar koele, smalle hand.
Hunne schreden werden traag,
als de wondre maan kwam stijgen
op de bergen, maar hun zwijgen
volgde achter hen gestaag.
En hij voelde al te wel,
hoe die ongehoorde schreden
huiverden haar door de leden; doch zij zwegen even wel.
Want het was als een gebod:
índien er daar was gesproken,
had geen maan haar lamp ontstoken
over 't hun ontzegde lot......

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

256

XI
De kastanje.
Serenata molto seriosa.
Kom en luister
- als te voor eer dit duister
gaat teloor.
Laat de zwoele, doffe machten
aan uw leger niet vernachten;
hoor, het ruizelt door den kruin
der kastanje in den tuin. Zie zijn kaarsen
zonder vlam:
toover schaarsche
schijn benam
hun te lichten in fluweelen
schaduwen en vlam te deelen
met de sterren, die zoo klaar
neerzien op het nacht-altaar. Langs de paden
schrijden wij,
waar wij traden
zij aan zij
in den dag van zonneweelde,
toen er luide vogels speelden. Nu staat plechtig stil de boom,
en verzonken in zijn droom
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Maar het duister
om hem waakt,
heeft zijn luister
aangeraakt;
- of wij slechts behouden konden
deze wijding, deze stonden;
of de tijd nu stil wou staan, niets beweegt meer naast ons gaan. Is zijn schijn heel
ongedoofd,
zie, wij zijn veel
min beroofd
van het licht, dat diep inwendig
brandt, welks derven ons ellendig
laten zou, - maar in den nacht
wordt het weten toegebracht:
Acht geen schijnsel
dat men ziet,
noch verschijnsel,
dat ons liet
rusteloos en ongestadig
met in 't denken een misdadig
twijflen of ons ál ontgaat;
Liefde is een toeverlaat.
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De ijlende reis,
door P.H. Ritter jr.
VII
De tuin der min en de brug der klachten.
Als alle verlatenheden der wereld om hem zijn uitgezet, als hij is voortgedreven langs
eindelooze banen, zonder de vertroosting van een huis dat hem wacht, als hij is
uitgeleefd en dronken van vermoeienis, dan is er voor den reiziger alleen nog maar
het voortgaan der voeten. Zijne beweging wordt onbespeurd en bijna automatisch,
hij gaat zooals hij ademhaalt, hij gaat en gaat en kan niet meer toeven, en kan zijn
rust niet meer vinden in de wereld die hij doorkruist. Maar tegelijk komt een extatische
luciditeit in zijn ver-ijlde hersenen, het Nieuwe is niet langer een gebeurtenis, maar
komt om hem heen als was het lang bekend en zonder verwondering te aanvaarden,
als had het reeds vroeger zich in een scherp herinnerden droom betoond. En zoo
komt er alleen een glimlach op onze afgematte gelaten, wanneer Parijs ons eensklaps
van zijn leege verschrikkingen verlost. Waren de buitenboulevards als granieten
woestenijen tusschen blinde wanden gevat, het hart der stad is nog een paar uren een
immense toovertuin. Op den boulevard des Italiens viert een zachtruischend feest
zich uit. Er is geen andere muziek dan die der getimbreerde stemmen, maar er heerscht
kleur en gracie. Elk huis is een café en de weg lijkt wel een eindelooze rij verlichte
waranda's met lampions en groene en gele en blauwe en roode lichtjes omtooverd,
als kleine sterren schitterend tusschen bloemen en loof. De middenbaan van den weg
is melkwit, en er schuiven zacht en zoetjes sierlijke wagens op geluidlooze banden
met een gedempt gezoem dat zoenen lijkt. Er is gefluister van stemmen, en er is
overal dartele, aanminnige verliefdheid. Men heeft geen schroom de liefde uit te
vieren in dezen minnehof en men betuigt zijn minnekozen gracieus, als in een ballet.
Daar gaan de duizenden paren armomstrengeld de verlichte avondlaan langs, ze
schijnen wel langzaamwiegend op te wandelen naar een grijs parelenden dageraad
aan het eind van den weg.
Onze Germaansche hersens worstelen wanhopig met het begrip Zonde, dat wij
met den ernst waarmee we op onzen Baedeker den weg zoeken in het labyrinth van
Parijs, analyseeren, analyseeren als cijferden wij aan een onoplosbare rekensom.
Was dit de Parijsche demi-mondaine? - Bij den Duivel! die kleine vrouwtjes, in heur
zachtglanzend fluweel, bedeesd bijna en kinderlijk, nog met hangende vlechten soms,
een bloem in het ceintuur en een kanten couverture om de éven blootkomende fijne
halzen te dekken tegen de nachtkilte, - dat prostituées? - Het zijn kinderen, het zijn
meisjes, het is de droom de droom van onzen jongenstijd. Zij noodigen den
vreemdeling haast beschroomd tot samenwandelen, en als zij voortgaan binnen de
teere omarming van hun jonge minnaars, dan lijken al die paren een menigte van
meisjes en jongens, een duizendvoudige eerste-liefde.
Wij zijgen neer in rustbrengende leunstoelen van zacht, buigend riet voor een in
ettelijke lichtjuweelen glanzend café. Garçon schuift met verwondering twee
dampende kelken cognac, het lijken staven van donker goud-op het vlaktetje tusschen
ons. Alles spreidt behagelijkheid uit - maar wij, maar wij.... waarom zitten wij in ons
zelf gekeerd, waarom zitten wij star en vervreemd van de omgeving als narren die
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als ouderlingen zijn verkleed, met witte gezichten in deze wereld waar alles glinstert
en licht en lacht? Overal wordt er bemind, aan alle kleine rieten tafels zoo rank als
meubelen van een boudoir, zijn lachende, wiegende, minnende paren.... en het is of
zij allen, of deze heele kleurige salon in de open lucht zacht zit te schudden van het
lachen om ons, kuische Jokanäans. Dàn sluipen wij heen om onze onbeholpen figuren
te redden in een vlucht - maar ik houd mijn makker
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plotseling tegen. Wij staan voor het volle licht van de open feestzaal - het is wit, wit
nu opeens. Er is een gebabbel in de ruimte als van regen op een glazen dak. Wij
talmen alsof er iets gebeuren moet, alsof er muziek zal gaan beginnen, muziek die
niet komt; het tooneel blijft zich-zelf, menschen, menschen, mannen en vrouwen in
het alom egaal glanzende witte licht, mannen met poppengezichten en vrouwen met
vermoeide, lijkwitte gelaten, zielloos omarmd en zielloos starend in een onbestemde
ijlte. Het stemmengeluid schijnt niet meer te komen uit de menschen, maar onbepaald
voort te kabbelen in de atmospheer. Hoe vermoeid, hoe doodvermoeid, die
elkander-omrankende lichamen, meisjes met hangend haar en scherpe verbeten
gezichten als de schmink van den glimlach een oogwenk wijkt.
Wij gaan weer verder naar het einde onzer dwalingen, wij worden weer
voortgedragen op onze vanzelf bewegende voeten; de afgematheid wordt gewoonte,
wij vinden geen woorden, maar gearmd voortschrijdend als de lamme die den blinde
geleidt, hebben wij elk op zijn eigen manier ons gemijmer over de kinderlijke allure
der leege begeerte.
Voortdurend reppen de voeten zich door de altijd maar weer uitliggende ruimte,
en de gedachten verliezen zich in strak, leeg gepeins. Er is niets dan de doellooze
beweging onzer lichamen die naar nieuwe verlatenheden worden gedreven. Even
omstarend zien wij den boulevard leeg worden, aan alle zijden uitliggend als een
enorme, witte spiegel. Een enkele automobiel komt als een groote mug zig-zag
aanzoemen over de vlakten van Parijs, en dan weer stuiven de menschen in
avond-toilet: hooge hoeden, smokings kleureglanzende sorties - als eenzame dansers
naar alle zijden weg over den gladden balvloer. De omgeving wordt eenzamer weer,
hier en daar gloeit een reclame-zuil als een kleine vuurtoren tusschen de roerlooze
zeeën der asphalteeringen. Al maar verschijnen kruispunten van nieuwe, eindelooze
boulevards tusschen de grijze steenengeslotenheden der gebouwen, als nooit
eindigende, holle wegen van een Oostersche stad. Er is geen wind, maar de lantarens
staan angstig te beven en nauwspeurbare tochtvlagen sidderen door de ijzeren
blindeeringen der torenhooge huizenwanden met hun regelmatige architectuur van
zwarte, lichtlooze vensters. Er is geen licht en er is geen duisternis, er is alleen het
Grijze. Dit is een dooden stad geworden, de adem van de woestenijen huivert over
al de blind omhoogrijzende monumentaliteiten van deze troostelooze wereld woon.
Het lijkt wel of alles bepoederd is met een dun en ondoordringbaar grijs stof, alsof
er een aschregen over dit nimmer eindend labyrinth van stomme gangen tusschen
steenklompen-als-gegebergten onmerkbaar is neergedaald. Parijs gelijkt wel een
Egyptische stad, in den wijden over verre horizonten uitgespreiden nacht, met zijn
eentonige melodielooze geluiden, het zoemen van onvermoeide voertuigen, het zachte
suizen van licht in de lantarens en van de waterleidingen in de urinoirs. Is dit Verleden
of is dit Heden? Hier verdwijnt alle begrip van tijd, in deze ruimten, waar de kermende
en suizende nachtgeluiden de uitingen schijnen van leven dat versterft en vervloeit.
Er is maar één houvast voor den reddingzoekenden geest; de onmeedoogende
massaliteit van monumenten en gebouwen. Zie, daar staat de Opera, met haar zeven
arcaden met de holle grijnzingen van haar loggia tusschen Corinthische zuilen, met
haar weelderig-omtooide koepel als een ontzaglijke koningskroon. Zij staat er verstard
achter de vale vlakte, ijzig-versteven, lijdelijk-omhangen door de kille weelde harer
architectuur, als een mausoleum. Wij schrijden voort, wij schrijden voort, is het door
Parijs, of is het door Babel of Ninivé? De ruimte neemt nieuwe vormen aan, er zijn
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nog breeder leegten. Wij gaan over den Place de la Concorde, en de groote
stedebeelden verheffen zich hoog en genadeloos als beelden van afgoden. En waar
wij verder gaan, overal is er die
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verpletterend-roerlooze monumentaliteit en massaliteit, die gevleugelde figuren, die
onmachtig en wanhopig versteend schijnen op heur voorgenomen hemelvaart, die
zuilen, als boomen van graniet, waar op den afgeplatten top een steenen mannefiguur
plechtig en onbereikbaar zwijgt in den nacht. En dan weer, almaar weer, gebouwen,
gebouwen, nieuwe gebouwen met façades als Romeinsche tempels, hautain en kil,
lichtloos en star. Wij zoeken, wij zoeken met de laatste inspanning van onze oogen
naar licht en beweging, maar zoo almachtig is de dominantie der marmeren massa's,
dat zelfs de teerheid van den hemel zich niet openbaart, - van den hemel die met al
zijn gloeiende sterren wel een Oostersch tapijt lijkt, met vurige bloemen gestikt, en
dat is uitgehangen als couverture van dit immens praalgraf.
Maar dàn, bij de Seine, daar is eindelijk de ruisching van water als vertroosting,
de ruisching van water, dat lijkt uitgegoten tusschen dorre steenen beddingen. Mijn
makker en ik, wij treden behoedzaam de trappen af van een der Seine-bruggen. Wij
buigen onze lichamen naar beneden, waar het maan-doorschenen water koel klokt,
wij buigen onze ooren naar beneden om lafenis van geluid, om lafenis voor onze
verdorde zinnen en verschrompelde harten. Onder de groote bruggebogen glijden de
golven aan als banen van licht, en niets anders is er nu meer dan het geklok van
eindeloos voortvloeiend water tegen de steenen oevers; het is als een onophoudelijk
zacht gesnik, het is alsof er vele verdrietigen zijn, die onbespeurd zich uitweenen in
de beveiliging van den heimelijken nacht. ‘Deze bruggen zijn bruggen van klachten,
weet ge’, fluister ik tot mijn vriend. ‘Hier vinden de uitgezworven lichamen der
vagebonden den slaap, en hier is de laatste pleisterplaats van die het leven moede
zijn!’
Maar na deze romantische escapade hebben wij snel een dak gezocht. Er is voor
den normalen vermoeiden vreemdeling nergens plaats in het in al zijn voegen bewoond
Parijs - hoeveel te minder voor reizigers met sentimenteele bevliegingen en
onpractisch gemijmer. En toen wij dan eindelijk een obscuur hotelletje hadden
gevonden in de Rue Montmartre, - en onze valiezen de afgesleten maar toch
belooperde trap werden opgedragen door een lakei met één scheel oog, dien ik
aanstonds van vele moorden verdacht, - toen moesten wij opeens elkaar bestaren vol
spottende verbazing. ‘Est ce qu'il y a quelqu'une qui vous attend?’ vroeg vriendelijk
terzijde de al te mollige eigenares, terwijl ze de dikke witte poes naast haar op het
rood fluweel zachtekens streelde met haar beringde hand. Wij moesten ontkennen.
Wij waren zoo verbijsterd geworden door indrukken, dat wij warempel vergeten
hadden, een liefje te kiezen.

VIII
Tusschen de roode behangselen.
Er is, zelfs in deze spelonk van Parijs, die ons is aangewezen voor nachtverblijf,
maar ééne kamer. Tot in de nauwste spleten van de stad nestelen zich als ratten de
millioenen menschen, wier levens van elkander gescheiden worden door bij den
minsten ademtocht bewegende couliezen, en van de zwijgende stilte daarbuiten door
de grafwanden, die de grijze façaden der huizen zijn. En zoo schijnt wel het noodlot
ons, reisgezellen, bijeen te smeden, en niet te dulden dat wij ons, elk afzonderlijk,
elk onttrokken aan den doem der gemeenschappelijke reis, ons leven en zijn bespeling
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door het ervarene realiseeren binnen de cel van het slaapsalet. Onze lakei, die wel
de dienaar geweest moet zijn van een eindeloos-gefailleerden markies of van een
Zuid-Amerikaanschen Republiekpresident, gaat ons voor met een vermoeide
achteloosheid, die een vermenging van het ploertige en uiterste-voorname in zich
draagt. Hij gaat ons voor, de nauwe gedrapeerde gangetjes door, die sterk doen denken
aan tweederangs harems, met overal divans die uitge-
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put schijnen van het torsen der liefkozingen. Hij gaat ons voor, en opent zwijgend
de eenige onbewoonde kamer, waar wij gemeenschappelijk den verderen nacht zullen
doorworstelen.
Het blijkt een wormstekige houten doos, bekleed met vuurroode behangselen,
belegd met een verflenst tapijt, als een vertreden bloemenveld, en waar een
opgedroogde muskusgeur physieke stoornis brengt in onze uitgehongerde magen,
wij, consequent in ons passief verzet, tegen de min recalcitrant als was het een
zeeziekte.
De dienaar sluipt heen. Mijn vriend opent het nauwe raam, dat tusschen zijn
draperieën hangt als een spits vrouwen-oog tusschen lokken à la Cléo de Mérode.
Een vermoeide tocht golft neer binnen de kleine bekleede ruimte: ons huidig
levensverblijf. Wij zijn zoo uitgeput, dat er geen enkel woord wordt gesproken.
Terwijl mijn vriend zijn oogen stuk staart op de hooge kerkerwanden der huizen, die
oprijzen om een binnenplaats liggend, beneden, als een diepe put, leg ik mijn kleeren
af - mijn kleeren, het eenige van m i j z e l f . Het lit jumeaux met zijn kille weekheden
omhuivert mij. Ik trek de koninklijke, gewatteerde sprei over de schouders, en wend
mij om, en staar met groote open oogen op het roode behang, dat als één ontzettende
bloedvlek is. Mijn makker maakt zich nu ook voor den nacht gereed. Ik hoor het
bedeesd geruisch van zijne kleeren, ik hoor hem bewegen door de kamer, ik zie even
zijn jonge, door vermoeienis verouwelijkte trekken in een spiegel, die niet voor
tragische herkenningen hier werd neergehangen. Hóor, hij maakt het zacht duister
om ons heen, de electrische lichtknop knapt als een sleutel in een slot en dan gaat
hij ter ruste in het kleinere ledikant, dat wel een kinderbed gelijkt. Nu beluister ik
zijn ademen, dat regelmatig gaat, - hij is zeer vermoeid. Mijn ooren spitsen zich, heel in de verte is nog getoeter van automobielen in de stad, in welke stad ook weer?
Parijs, Parijs zeg ik mijzelven werktuigelijk voor, maar de zin van het woord ontgaat
mij een moment. Er zijn geen àndere geluiden, het is beklemmend stil, alsof alles
zich inhoudt in het beestachtig nachtverblijf, eer het dit princelijke, jonge leven
bedreigt. Het bloed gudst mij door het brandende hoofd, het klopt in mijn ooren als
hoor ik duizend houweelen in verre mijngangen. Even ritselt de wind voor de tweede
en laatste maal door het open venster en hij doet de behangselen krimpen met een
zacht gekerm. Ik martel mijn oplettendheid af, ik voel mij geheel onzeker en ben
overtuigd van de onmiddellijke nabijheid van vreemde gevaren. Ik luister krampachtig,
maar ik kan niet meer hooren, het is of ik doof ben, of de zinnen gehoorzaamheid
weigeren aan den strak gerichten geest. Mijn oogleden worden neergedrukt als door
een zware onverbiddelijke, mollige hand. En dan.... en dan, ik weet niet meer wat ik
waarneem, het is of ik glij, onherroepelijk in een wije witte glibberige koker, alleen
het hameren, het hameren der houweelen dreunt in het binnenste van mijn hoofd.

IX
De doop van den dag.
Het reizen doet rusten zonder verbeeldingen. Het wordt zoo ijl en koortsig beleefd
als de Droom zelf, het is een dansen langs 's levens afgronden en de slaap in de reis
is het ‘Niet’. Maar telkenmorgen staat de reiziger op als uit den Dood, ontwaakt hij
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met zijn onleschbaar verlangen om de dagen te zien, die reeks van visioenen, en met
het pijnend besef dat elke genieting het einde nader brengt.
Wanneer mijn oogen opengaan, hangt er een teer grijs licht binnen de roode kamer.
Het is grijs als een parelende nevel, en de wanden der kamer lijken er door
verschrompeld, lijken de schorsen van vermolde, oude boomen.
Door het geopend venster komt een pittige reuk als van een geurend herfstbosch.
Al het kristal der waschgereien staat van kleine bleeke lichtsterren te fonkelen, en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

262
wij laven ons aan het water, dat ritselt als een blanke robe binnen de engten van dit
benauwd verblijf, en reppen ons naar de wijd-opene wereld, nu het Licht de
kerkerkluisters verbreekt. Het is nog in den allereersten uchtend, als wij weer de
asphalteeringen betreden, en slenteren door het diepe straatravijn, waar alles, de
duistere gevels, het grijze plaveisel, zweet van vocht, als kwam het wakker uit een
kwellende nachtmerrie. De huizenfaçaden hebben nog de duisternis van den nacht,
maar een grijze mist wolkt als een licht-doorschenen tarlatan onbestemd door de
ruimte. Ziet, zachtjes is de zon aan het spelen, er komen roode glanzingen tegen de
omnevelde straatverschieten, als van roode bloemen achter beslagen vensters. Wijd-uit
staan de ontzaglijke gebouwen, achter de wijkende hoezen der nevelgordijnen
verrijzen zij op purperen basementen. Een oogenblik nog, lijkt Parijs een bijbelsche
stad, nu de vreemde helderheden nog bewegen door de nevelzwieringen, die tusschen
de vage statigheid der gebouwen zijn uitgespreid, en wij verwachten in stilte wondere
openbaringen bij het bestaren dezer gerealizeerde gravures van Doré. Maar als een
ijle, dunne herfstehelderheid het wint van het majesteitelijk nevelspel, als alle dingen
duidelijk worden en scherp tegen den transparanten hemel, als er wat menschen gaan,
los en licht en muzikaal zich bewegend, wanneer de vergulde balustrades der
balkonnen in den dag gaan schijnen als gepoetst goud, dan hervinden wij ongeweten
een ijle verblijding, dan voelen wij ons een wijle louter lichtzinnigen, van alle zorgen
en denkingen verlosten en wij gaan voort als naar een feest, met flonkerende oogen
en zon-beschenen gezichten. Parijs is nonchalant-bekoorlijk als een vrouw in
ochtendtoilette. De kleine ouvrières gaan in heur sjaaltjes naar de markt, en de
groentekarren komen landelijk aangewiegeld, met al het groen der tuinen beladen,
- het lijkt een soort bloemencorso tusschen de monumentale gevels.
Met regelmatige tusschenruimten liggen de geparfumeerde vuilnisbakken, waar
nòg de bloemen en reukwaters van den vorigen avond in na-geuren, te wachten op
een groote grijze, zacht-brommende automobiel, waarop een kleine dikke bestuurder
met lachende oogen en lachende wangen, die glanzen als appelen.
Wij slenteren langzaam en leedvergeten voort over de grijze terrassen van Parijs.
Licht en koel is de lucht om ons heen, als wandelen wij door een hooggebergte. Wij
weten de gebouwen niet te onderscheiden, het groote grijze Ministerie van
Buitenlandsche Zaken, het ontzaglijk weelde-paleis, dat een station verbeeldt van
den Orléans-spoorweg, aan den quai d'Orsay, de grijze gebouwen van de académie
des sciences, waar Frankrijk's grootste schrijvers elk hun standbeeld hebben maar
niet om aangebeden te worden door de menigte, maar om in steen rustig en kritisch
deel te nemen aan haar leven en te genieten van de in de ruimte voortvlietende
conversatiën, die even lucht en snel heenstroomen als de Seine-golven in heur diepe,
albasten kom. Wij hebben niet den zin de architectuur te analyseeren, zooals het
vreemdelingen, die onder den last van hun toerisme gebukt gaan, is voorgeschreven.
Want er v a l t ook niet te détailleeren en te analyseeren. Parijs is synthetisch en de
weelde is over al zijn gebouwen heengevleid als een achtelooze sprei. Parijs is niet
voor den contemplatieven beschouwer, het is wijduitgezet voor vele menigten, en
aan den enkeling geeft het de entourage om den geest te doen spelen, die groote
ruimten noodig heeft en een monumentaal décor. Er is geen stad ter aarde, die zoo-zeer
het bouwsel is van den Geest. Parijs is g e b o u w d , het is opzettelijk décor voor de
historie der mensch heid, die als een nimmer eindigende optocht langs deze grijze
façades trekt. Parijs is niet opgegroeid uit de natuur. De Natuur is hier van niets de
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oorsprong. Zelfs de parken met hun cierlijke als waaiers van Egyptische Princessen
uitwuivende boomen, de parken, lange lanen tusschen twee triumphbogen,
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die de fictie wekken der eeuwigheid - het heeft niets van de Natuur, de hemel lijkt
hier door een magistrale hand gewelfd over zooveel magistrale beminnelijkheid, en
de lucht is liquide, de lucht is een pittige morgendrank, die als attentie aan den
vreemdeling is uitgesprenkeld waar hij gaat. En zoo gaan wij dan nu over de immer
lichte vlakten en langs de boorden van die oeverlooze rivier, de Seine, die geen rivier
is maar ruischend water uitgegoten door het granieten bassin van Parijs. Om onze
schuchtere figuren begint het leven ongeweten te spelen. De roode taxi's doolen met
uitgelaten lust over de wijde plaveisels, de omnibussen komen aantoeteren en
aanruischen over den pont-Alexandre, met zijn goud-stralende beelden als Zonnegoden
in de pure morgenklaarte, ze rijden in capriolen en zigzaglijnen als nog even aan de
aarde klevende vliegtuigen, - elkander handig ontwijkend op het allerlaatste oogenblik,
en de chauffeurs zitten vroolijk tegen elkaar te vloeken en met volle teugen te genieten
van elegante ruzies die in Parijs immer in een ‘Eh ben!’ worden opgelost. Het geluid
is in den bizonderlijk luchten uchtend als een aanhoudend vuur van geweerschoten,
in alle verten over de vele bruggen bewegen de voertuigen zich langs elkander als
in een pijlsnelle quadrille, maar men hoort nauwlijks de diepe stilte verbroken, zoo
wijd verglijdt het in de ijlte, waar alleen het kleine geruisch der Seine golven plast
als wieschen zich duizend blanke kinderen in de verstolen kom. Terwijl wij leunend
op de balustraden, die een verzameling boekwinkels zijn in de open lucht, onze
begeerten bevredigen naar wonderlijke oude miniatuur-geschriften, die glijden een
voor een in de wijde verborgenheden onzer pellerines, als begaan wij reeksen van
diefstallen, houdt, onder ons, de Seine zich nog verhuld. Er is alleen een veelheid
van kleine nevelen tusschen de diepte die de stratewanden scheidt, het wolkt als
wierook tegen de witte brugge-pilasters, waar de steven van een klein bootje even
glanst als een omwaasde edelsteen. Wij kijken naar alles met gelukkige, verwonderde
oogen, wij zijn het denken en het mijmeren verleerd, wij weten alleen dat hier het
Zelf zich ontspant en zich aan de ijlte willig toevertrouwt. En langs ons heen komen
dan de vele gestalten, de gestalten die niemand kent en die verloren en vergeten
voorbijgaan in den transparanten morgen - en langs ons gaan de gelaten, die den
glimlach verzorgd hebben zooals men zijn kleed en coiffure verzorgt. En langs ons
gaan rouwdragenden en nog eens rouwdragenden, rouw die de blanke, lage halzen
markant omlijst, vrouwen die jong zijn en cierlijk, de geur van parfums in de plooien
van het rouwkleed en om het wel-verzorgde hoofd de kappen met de geplooide
borduursels die als witte rozen zijn. En langs ons gaan soldaten. Zij hanteeren hun
houten been zoo handig als was het een wandelstok, en oude zouaven met hun roode
kalotten met lange zwierige pluimen achteloos op het hoofd en hun armloosheid
cacheerend onder het bloeme-golvende overkleed. Wij kunnen de menschen niet
kennen en het leed houdt zich verhuld achter den stralenden spiegel van dezen zilveren
uchtend. Er zijn alleen maar kleuren, sprekende kleuren, met een sterke
afzonderlijkheid, want de kleur is in Parijs zelfstandig, ze is geplaatst als in een
kristallen koepel, ze vervloeit nimmer met het leven, ze kan alleen maar gevoileerd
zijn in den morgen of avondmist, die alle kleuren doet gelijken op vermoeide
vrouwenoogen, maar geen enkele tint brengt binnen een samenmusiceerend geheel.
Als de dag voller wordt zijn wij voor de Ile de la Cité De beide torens van den
Notre-Dame staan als meedoogenlooze vestingen in den herfstdag. Hoog boven hun
breede transen worden in den staal-blauwen hemel wat krinkelende witte wolken
geheven als door onzichtbare engeltjes. Maar wij hunkeren nu niet naar den hemel,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

maar naar den nacht, den violetten nacht, die Parijs eeuwig bewaard houdt achter de
torenhooge, wijn-
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roode deuren van zijn Kathredraal. Wij treden zachtjes binnen en een ijzige koelte
waait over onze ontbloote hoofden. Wij treden voort door diepe duisternis. Tusschen
de teerbleeke pilasters, die versteende duizendjarige boomen lijken, hangt maar één
tint, een diepe paersheid die komt van de gekleurde vensters, bloeiend in verre
verschieten als onmetelijke paerse violen. En al het wit in deze verstilde nachtwereld,
de wijze witte kaarsen op het altaar, waarheen de vlammen als tranen van licht zijn
neergedaald, de arduinen kolommen die rijzen naar immervoortdeinende gewelven,
het verschemert alles, het verschimt als gaan wij door een onderaardsch woud, het
is roerloos en bleek als de albasten beelden, die in een smartelijk en nimmer eindigend
verbeiden lijken verstijfd. Wij gaan door het blauwe woud met zijn wit-marmeren
stammen, wij gaan door den diepen, onveranderlijken nacht, de onbewogen
somberheid, die rust tusschen de alzijdige zilverwitte straling van Parijs. Wij gaan
door den nacht, die onaantastbaar, onberoerbaar als de Eeuwigheid in het hart ligt
van de Stad der nimmer ophoudende dagen. Zie, wij liggen geknield, wij liggen
geklonken aan de bidstoelen die overal in de ruimte geuren als oud hout in den herfst,
- en wij luisteren. Er is niet anders dan een vaag, suizend geruisch als van windvlagen
door hooge sparretoppen, het geluid van de stad, die haar verijlde wezen aan deze
dempende gewelven toevertrouwt. Dan komt er opééns iets wonderlijks. Aan de
wijde horizonten der Kathedraal bezijden het Altaar, waar een lichter schijnsel als
een zonneschoof, in een herfstbosch straalt, komen geruischlooze gestalten. Een
priester gaat voor in een hagelwit kleed, en hem volgen de gebogenen, de
zwart-overhuifden, de zwart-omhulden, en weer zwart omhulden, een eindelooze
rouw-dragende Stoet. Er is geen gesnik, er is geen geween, er is alleen een zoo
ontstellende ernst in dit gebogen gaan, dat onze harten er van stilstaan. Als uit de
diepten der aarde klankt moeizaam een zware orgelmuziek als een sonore mannenstem
die een onherroepelijk gebeuren vertelt. Dan zwijgt het orgel even plotseling als het
begon. Wij sperren de oogen en zien een zich buigende, geknielde menigte en in
haar midden de priester met bevende, zegenende armen, - terwijl een koor van hooge
kinderstemmen, positief, verzekerd, zoo helder en onbewust als water vallend in een
schaal, gaat zingen een ijl en plechtig koraal, een melodie te statig voor de dunne
lichte stemmen, een melodie, welluidend stijgend in de veel te groote ruimte die haar
omringt, een melodie die wel de klacht van een gewonden vogel lijkt. Nog zuigt de
melodie in onze ooren, nog zien wij het wondere beeld van de geknielde duistere
menigte onder de witte priesterzegening, wanneer wij naar buiten zijn getreden weer
in het uchtendlijk Parijs en onze vlucht gaan vervolgen door Parijs en door Frankrijk,
dat niet klaagt, maar lijdt en duldt - - en lacht.
(Wordt vervolgd.)

In de veranda
door Fritia Lelyvelt
Het met zomergasten gevulde hotelletje ‘de Vergulde Zalm’ stond in de nawarmte
van een heeten dag, eenzaam en vol als een bijenkorf zich te verdroomen bij het
ondergaan der zon.
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De dartele jeugd, moegespeeld en van buitenlucht dronken, lag, in kleine hokjes
thans gescheiden, te bekomen van de juichende verrukking, in glimlachende onmacht
bedwongen door het zoet geweld der slaap.
De vermoeide moedertjes herademden allengskens rustiger in de zalige stilte onder
de kleur-verliezende boomen, die rondom als schildwachten waakten over den vrede
van huis en tuin, waarin de grauwe ruggen der prieelen opbolden.
De tafeléénheid der logees scheen onher-
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stelbaar verbrokkeld. Wat niet veilig was opgeborgen, bleek over het gras met stoel
en al verspreid in kleine groepjes. Een enkele gast, die zich op de avondwandeling
had verlaat, zocht kalm en bedaard als een geboren dorpeling zijn plaatsje op langs
het oude pad, dat aan een fossiele krakeling deed denken.
Onder het zacht gezoem der ingehouden stemmen schoot als een aangezet fonteintje
een lach soms klaterend even op.
In de sombere gelagkamer stond bij het trouwe biljart een vacantie-student met
Lies de buffetjuffrouw te smoezen, terwijl het geplooide gordijntje voor de glazen
keukendeur zoo nu en dan nieuwsgierig knipoogde. Bij het raamtafeltje dronk het
secretarie-meneertje stil zijn biertje, achterafgezet en verongelijkt. Voor zijn part
konden die eendagsvliegen weggonzen, tot het dorp weer dorp was, bloedloos en
bleek, en het winterkoninkje keek schuin naar Lies, die met de geheele jachtweide
scheen opgefleurd en opgetuigd. Hij wilde ook haar wel aderlaten, maar tikte gansch
onverschillig haar attentie met zijn glas. Hij nam er eentje meer dan anders. Wegkijken
liet hij zich niet.
Van achter uit de eetzaal aan den anderen kant van de middengang klonk
pianomuziek en een meisje zong: ‘Du bist wie eine Blume,’ in een kring van jongelui.
De adolescenten monsterden min of meer schuchter en flauwtjes zangster met
vriendinnen, die het beeldig vonden, maar snel als eekhoorntjes weer konden
overwippen van sentimentaliteit tot aan brutaliteit toe. Blozend en uitdagend sprong
een ander op de kruk. Nu komt: ‘Er der herrlichste von allen.’ Ze trokken het zich
allemaal aan en salvo's van bravo's begroetten het lied, dat waardiger hulde verdiend
had.
Een jongeling ging fluitende spelen van jool en jolijt. Maar de grijze magistraat
aan het andere einde der zaal bij de wijdopengehaakte buitendeur verschoof
onverstoorbaar op het schaakbord zijn kasteel en zag diepzinnig op den maankalen
bol des professors.
Allemansvriend, de postbode, trapte ongemerkt het kruispunt voorbij naar de
stoomtram.
In den voortuin over de veranda stak de vrouw van den bebrilden nabob de kaars
op. Haar man schudde prettig de kaarten, hij waschte maar door, luisterend naar
dominee, die verheugend weinig gelijkende op het stereotype, zelf ook smulde van
de uien, die zoo bij het kaartspel of daaromtrent te pas kwamen. Ze hadden als maats
dames, die bij uitzondering nu eens goed konden spelen. Dat was een tref en de
keuken was ook goed en een zindelijke boel; keurig netjes en degelijk. Hij zou het
recommandeeren. Geen O.W. geen koude chiç, geen brouhaha, maar fatsoenlijk.
Zoo fatsoenlijk, dat die eene parvenu-familie zonder onderlinge afspraak ter zijde
gelaten werd en oorzaak was van gestaag discours. Ze was de vijver, waaruit ieder
vischte.
Een los boerepaard met neergebogen kop, waarin de uitgebuilde oogen als donkere
stuiters glommen, sjokte in zijn zielig eentje naar den stal en wekte de kromming
der straat, die de overtuin van het overige had afgebonden, uit haar sluimering op
door de regelmatige, zwaar zich verplaatsende hoefijzers. Het knechtje liep met de
solitaire familie in traag gesprek er achter.
Ze hebben een kennis gevonden, dachten de turende gasten in veilige hinderlaag.
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‘Apropos, ik geloof,’ zei er een, ‘dat de kerel in lapjes doet. Broer was aan het
zwemmen en hij passeert hem in de kreek en wat zegt ie subiet: Zoo, heb jij het
badpakje van je zusje aan.’
Zelfs in vreedzame stemming zijn de menschen wreed, meende een oude
jongejuffrouw en een gevoel van goedheid deed haar even blozen, temidden van haar
gezapig kransje, dat zelf ook door het wijs bestier des levens min of meer verzuurd,
verhard en vereelt was.
Links en rechts op tafeltjes fluisterden de witte theekopjes met de trekpotten, die
hun kunstjes hadden verricht en opgelucht zich bezig hielden met het guitige spel
van de glimpuntjes der sigaren, in regelmatige lijnen zich bewegend boven en onder
den horizont
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der bladen, en het geheel onverwachts opvlammen der strijkhoutjes.
Een voetebankje schuurde over den steenen vloer der leege veranda en in den hoek
daarvan kraakte een rieten stoel.
‘En men noemt u nog wel met uw lieve vrouw en uw beide schattige snoesjes van
meisjes een toonbeeld van een gelukkig gezin.’
‘En wij noemen u met uw hooggeleerden heer gemaal en uw stevig span jongens
de gelukkige familie.’
Ze lachte. Hun knus en welgevallig tête-à-tête werd er nog ongewoner op. Ze
gevoelden zich bezig elkaar te ontdekken. Lachend bleef zij hem aanzien en onder
haar lachende oogen zag hij, als voor 't eerst, de volle pracht van een mond, die wel
nieuw leek.
Indien de hemel nog bewoond was, dacht hij, zou een serafijne wiekslag naderen
of een jonge God een heele reis ondernemen om haar te kussen, maar een onbeholpen
mensch blijft zitten, een man, stijf van fatsoen, met een rem op zijn daden, die zijn
levenswagen knarsend doet gaan over den platgetreden heerweg.‘En daarnevens dan?’, scheen ze wel te vragen. ‘Je bent toch anders dan anderen,’
terwijl haar rozelach vertelde van het sprookje uit de lieflijke bosschages daarbuiten,
van het sprookje der fantastische minnarijen, die ....uit de oneigenlijkheid getreden,
kwijnden en bezweken door het tochten der nuchtere realiteit.
Hij wist het van lieverlede, dat de schroef niet altijd boven water slaan kon en de
ziel angstig werd voor dat geluk, dat zich niet bond aan kleine levensdingen, maar
ook... ‘Weet u’ zei hij overluid, met heesche stem, ‘wat een wereldwijs man mij eens
heeft gezegd? Je kunt de schoonste vrouw trouwen; die er is, maar ze verveelt je op
den duur toch. Je hoort geeneens meer, wat ze zegt.’
‘Dat meent u niet.’ Haar donkere oogen blonken donkerder op.
‘Een gelukkig huwelijk is een éénjarige plant, een goed huwelijk gaat jaren mee,
maar is geheel iets anders. Ons, onvrije menschjes, in knellende pakjes van
moraal-confectie die nooit van pas zijn, maar lijdzaam gedragen worden, immers de
maker ligt op het kerkhof, wij, die ons doodelijk geneeren voor een kiertje of scheurtje,
terwijl we ingespannen opletten of het bij anderen wat kraakt of barst...., ons rest bij
te veel stoom de veiligheidsklep voor meerbegeerende harten, ons rest de flirt,’
besliste hij, als stond hij voor de rechters.
‘Is er niets mooiers, niets beters, edelers?’ vroeg ze zwakjes.
‘O, ja, maar het bestaat niet,’ zei hij, en streek zijn sprekende hand door zijn
onaristocratischen haardos.
‘Ik vind flirtation leelijk en ijdel, een valsch spel en geluk brengt het niet aan.’
‘Maar afleiding,’ viel hij in, ‘en geluk leeft kort als de vallende ster daar,
ongrijpbaar als de wind, een aanblik, een ziening, een voeling.’ Ze keek uit naar den
zilverigen hemel en haar eenzaam streng oor zag hij oplichten onder het diepzwarte
innige haar, dat hem zoo wonderlijk bekoorde, en dan die neus, die nek, die hals....
In de donkere kamer van zijn hart lag de opname gekiekt met oogopslag. Het was
een vrouw van oostersche pracht, trouw als een walkyre, gaaf en forsch en goed als
moeder aarde, maar hij zei:...... ‘Of wil u wijzen op het geluk van plicht en werk, eer
en roem. Ik gun het u. L'amore niente che l'amore. Geef mij de flirt. Daar ligt nog
jachtterrein voor fantasten, zonder het bordje: Verboden toegang, art. 461 Wetboek
van Strafrecht.’
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Zijn stem klonk uit in de zoemende stilte. Eenige gasten scheurden opstaande, de
schemering en drentelden aan.
‘Haal gauw zoo'n bordje,’ fluisterde ze snel en guitig.
Achteruit leunende zagen ze muisstil het gevaar wijken.
Uit de zaal stoof blij gerucht de gang in en uit de deur gulpte een vroolijke stroom
van wit en zwart door de veranda de verschrokken straat op. Ze draaiden weg in
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bonte rij, arm in arm. ‘Ha, daar zit vader, ha daar zit moeder. Vader, ga je mee.
Moeder, ga je mee.’ Ze wachtten op geen antwoord.
Achterom het huis verscheen een ranke vrouw en wendde het blanke portret van
haar gelaat koel en langzaam af van den verandahoek en passeerde stil en donker,
als het schip in den nacht, een schaduw werpend over de gedachten.
‘Uw vrouw is niet jaloersch,’ herbegon ze strak.
‘Dat moest er nog bij komen,’ bromde hij terug.
‘Waarbij?’ vroeg ze vroolijker.
‘Ach bij de heele boel, bij haar koudbloedigheid, haar practische nuchterheid, bij
haar onaandoenlijkheid, bij haar christelijke deugdzaamheid, ze is een beste moeder
maar geen vrouw, ze is mijn dochter, maar u gist het allemaal wel.’
‘Uw dochter! hoe kan ik dat nu weten,’ plaagde ze ondeugend.
‘Dat weet u met uw intuïtie, door uw opmerkingsgave, uw mijlenver stappend
besef, uw athletisch luisteren, u schijnt het gras te kunnen hooren groeien.’
Hij peilde haar in de oogen, zoo diep, zoo lang, dat het leven hem al raadselachtiger
toescheen en zijn bestaan een droom en even zeker en onzeker als hij wist, dat hij,
hij naast haar zat, wist hij, dat in de eeuwen zijn zwerversziel de hare had ontmoet
en dat zij hoorde en zag de ongeboren taal, die in zijn hersens opwelde, zij, grenzeloos
even wegduizelde met hem.
‘U wilt me toch niet voor straf biologeeren,’ hoorde hij haar zeggen, ‘Foei, foei,
u weet toch wel, dat u een vreemde dame niet fixeeren mag, maar apropos, u kunt
veel meer aan uw vrouw hebben, veel meer van haar maken, maar u wilt niet.’
‘Ik wil scheiden,’ maar hij schrok van deze gedachte, die nooit uitgesproken was.
‘Daar is bij u geen reden voor. Niemand zou uw zelfzucht begrijpen, approbeeren.’
‘Dank voor uw lesje’ zei hij droog en in zijn ‘zelfzucht’ maakte hij vergelijkingen
tusschen zijne Cleopatra en zijne Madonna op haar overwonnen standpunt.
‘Waar denkt u nu aan?’ vleide ze.
‘Dat het zoo jammer is, dat ik u in plaats van eeuwen her niet een twintig jaren
geleden slechts ontmoet heb.’
‘Wat dan?’
‘Dan zou ik met u getrouwd en vreeselijk ....jaloersch zijn, in één woord ellendig
gelukkig.’
Hij wou wel voor haar knielen nu en haar aanbidden met al haar aanbidders.
‘En nu is u zeker, in één woord gelukkig ellendig.’
‘Precies’ gaf hij toe en hij ontveinsde zich niet, dat hij volslagen verliefd werd,
hoog-lyrisch gestemd en niet kinderachtig belachelijk was, hoewel hij begreep, dat
men voor zijn leeftijd een pimpelneus eerder goed vond staan, dan een hart met een
pijltje er door.
Ze verzette zich en zijn voet tastte blind en bedremmeld over de kale tegels.
‘Mijn man vindt u zoo intelligent en beheerscht’ vervolgde zij guitig, maar effen.
‘Dat is een qualificatie, die op hem past,’ protesteerde hij met onnoodig misbaar.
‘U gelieve professor te zeggen, dat u het deze keer niet met hem eens is.’
Ze rees op, terwijl ze zei dat ze het den heelen avond met hèm eens was geweest.
‘U weet niet half hoe eens wij het zijn’.
Het opstaan deed hem kil aan, maar bij den laatsten zin verdonkerde een bloedgolf
zijn vluchtend voorhoofd.
‘Zullen we naar de schakers gaan?’ proponeerde ze.
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‘Laat mij u schaken en wegvoeren,’ zinspeelde hij overmoedig en achter haar
rustigen, majestueuzen rug vertrok hij licht zijn bleeken mond.
Ze keerde het hoofd ter zijde. Daar zag hij weer dat heerlijk profiel. ‘Ik weeg wel
160 pond en mijn oudste zoon is nog zwaarder en mijn man is ook zwaar.... op de
hand.’ Hij volgde haar zacht als een page met het bijbelsche woord: ‘Zoo ge wilt,
kunt ge bergen verzetten.’
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Voordat zij uit de veranda traden naar de wijdopengehaakte buitendeur, bleef ze
staan, dat haar zoet aroma hem bestreelde.
‘U heeft froisseerende cruheden gezegd en niet gezegd, siegesbewust. Ja, stil, ook
veel liefs, waarmee ze zijn verzacht. Maar u zoudt me diep grieven, als u werkelijk
meende dat ik mij ooit zou hebben vergeten voor een armzaligen waan om.... een
skalp meer te zijn aan den gordel van den een of anderen wilde.’
‘Vergiffenis,’ viel hij in, ‘was ik zoo bruut? U moet dan maar gelooven aan den
ouden dichter, die zong: Zijn mond sprak, maar zijn ziel zweeg.’
‘Laat dan voortaan uw ziel spreken en uw mond zwijgen. Dat heeft u door het
leven en het pleiten verleerd.’
Een kopstoot had niet raker kunnen zijn dan deze omhulde waarheid. Hij vatte
haar hand, al was hij bevreesd, dat zij met deze woorden hem zou verlaten. Ze had
een beroep op zijn echte wezen gedaan, vrij van spot en ongeloof en twijfel. Ze was
dan toch, zooals hij heimelijk hoopte, gaaf en oprecht en zuiver, maar eenzaam gelijk
hij en onvoldaan.
‘Wat is heerlijker en schooner, dan een hart te geven aan een hart; wat is leelijker
en grover, dan een lijf te geven aan een lijf, en als je dat laatste niet wilt en het eerste
niet kunt, moet je dan in je vertwijfeling niet worden of een trotsche spotter of een
ontzielde triesteling. Maar nu voel ik, nu weet ik, dat u mij heelen kunt;’ en hoopvol
en bezield zag hij voor zich een nieuw leven, lichtend beginnen.
Ze drukte haar hand steviger in de zijne en schonk hem gaarne de troost, dat hij
weer aanleeren kon één en ongescheiden te zijn, dat hij weer zou gaan leven, niet
laag en berustend als een slaaf, maar hoog en strevend als een sterke dichter.
‘Maar u dan, uw man....’
‘Die is al één en ondeelbaar,’ schimpte ze, in plots losschietende schamperheid,
‘en leeft en lieft als een degelijk, vol mensch, niet van zijn ziel gescheiden, zooals
ik. Hij heeft zijn geluk solide verzekerd, heeft, wat hij wenscht, begeert niets meer,
tot wanhoop toe door mij verwend. Hij is geëerd, geleerd, geletterd en belezen, mij
kent hij niet en in een boek ben ik niet afgebeeld.’
‘Mag ik dan schrijven van arme menschen, die plotseling verwonderlijk rijk
geworden zijn.’
Haar antwoord was geen woord. Hij zoende haar niet met een godenkus, maar
zooals een mensch kan kussen, als fel bewogen zielen samenvloeien.
Achterom het huis verscheen de ranke figuur der slanke vrouw en trad met strak
gelaat haar man in den weg, die met verrukt gezicht zijn prinses wilde volgen door
de wijd opengehaakte deur naar de onbewegelijke, geluidlooze schaakspelers, tusschen
wier hoofden de spin der aandacht haar web had geweven.
Stroef, maar met een opvallend vies trekje bij mond en neus, beet ze pijnlijk vlak
bij. ‘Gaf jij Mevrouw Bisolo een zoen! Ja, jij gaf dat malle mensch een zoen!’ Haar
stem sloeg over in een leelijk snerpend geluid, wat haar zichtbaar ietwat ontwapende.
Mr. Vedel keek niet op zijn snuggerst, zijn enthousiasme was spoorloos verdwenen
en ten tweede male stond hij sprakeloos, niet lang, want een pantoffelheld was hij
niet, maar bleek bleef ie.
‘En wat zou dat dan nog! Ze is een hoogstaande vrouw en geen zottin. Ik mag haar
niet laten beleedigen. Ze is in zekere zin een.... laat ik het verduidelijken.... een
Vestaalsche maagd, versta je, althans geen mal spook, of wat zei je voor vulgairs.
Jij moest je schamen voor zoo'n burgerlijke tirade uit je trotsche mond....’
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‘Zij moet zich schamen, moeder van -’
‘Ach, wat een erbarmelijke nonsens, Marie. Mag je dan niet meer zijn zoo.... egoist,
gehoor te geven aan de roepstem der natuur. Daarvoor zitten we toch tenslotte buiten’.
‘Je bazelt, je draait. Je bent een misselijke man, bah! Zoo'n ouwe vent.’ Ze had
zich een paar stappen van hem verwijderd, toen zij dit schot à bout portant loste. Had
hij eerst het gevoel gehad van in een koud zwembroek-
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je te steken, nu gaf de pijn en drift hem een pels om.
‘Als dat dan zoo is, als ik zoo misselijk en miserabel ben,’ siste hij, maar stapte
mee, voet na voet, ‘waarom scheiden we dan niet.’
‘Dat wou je wel, maar dat gebeurt nooit. Ik zal wijzer zijn dan jij. Zie je niet, dat
dit niet kan, niet mag; je raaskalt!’
Bij het opstappen van de veranda struikelde zij van onplechtige opwinding over
de tree. Hij greep haar juist bijtijds en door de tegenstrijdigheid van zeggen en doen,
tusschen schreien en lachen, tartten ze elkaar met droefspottenden blik en zij zagen
den Reus, die leven heet, achteloos voortschrijden naar een bestemming, maar hij
zegt niet waarheen aan de dwergjes van menschen, met al hun kleine nuances en
potsierlijke details, die peinzen en piekeren en kijven en kibbelen, of ze braaf zijn
of stout, mogen of niet mogen kussen.
Die visie van den Reus gaf het droevige aan hun blik, maar de ironische glans in
hun oogen was de gedachte, dat de werkelijkheid toch wel heel anders was dan de
roman ervan, die als de holle en bolle spiegel is voor het simpele geval.
‘En het ergste, nog erger dan een zoen,’ dacht Vedel voor zich, ‘is niet erg, maar
wordt erg als zonde door rede, licht en woorden, terwijl het als daad blind schoon
is, lied van mysterie, geheime wil, gril van den zwijgenden Reus.’
Met een schok liet hij den debielen arm zijner vrouw los, want ze hoorden den
magistraat aantippelen en den luidruchtigen professor praten, die om den hoek
verscheen met zijn ....Vestaalsche maagd in zekeren zin. De twee in de veranda
stonden klaar als om hen statig te ontvangen, maar twee renboden van den
adolescententroep stormden aan. Het was Truusje Vedel en Jan Bisolo. Jan was vóór
en hijgend Truusje vloog achter hem de opening in.... in zijn armen.
‘Wat wij niet mogen, doen de kinderen zoo maar,’ dachten een moeder en een
vader. ‘Wat ons niet gegeven is, is hun gegund. Is dit de bedoeling, is dit de oplossing.
Jan leek op haar, Truusje op hem. Zoo zouden ze het dan in hun kinderen beleven.’
Lies was uit de gelagkamer gekomen en stak ook de buitenlamp aan. De student
was op goeden voet met het secretariemeneertje aan het biljarten geslagen.
De stille straatweg dreunde dreigend van de naderende voetstappen der jeugd. De
achtertuin druppelde leeg en één wil leefde op bij de jolige menigte: ‘Meneer Vedel
zou weer moppen moeten gaan tappen.’
‘He toe, meneer, het is er net een avond weer voor,’ drongen de meisjes aan.
‘U zal, u moet,’ meenden de jongens.
De uitgangen waren versperd. Om de veranda stond het gezapige kransje, met de
notarisfamilie en de joviale, lange dokter met nasleep en de buitenrij dikte nog aan.
De eischende, krijschende jeugd maakte amper plaats voor de bejaarde dames, die
in de veranda hun stoelen opzochten.
‘Burgers en buitenlui. Komt dat zien. De voorstelling gaat beginnen’ schreeuwde
met een vaartje aangeschoten de halfblanksche mijnheer in lapjes, de zich thans ook
lichamelijk opdrong, ongeacht de wet der natuurkunde, dat geen twee voorwerpen
op een en dezelfde plaats kunnen staan.
‘Toe dan, meneer Vedel, die mop van den jood.... nee, van den matroos, neen, die
van.... nee nieuwe.’
Vedel zag geen uitkomst. Hij gevoelde zich op de pijnbank en vond, dat de avond
al grappig en komiek genoeg was geweest.
‘Ze willen het zoo graag, doet u hun dat plezier,’ smeekoogde een oudere dame.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

‘Vooruit dan maar’ zei Mr. Vedel, ‘lach dan, paljas,’ neuriede hij even. ‘Ja, jongens,
deze keer gaan we zingen.’
‘Wat moeten we dan zingen,’ vroeg de bende.
‘Wat je wilt. Hollandsche jongens kunnen toch zingen.’
‘Dat kunnen ze niet.’
‘Dan moet je het leeren.’
‘Begint u dan.’
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‘Ik kan niet zingen.’
‘Nee die is goed.’
Vedel suste de algemeene hilariteit, met pareltjes van benauwdheid op den neus.
‘Nou, wacht maar even,’ en hij improviseerde:
‘O, als ik een kapelletje was,
dan vloog ik van bloem tot bloem.
Ik liet geen enkel spoortje na,
al gaf ik ellek een zoen.’

‘Dat is geen liedje. Dat is niks!’ hoonde het koor.
‘Vraag dan, of mevrouw Bisolo er een wijsje voor maakt. Muziek maakt onzin
onsterfelijk.’
Zoo smeekend keek Vedel haar kant uit om redding, dat Truus haar geliefdkoosde
uitdrukking weer bezigde ‘als een uil in doodsnood’ maar professor lachte smakelijk
en repeteerde aan mevrouw Vedel, aan wie het lachloos blijkbaar ontgaan was, die
laatste geestigheid van haar man. ‘Muziek maakt onzin onsterfelijk.’
Lichtelijk gegriefd scheen mevrouw Bisolo te vragen, of dit rijmpje nu zijn
zielsuiting was, maar luid op zei ze zinspelend: ‘Ik wou, dat uw mond gezwegen
had.’
‘Dat heeft hij ook, mevrouw, ik sprak met mijn buik als een automaat.’
‘Buikspreker’ jouwde het koor. De automaat ging in het rumoer schier verloren.
‘Goed dan! Ik zal op de nonsens ook nonsens componeeren.’
‘Neen, mevrouw’ interrompeerde Vedel snel, ‘hier heb ik een beter motief, twee
prachtregels, op mijn woord van eer:
‘Je bent geen oogenblik uit mijn gedachten, Ik zie je steeds voor mijne oogen
staan.’
‘Wie is de dichter’, wilde ze weten.
‘Een van de doode dichters van zelf, die mogen alles zeggen, die mogen alles
doen, omdat ze dood zijn,’ ontweek Vedel linksch.
Het wekte een nieuwe vroolijkheid, dat dooie menschen nog wat zouden kunnen
doen maar het gezapig kransje lachte wijs meewarig: ‘Zoo is het toch, toch is het
juist.’
‘Dat inspireert me. Komt, jongelui. Nu is het mijn beurt. Op naar de feestzaal!’
Meteen nam mevrouw Bisolo mevrouw Vedel bij den arm en achterom het huis
bij de wijd opengehoekte deur zei ze: ‘Ik zal maar beginnen met een impromptu en
dan als verrassing komt de Fox-trott, als een herinnering aan een sluipende vos, en
dan blijven we dansen.’
‘Bal na, hoera, hoera!’ juichte Hollands eerste jeugd, als een machtige overwinnaar,
hoewel ze meneer Vedel en mevrouw Bisolo een ‘lang zullen ze leven’ toezongen.
Mevrouw Vedel keek sip en zei in zich zelf: ‘Wel, lieve hemel! Het is, alsof ik de
schuldige ben,’ maar ze ging toch mee naar de eetzaal, en toen de eerste noten
opklonken en de reine stem zich heerlijk en stralend verhief, was zij mede ontroerd
en begreep, vergaf.
Het was laat geworden. Afgezonderd en vergeten had Vedel in het hoekje der
afgestorven veranda op h a a r stoel, op den rand van een courant zijn hart uitgestort.
Professor had genoeg en genoegelijk zijn bridge gespeeld en vele tafeltjes
muurbloemen langs de wanden hadden zich vermaakt met praat en spel, toen door
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het bal de taptoe een paar uur was uitgesteld, maar gaandeweg was het bedtijd
geworden en alles was naar boven. Maar professor had nog een luchtje willen
scheppen, zou wel sluiten en zorgen voor alles, hij kwam er al zooveel jaren en was
kind aan huis.
‘Wel allemachtig, zit u daar nog. Dan haal ik nog even een fleschje.’
En zij dronken een glaasje en ze bliezen een blaasje en zwamden als ouwe
studenten. Bij het derde glas zei Vedel: ‘Hooggeleerde, zoo belezen en geletterd,
maar kent u in de litteratuur een geval van een lyrisch poëem van een getrouwd man,
om en nabij den leeftijd van een valsch gebit, áan een getrouwde vrouw van een
eeuwige jeugd, máár moeder van twee huwbare kinderen’
Vedel scheen dof en apatisch vergeleken bij zijn buur, waarvan alles glom als
gesmeerd, gewreven en gezalfd, oogen, brilleglazen, neus, wangen, schedel.
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‘Niet? Dan moet u eens hooren.’
‘Haal je dat uit de krant, uit het Nieuws van den Dag nog wel. Ha, ha, ha!’
‘Ja, er naast, in margine’, beaamde Vedel turend, met het blad dicht bij zijn oogen.
Hij droeg gebrekkig voor. Verschillende regels gingen verloren. De Prof. luisterde
zonder inspanning, goed gemutst. Een aangenaam koeltje, een gemakkelijk zitje, een
behagelijk sigaartje, een verhit hoofd vol plezierige gewaarwordingen.
‘Je bent geen oogenblik uit mijn gedachten. Ik zie je steeds voor mijne oogen staan.’
‘Die regels kwamen hem bekend voor, waar had hij die ook weer gelezen of gehoord?’
‘Vergeten ga ik zonder smart en vreeze,
Wat eens mij bond en liefde bracht.
Het is geen zonde, jou liefde, dat is weelde.
Het is een wonder, dat me is geschied.
Voordat jou zalige ziel me streelde,
Wist ik mijn eigen leven niet’....

Vrij vaag, nu gaat hij over in een andere maat; gebeurt echter meer in de litteratuur.
‘Ik waande me een land, als in het rijk der droomen
Geluidloos en ver sereen en star,
Waarheen de schimmen der verliefden komen
Die deze wereld voelen droef en bar.’....

‘Hoe is het mogelijk, enfin, Dante-reminiscentie, weer andere maat, geen
kreupelrijmen maar huppelverzen.’....
‘O bloesem der lente, god'lijke aarde,
waar jij op bestaat als een bloeiende boom,
als een ruiker van kleuren, een geurende gaarde.
Het leven is edeler, schooner dan droom’.

‘Bravo, bravo!’
‘Ons levenslied zingend, zullen we varen door zeeën en luchten tot over den dood’.
‘Dichterlijke overdrijving, maar ongevaarlijk - Weer een ander rythme, nu komt de
reactie.’
‘Ik voel me als een koning,
bezitter van het rijk
van al je lieve daden,
van al je zielssieraden,
belegerd wordt mijn rijk.’

‘Daar heb je 't al.. Enne. Zou hij zielssieraden met één of met twee essen geschreven
hebben.’
‘Ik zie den luister tanen
van ons geluk, mijn kroon.
Je smeekt me om steun en hulpe
om 't leven te omstulpen.
Ik ben geen godenzoon.’
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‘Commentaar overbodig.’
‘Van 't “Is” daar ben ik meester,
niet van wat worden zal.
Ik kan geen leed vermijden,
Ik kan het fel bestrijden.
Met jou ik sta of val.’

‘Sta ik, was ook goed.’
‘Je hebt me gansch betooverd,
en stralend wil ik staan
naast jou voor heel de wereld,
door glans van jou ompereld.
Uit je oogen bloedt een traan.’

‘Niet kwaad. Lieve help, hij heeft de heele krant vol gekrabbeld en keert hem op zijn
kop.’
‘Je twijfelt aan het leven
van goud geluk en zon.
Je weet, dat deze aarde
geen sterveling nog spaarde
die tegen 't Lot begon.
Je wilt de rust, berusting
en dat ik afstand doe
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van 't licht, van 't heerlijk heden
door ons te zaam betreden....
God, lieve ik ben zoo moe.’

‘Bovenmenschelijke kracht, maar het komt op z'n pootjes terecht.’
‘Je wilt dat ik mij offer.
Het loon daarvan is 't leed
dat we anderen besparen,
opdat in later jaren,
geen wroeging ons bekleedt.’
‘Een zeer verstandige opmerking’....
‘Je wilt, hier is mijn krone
Ze is zoo schoon, zoo zwaar....
‘Goed aangebrachte alliteratie.’
‘Van koningen te droomen,
Van mijn vorstin te droomen,
Dat mag ik, bedelaar!’

‘Zoo is het, gedachten zijn tolvrij, en om ook eens te rijmen, wel warm, maar niet
gaar.’
Vedel was geëindigd met een sombere snik. Het was een oogenblik stil. De lamp
scheen er ook mee uit te scheiden. De twee enkele mannen staarden elkaar
bevreemdend aan.
‘Niet onverdienstelijk voor een dilettant,’ dacht de prof., ‘maar hoe komt hij er in
Jezusnaam toe. Zoo'n kwieke vent anders, een sentimenteele dronk of.... tracht hij
me te vernikkelen. Ah, zoo, dat komt beter in zijn kraam te pas.’
‘En toch, professor,’ hervatte Vedel in proza met een ijskoud gezicht, ‘en toch
moet ik het u vragen. In zekeren zin verzoek ik u om de hand uwer vrouw.’
‘Om de hand mijner vrouw?..’..
Professor Bisolo lachte, zooals hij nog nooit had gelachen. Daar had de snaak dus
zoolang op gebroed, maar hij liep er niet in. Toch was het een waardig slot van den
alleszins geslaagden avond. Hij zakdoekte met den bril op het voorhoofd tegen de
vochtig gelachen oogen en de trieste Vedel hoorde hem als uit de verte zeggen:
‘Droge komiek’, en na een fermen slag op den gebogen schouder: ‘Onsterfelijke
moppentapper. Hora est. Laten we nu gaan slapen.’
‘Ik prefereer te droomen, als 't mag,’ zei Vedel, die op een stoel klom en met zorg
een lucifersdoosje schuin boven op het lampeglas plaatste. Dan blies hij als een
Boreas de laatste opflikkering uit.
Het maantje oolijkte door de boomen.

De achtergrond,
door Dorothee Buys.
In de vestibule brandde nog het gas niet in de matglazen lantaarn.
In het futlooze grijze licht dat binnenzeefde door het raam boven de voordeur
bemerkte Antoinet Lozan, wat haar ontging in den rozigen schemerschijn van de
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serrelamp: Madelon's doodelijke bleekheid. Ze voelde even een steek van berouw,
en sterker, een onrust. Zenuwachtig nepen haar gehandschoende vingers Madelon's
arm.
- Lonny, denk aan je belofte: nooit mag Hans weten dat ik het vertelde....
- Nee-nee, natuurlijk niet, antwoordde de jonge vrouw, ruw bijna. Ze trok de
voordeur open.
Een oogenblik talmde Antoinet, of ze nog wat zeggen ging. - Nou, dàg, zei ze dan,
met een zangetje, verlegen met zichzelve. En glipte naar buiten, in de vochtige guurte
van den laten Decemberdag.
Madelon sloot de deur. Onbewegelijk bleef ze staan, de grauwe oogen wijd. Haar
handen hingen slap langs de soepelheid van haar rok. De kille stilte van het huis leek
van hoog op haar neer te sneeuwen. Ze luisterde naar
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de straatgeruchten, die gedempt in de vestibule doordrongen, gerij, gerel van fietsen,
een schelle jongensstem. Ze luisterde gespannen, en eenklaps besefte ze dat ze wachtte
op iets wat het vreeselijke zou gaan breken, het plotseling te niet doen: Gerinkel van
de telefoon en zijn vertrouwde stem..... Een ruk aan de bel, meteen glijdend door de
busgleuf een wit briefje met zijn bekend handschrift.....
De stilte duurde. Ze voelde haar schouders als naakt onder de dunne japon, ze
rilde. De dingen van allen-dag vielen rondom weg. Haar wereld verschrompelde tot
dat ééne:
Hij had haar bedrogen!
Ze trad de kamer binnen. In de weldoende koestering van het haardvuur werd het
nog eens haast belachelijk van onwaarschijnlijkheid. Maar de rood-omkapte
schemerlamp in de serre beglansde het gebruikte theegerei, Antoinet's teruggeschoven
stoel. Antoinet zag hem zelven. Op het jaarbeursterrein, een vrouw aan zijn arm. Met
diezelfde vrouw 's avonds in het Cabaret. Drie dagen was hij toen weggebleven voor
zijn zaak....!
Als een heete golf doorgloeiden haar wanhoop en verontwaardiging. Ze keek zich
aan in den spiegel, haar starre oogen, haar rond kindergezicht. Het verwonderde haar
vaag, dat ze niet plotseling veranderde.... Pas twee jaar getrouwd, dacht ze tragisch.
Ze vond geen tranen. Het leek uit een roman.
De pendule op den schoorsteenmantel sloeg vier helle tikken. Ze schokte ervan
op, al zóó laat! Tegen half zeven kwam hij thuis, ze kon hem niet ontmoeten, niet
gewoon doen met dàt tusschen hen.... Ze moest hier weg!
In de slaapkamer zocht ze toiletgerei bijeen, pakte het in een taschje. Jachtig
kleedde ze zich. Slechts één gedachte bezielde haar: Hij had haar bedrogen. Hij had
alles tusschen hen onwaar gemaakt.
Ongezien verliet ze het huis.
Als gesmoord door den groeienden schemer kwijnde daarbuiten de laatste daggloor.
Een eendere grijsheid hield gansch de stad omvangen. Warm-rood verglommen
daarin van winkels en café's de feestelijke lichtjes. De trams propten overvol, telkens
schoof er een voorbij. Onrustig keek Madelon op haar horloge, zóó miste ze nog den
trein! Haar ouders zouden schrikken, bezon ze pijnlijk. Ze kon voorloopig vertellen,
den kertstijd thuis te komen, wijl Hans onverwacht voor zaken had moeten afreizen....
De mist prikkelde haar in het gezicht als ragfijne regen, ze trok den bontkraag
hooger. Afkeerig beroerden haar gepeinzen de aankomst, straks, in het dorp waar
haar ouders woonden. Ze stelde zich voor, hoe verlaten en naargeestig het lage huis
zou schuilen achter het druipend en spichtig iepenlaantje, het ondiep vijvertje in den
tuin half gedempt door afgewaaide rottende blâren.... Vader, oud en ziekelijk vlak
naast de kachel, moeder ongenaakbaar rechtop, een levend verwijt tegen hem, tegen
alles en iedereen.
Hij heeft me bedrogen!
Ze voelde behoefte, dit aldoor te herhalen, als om de woorden te hameren in haar
weerspannig brein. Want een weekheid wilde haar bekruipen, haar zwak maken:
Over een paar uur keerde hij in het leege huis, waar voor de eerste maal ze hem niet
wachtte. Tot laat op den avond haar telegram hem zou doen begrijpen.....
Madelon verhardde zich. Duidelijk, als zwevend op den nevel, zag ze nu vóór zich
zijn blonden kop, zijn altijd lachenden mond. Een heetheid schroeide achter haar
oogleden, wreed klemde ze de bovenlip tusschen de scherpe tanden. Opgelucht zag
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ze een minder volle tram stoppen, Goddank, raakte er een einde aan dat werkeloos
martelend wachten!
Belklingelend snorden ze al voort. Vanuit haar hoekje naast de open deur bespeurde
ze het zwarte gedrang in de klamme avondstraten. Het asfalt van het trottoir glinsterde
als een ijsvlak, waarover de verlichte winkelramen streepten hun gelen en violetten
weerschijn. In het midden, waar het gewoel
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van voertuigen en voetgangers het hevigst deinde, dekte een vettig-gore sliklaag de
steenen, waartusschen maar flauw de tramrails blonken. Ze naderden het station....
Het mòest, nu nergens aan denken, dwong ze zich hartstochtelijk. De brug over, waar
terzij het vlakke water verdoezelde in duister. Daar lag al de markt, met het rosse
fakkelgewalm der kramen. Onbelemmerd strekte zich het laatste rechte eind, de tram
zette vaart....
Het was geschied als in een bliksemflits. Plotseling knarsend stoppen der tram,
dat de passagiers door elkaar tuimelden. De slag van een fiets die valt met gekletter
van spatborden, een korte snerpende kreet. Reeds loste ieder geluid op in het dompe
gegons van een aansnellende menigte.
Voetje voor voetje schuifelend achter de anderen, verliet Madelon de wagen. Haar
knieën beefden, enkele minuten leunde ze tegen een muur, onmachtig tot verder
handelen. Rondom haar drong het volk, door politie op een afstand gehouden.
Brokstukken van gemompelde veronderstellingen bereikten haar oor. Mat verbaasde
ze zich, hoe die arbeidersvrouwen, huiverend in haar dunne omslagdoeken, ineens
volledig op de hoogte schenen van de omstandigheden van den verongelukte. Vooral
het feit dat hij pas kortelings trouwde, wekte algemeene deernis....
Ze baande zich een doorgang, werktuigelijk vervolgde ze haar tocht. Als eene die
slaapwandelt trad ze het station binnen. Aan het loket nam ze een kaartje, zorgvuldig
borg ze dat in haar tasch. In de dameswachtkamer zette ze zich daarna op een der
rustbanken, haar afwezige blikken streken langs de medereizigsters. Haar hersens
werkten traag. Het kwam haar voor, of er, sinds het ongelukzalige thee-uurtje met
Antoinet, een verwarrende massa gebeurlijkheden plaats greep, en of die toch alle
werden overheerscht door dit laatste....
Een jonge man, pas getrouwd.... Ze hoorde het nog de vrouwen zeggen, met de
voldoening van voor wie deernis met anderer leed eigenlijk beteekent een afleiding
uit altijd staren op eigen bekommering. Allengs minderde de drukking, die haar
schedel beknelde, ze ademde diep òp. Deze avond zou voor die onbekende vrouw
de onherroepelijkste uit haar leven wezen. Gezond had hij haar verlaten, dood en
verminkt vond ze hem weer in een of ander ziekenhuis. Hij slipte met zijn fiets.
Iedereen had dat kunnen gebeuren. Ook Hans!....
Als een vlam schoot de mogelijkheid voor haar op, een seconde kromp ze sidderend
ineen. Doch gelijk een bevrijding, doorstroomde haar dadelijk de zalige zelfzuchtige
zekerheid. Een ander trof het lot! Een andere vrouw snikte nu handenwringend boven
wat haar misschien het dierbaarst was geweest in de wereld. Terwijl zij zelve, o,
terwijl zijzelve....
Madelon lachte krampachtig door een waas van tranen.
Treinen werden afgeroepen, ze meende uit de rappe klanken het dorp harer
bestemming te verstaan. Ze roerde zich niet. Alleen in de wachtkamer achtergebleven,
trachtte ze een uitweg te zoeken in de chaos van gevoelens die haar bestormden. Ze
vond er geen. Enkel wist ze, als een overweldigende heerlijkheid waartegen alle
grieven verzonken, dat Hans straks thuiskwam, warm en levend, zooals hij dezen
morgen afscheid had genomen. Dat alles weer goed kon worden, omdat ze hielden
van elkaar.
De groote klok in de hal wees juist half zes, als ze het station verliet. Er stak wat
wind op, die de nevels verjoeg, den sterloozen hemel zichtbaar maakte boven de
daken. Het leek haar, of ze alles aanzag met andere oogen, of haar blik zich had
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verruimd, haar ziel zich verwijd in dezen éénen langen dag. Of tot heden het leven
voor haar uitlei als een vlakte, onwezenlijk bijna van zonnigheid en eindeloosheid.
Terwijl thans....
En plotseling besefte ze klaar, hoe het de gevreesde dood is, die de aardsche zaken
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te dieper doet uitkomen, zooals juweelen te helderder schitteren op een lap zwart
fluweel. Dat de dood den achtergrond vormt waartegen tot het nietigste levensding
wordt van een onzegbaar-angstige kostbaarheid.
Madelon ging als in een droom. De vochtige lucht donsde koel langs haar verhitte
wangen, als geheven liep ze door de donkere volte. De gekapte denneboompjes bij
den koopman op het plein geurden de lucht vol van een zomersche harsreuk. In alle
winkels hingen roode kerstklokken en glimmende takken hulst, stijf van besjes;
parmantige kinderen ruiten. Een magere vrouw galmde in een kring van toehoorders
met versleten stem een oud kerstlied, van herders, en van de koningen uit het oosten.
En nu schoof op platte zolen een grijze priester langs, hij hield het hoofd schuin, zijn
zachte moeie oogen konden wel weten van veel leed en veel vreugde dezer wereld....
Het hart vloeide Madelon over voor allen, voor alles. Ze verhaaste haar tred. Daar
was de straat, dààr het huis. Vredig brandde in de serre nog de lamp, de gedekte tafel
blankte in de kamerschemering. Ze ontdeed zich van mantel en hoed, uitgeput liet
ze zich op den divan zakken. Over een kwartier stak hij den sleutel in het slot.... Een
streelende kalmte daalde over haar, ze sloot de oogen. Haar gedachten verijlden.
Dommelig mijmerde ze:
‘een ander jaar laat ik hem toch niet gaan.... alleen naar die jaarbeurs....

Octoberpraal,
door Jenny Mollinger.
Vreemd langs de stille, droeve menschen
die arm aan dwaze vreugden zijn,
ga ik, vol dartele gedachten....
De wereld wordt een luid festijn
van kleur...! Het stormt in mij van sterkte!
De goede zon heeft mij doorgloeid
vanuit God's wijde, blauwe luchten....
Er is een vreugd in mij gegroeid,
die eind'lijk juichend uit wil klaatren
in schaterenden overdaad
en van haar schatten wenscht te schenken
aan elk die in de schaduw staat....
O hart, mijn hart, ik voel u leven,
ik voel u beven in mijn borst;
'k ben uw bezit, gij zijt het mijne:
ik ben uw slaaf en word uw vorst
waar 'k, dronken van gewaande machten,
uitdagend van mijn blijdschap spil....
Maar geen van die verstilde zielen
die van mijn jubel némen wil....
Mijn praal blinkt als een koude luister
vreemd over hun ellende heen,
en 'k blijf, onttroond, in de paleizen
van mijn beschaamd geluk alleen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Lode Baekelmans, Mijnheer Snepvangers, en De Idealisten, Amsterdam,
P.N. van Kampen en Zoon (zonder jaartal).
Het werk van Lode Baekelmans heeft dit gemeen met veel van het moderne vlaamsche
- het vlaamsche van na de ontwaking omstreeks 1890 - dat het, zonder in eenig
opzicht zeer sterk uit te munten, door-de-bank goed is, echt, zuiver en pittig werk.
Het gemiddelde vlaamsche proza is beter dan het gemiddelde hollandsche. Men vindt
- het is bekend - ook aan gene zijde van den Moerdijk opgeschroefdheid en
drukdoenerij, men stuit er op slordigheid, onverzorgdheid. Maar, behalve dat deze
laatste eigenschappen ook in Holland helaas niet zeldzaam zijn, heeft het hollandsche
werk vaak een zekere bleekte, een magerheid of bloedeloosheid, die het vlaamsche
mist. Het vlaamsche is voller, sappiger. Wanneer zulk werk dan buitendien - zooals
dit van Lode Baekelmans - eenvoudig en welverzorgd is, zonder pretensie en zonder
fratsen, dan vind ik het al bizonder genietbaar. Maar Baekelmans is ten slotte ook
nog geestig en vindingrijk, echt humoristisch, ja niet zelden pétillant en treffend door
menschlijkheid.
H.R.

W. Jansen, Geschiedenis der Wijsbegeerte. Deel I. Van Thales tot Plotinus,
Zutphen, W.J. Thieme & Cie. 1919.
De voordrachten, die den belangwekkenden inhoud van dit bijzondere boek uitmaken,
zijn door den Heer Jansen, die schoolopziener is in het district Utrecht, gehouden op
verzoek van de afdeeling Utrecht van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap.
De Heer Jansen was uitgenoodigd ‘zich beschikbaar te stellen voor de bespreking
van vraagstukken en verschijnselen van geestelijken aard’, die, ‘hoewel buiten het
eigenlijk gebied van de vakstudie van onderwijzers gelegen, geacht konden worden
binnen de sfeer hunner belangstelling te liggen en waarvan de behandeling zou
kunnen bijdragen tot verbreeding, vooral ook tot verdieping, van hun denken.’ Bij
verschillende besprekingen met personen uit onderwijzerskringen bleek den Heer
Jansen dat men niet wenschte te blijven bij de oppervlakkigheid, waardoor over het
algemeen de kennis, ook die der ‘intellectueel ontwikkelden’ maar al te veel
gekenmerkt is. Wel plegen velen zich bezig te houden met litteratuur, historie,
paedagogiek; wel doen zij aldus allerlei wetenswaardigs op; - maar de kennis, aldus
verworven, mist ordening en verband, en het gebrek aan samenhang maakt haar
onvruchtbaar voor het leven en voor den groei der persoonlijkheid. Is de Heer Jansen
van meening dat inzonderheid de onderwijzer groot gevaar loopt ‘op de klip der
oppervlakkigheid te stranden’; dat vak en levensstelling hem gereede aanleiding
bieden om zich met velerlei terrein van weten in te laten, terwijl zijne opleiding hem
niet bekwaam maakte tot ordening en schifting van het bonte velerlei - hij meent dat
toch ook de ‘intellectueel ontwikkelden’, gezien mede de ‘gaandeweg toenemende
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belangstelling in wijsgeerige vraagstukken’, nog wel iets aan het in dit boek gebodene
zouden kunnen hebben.
En zoo zijn dan nu ten slotte deze voordrachten, in dezen vorm, niet meer
uitsluitend voor onderwijzers bestemd, maar is het doel der uitgave van wijder en
algemeener strekking geworden. Het boek voor schoolmeesters werd een boek tegen
alle schoolmeesterij; een boek dat om karakter roept en om persoonlijkheid in onzen
onpersoonlijken, karakterloozen tijd.
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Het boek bevat de ‘geschiedenis der wijsbegeerte’ van Thales tot Plotinus in een
dertiental voordrachten of reden, en heeft bovendien als aanhangsel eene beschouwing
over ‘het Christendom’ en ‘Jezus’. Ik acht het jammer, voor eene g e s c h i e d e n i s
der wijsbegeerte, dat de koelkalme objectiviteit, die den Heer Jansen het gansche
boek door geen oogenblik begeeft, in het aanhangsel over ‘het Christendom’ moest
wijken voor eene minder beheerschte styleering van schrijvers persoonlijke meening
o v e r dat Christendom - of eigenlijk over het Christendom van onze dagen.
De Heer Jansen toch heeft daar het terrein der objectieve geschiedschrijving
verlaten, en zijn hoorders meegedeeld, hoe hij Jezus en hoe hij het Christendom,
‘ziet’ (bl. 397) En al meen ik nu, dat de Heer Jansen volkomen verantwoord en
volmaakt eerbiedwaardig is in de uiting van zijn persoonlijk oordeel, het blijft toch
jammer, dat hij de beteekenis van het door hem ondernomen werk, welks doel hij
op pag. 3 zoo duidelijk toonde te beseffen, een moment vergat in zijn lust tot een
philippica tegen het Christendom (anno 1920), en daardoor een verzuim beging dat
een boek van dezen opzet als een fout moet worden aangerekend.
De Heer Jansen zegt zeer schoone, - en ook zeer harde dingen over het
Christendom. Maar nu komt het mij voor een uitvloeisel te zijn van bovenbedoeld
verzuim, dat de heer Jansen, die steeds bij zijne voordrachten den nadruk legt op de
groote waarde van een eigen onschoolsch denken, zoo weinig oog heeft gehad voor
de bevrijdende en verlossende werking, die van het eerste Christendom met betrekking
tot het menschelijk denken uitging. Het ware dunkt mij in dit boek wel bijzonder op
zijn plaats geweest, bijzonderlijk in het licht te stellen, dat het ontstaan van het
Christendom tevens het einde van eene verouderde cultuur beteekende. Door de
opkomst van het Christendom werden de zeden zachter - de mensch zelf werd grooter,
vrijer. Hij leerde deugden beoefenen, die tot dan als zoodanig door de stervende
cultuur niet erkend waren: barmhartigheid, trouw, zachtmoedigheid en vreedzaamheid.
Hij leerde bidden tot een God, die het deed regenen over goeden en boozen; hij
noemde zijnen Heer met steeds heiliger namen, Gods wil was hem een ernstig
richtsnoer des levens. Waren niet deze dingen doodelijk voor de oude cultuur die,
de haar bedreigende gevaren ten volle beseffend, hare beulsknechten uitzond om
zich in de bedreigde positie te handhaven? In de terminologie der godgeleerdheid;
in de taal van den Heiligen Augustinus, wordt gesproken van deze dingen als van
den strijd van het Rijk Gods tegen het rijk dezer wereld, en elk kind dat
godsdienstonderwijs genoot kan zeggen, welke moeilijkheden het rijk Gods in den
aanvang te overwinnen, ja hoe het ook later nog te strijden had en zelfs heden ten
dage worstelt tegen de machten des ongeloofs, de heer schappij des vleesches, tegen
het ontaarde heidendom en het afgevallen Israël met zijne priesters en schriftgeleerden.
Wat is de beteekenis van dit alles in het licht der historie? Dat de strijd van het
wordende christendom de strijd was tegen eene c u l t u u r ; dat de verjongende
beteekenis van het aanvankelijk Christendom hierin gelegen was, dat het zich richtte
tegen een s y s t e e m ; tegen eene ‘school’. De Synagoge was de ‘school’ der Joden,
de schriftgeleerden waren hare schoolmeesters. Tegen de heerschappij van deze
‘school’ richtte zich het jonge Christendom - en dat beteekende bevrijding van het
menschelijk denken, van den invloed der gevierde meesters, van den druk dien zij
op de geesten uitoefenden. Het heeft mij verwonderd, dat de Heer Jansen, die eene
g e s c h i e d e n i s wou geven der wijsbegeerte, niet gemeend heeft dit in het licht te
moeten stellen, tegenover een gehoor dat hij bedoelt op te wekken tot onschoolschheid.
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Te meer mag dit verwonderen, omdat immers de gansche geschiedenis der wijs-
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begeerte, voor wie haar te verstaan weet, ééne opwekking is tot eigenheid. Eene
uiting van behoefte aan vernieuwing en bevrijding. Want dat wij ook thans, dat wij
immer wéér behoefte hebben aan vernieuwing, aan bevrijding en losmaking van
schoolschheid en de schoolmeesters - het boek van den Heer Jansen laat daaraan
geen den minsten twijfel. Ik heb, zegt hij (397) gesproken ‘naar mijn
p e r s o o n l i j k s t e overtuiging’. En het is meermalen, dat hij op het persoonlijke,
den groei der persoonlijkheid den nadruk legt. Een antwoord te hebben gevonden,
z e l f , op de gewichtigste levensvragen, beteekent, zegt hij, het verwerven van eene
zekerheid die ons nimmermeer aan de toekomst doet vertwijfelen. ‘Wij steunen dan
niet meer op eenig overgeleverd geloof; op de eene of andere ons aannemelijk
voorkomende philosophie, en loopen geen gevaar ons aan de eene of andere
schoonschijnende theorie te vergapen. Wat wij in ons geestelijk bezit hebben is dan
ons onvervreemdbaar zelfverworden eigendom.’ Dat is de uitkomst van alle
‘wijs’begeerte, en de diepere zin van hare geschiedenis, die zoo voortreffelijk uit dit
boek naar voren komt - het is het evangelie der persoonlijkheid van Goethe,
Strindberg, Kierkegaard.
Want dit is het gevaar voor alle menschelijk denken: schoolschheid. Schoolschheid
en de heerschappij der schoolmeesters. Dit is het gevaar, dat alleen reeds door de
wijze waarop de dingen in dit boek gezegd worden gesignaleerd wordt: dat ‘school’
slechts geeft een uiterlijk w e t e n . Dat de geest in schoolschheid gevangen, niet meer
‘ziet’ en ‘hoort’, en niet meer spreekt met zichzelf. ‘School’ geeft ‘weten’. En alle
weten is ontoereikend - en heeft in zichzelf geen doel. De mensch in alle weten,
plaatst zich tegenover de natuur, die hij verwerkt in zijne gedachten, en met zijn
weten zoekt meester te worden. Maar onafwendbaar komt eenmaal het oogenblik,
dat hij, van de natuur vervreemd en van het leven, zich met zijn armelijk weten
t e g e n o v e r beiden bevindt, en pijnlijk bemerken moet zijn doel te hebben gemist:
t e w o r d e n w a t h i j w a s . Ja, het mag wel eens gezegd worden in onze dagen,
dat wie onze cultuur zou aanklagen om haar geperfectionneerd schoolsch weten en
hare heerschappij van schoolmeesters, bij het licht van een dieper beschouwen, géén
ongelijk zou hebben. Ne te quaesiveris extra - dat is de wet voor alle geestelijk
leven.... en zij sluit gelijkheid uit. En onderstelt niet ‘school’ eene zekere
geestes-uniformiteit? Is ‘school’ niet eigenlijk schablone - en voor den levenden
geest daarom in zekeren zin bederf? Het valt niet te ontkennen, en het is vaak bitter
en ontmoedigend dit te beseffen voor wie dagelijks met vraagstukken van onderwijs
en cultuur te maken heeft, dat met de ontwikkeling van het schoolsche weten eene
vermindering der originaliteit, van het persoonlijke, gepaard gaat, en dat er een sterke
monotonie van pasklaar voor de samenleving afgeleverde confectie-persoonlijkheden
ontstaan is.
Dat het boek van den Heer Jansen daar tegenin gaat; dat de stem van een bijna
zeventigjarig man ons wederom opwekt tot behoeding van het eigene, dat is een
gelukkig en verheugend teeken, en het is stellig te hopen, dat de onderwijzers, voor
wie het oorspronkelijk geschreven werd, het niet slechts zullen lezen, maar ook
begrijpen, en naar den zin ervan handelen. De aanprijzing van zorg voor het
persoonlijke, de vernietiging van schoolschheid en schoolmeesterij zullen den akker
bereiden voor het gedijen dier zeldzame kennis, die, naar het woord van Bergson,
meer waard is dan de door zintuiglijke ervaring verkregene, namelijk de intuïtieve,
de plotseling uit de onbewustheid oplichtende, die de vrucht is der z i e n d e en
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h o o r e n d e z i e l . Want bedenken wij, die zoo ijverig de nuttige kennisplantjes in
rij en gelid zetten, wel dat de schoonste orchideeën, die geen tuinman ons kan
kweeken, hoog op bergen groeien, in de stilte, tot waar geen mensch ooit doordrong?
D.TH.J.
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Pieter van der Meer de Walcheren, Van het Verborgen Leven. Bussum,
N.V. Uitg. Mij. voorheen Paul Brand, 1919.
Het komt ook in het dagelijksch leven menigmaal voor dat wij iemand ontmoeten,
die wij veel liever niet met harde woorden zouden aanvallen om zijn weinig gelukte
prestaties, daar zijn bedoelingen zoo eerlijk en goed zijn en zijn ziel zoo beminnelijk
is. Staat men eenmaal voor het moeilijk feit van een oordeel te moeten uitspreken
over iemands geestelijk product, dan mag eigenlijk de overweging, dat de schepper
van dit werk waarschijnlijk in het gewone leven een buitengewoon goede en
betrouwbare kerel is, toch weinig gewicht in de schaal leggen. Maar het is nu eenmaal
zoo: een boek dat wij artistiek niet kunnen bewonderen en welks geest bovendien
tot ons komt als iets antipathieks, kunnen wij met veel meer gemak en vrijheid om
zijn vele gebreken aanvallen dan een boek, zooals dit van Pieter van der Meer de
Walcheren er een is. Er gaat een groote argeloosheid uit van dit verhaal, zóó als had
de schrijver eigenlijk nooit gehoord, of was zich althans niet bewust geworden, van
de hooge eischen welk een auteur aan zich zelf, aan zijn stijl, zijn taal, zijn
concentratievermogen stellen moet, wanneer hij een waarlijk niet zoo gemakkelijke
taak onderneemt als te gaan verhalen van ‘het verborgen Leven’. Een gemis aan
hooger bewustzijn en verantwoordelijkheid kenmerkt dezen schrijver, die zich niet
de dure plicht heeft gesteld, zijn werk aldoor zoo goed mogelijk te maken. De
verhaaltrant is gemoedelijk, de toon is ernstig, doch het is een persoonlijke ernst ten
opzichte van het katholieke geloof en zijn bewondering voor zulk een vrome, edele
ziel als de hoofdpersoon Jan Eijcken, maar die diepere, hoogere ernst, geboren uit
een wijder en universeeler ontroering die den echten kunstenaar kenmerkt, spreekt
zelden slechts en aarzelend uit dit vriendelijk verhaal. Ik geloof stellig, dat de schrijver
zijn godsdienst sterk en waarachtig heeft doorleefd, maar véle menschen kennen in
hun persoonlijk leven sterke, grootsche of hevige ontroeringen en zullen toch nooit
bij machte zijn die zóó te uiten, dat het anderen brengt tot die hoogten van mijmerend
genieten en vreugdig overschouwen als waartoe de ware kunstenaar hen voeren kan.
Toch, soms breekt opeens de ontroering van geest en hart, ook in den meest
primitieven, volstrekt onbewusten mensch, naar buiten met een gloed en een kracht,
dat uiting, woord en beeld de intensiviteit en macht bezitten, welke de woorden van
een welbewust en overschouwend kunstenaar kenmerken; zij bloeien argeloos op
uit de ontroering zelve en zij zijn geheel vrij van eenig verlangen naar te bereiken
schoonheid.
Zulke oogenblikken, dunkt mij, waren het waarin Pieter van der Meer de Walcheren
de beste bladzijden schreef van deze novelle; - het komt, als het eerst wat eentonig
en zoetelijk verhaal een snelle wending neemt naar het tragische, dan, als opeens het
‘verborgen Leven’ - of bedoelde de schrijver met deze titel alleen het geestelijk,
innerlijk leven van de hoofdpersoon? - als, laten wij zeggen: de door niemand
vermoede waarheid, die verscholen lag onder het effen en vredig kleed van het
vriendelijk leven, zich onstuimig naar boven dringt en schoone verhoudingen verstoort
en blijde toekomstdroomen vernietigt, dan is de auteur opeens onstuimig en geeft
hij zuiver geschreven scènes.
Eigenlijk is het geval zeer romantisch - het behandelt een oud gegeven, n.m. de
liefde van een jongen man voor een jong meisje van wie hij niet weet dat zij zijn
zuster is. De jonge, zeer nobele man is de zoon van een tooneelspeelster, hij heeft
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nooit geweten wie zijn vader was en wanneer hij als vriend komt in een vroom
huisgezin en de dochter des huizes gaat beminnen, vermoedt hij geenszins dat hij en
zij denzelfden vader hebben. Toch, als eenmaal de tragische ontknooping voorbij is,
blijken hoofdpersoon en schrijver weder tot kalmte gekomen en alhoewel ons gezegd
wordt dat de held alle kracht tot resignatie en tot een schoonen, liefdevollen dood
put uit zijn groote

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

280
liefde tot God, wij voelen er niet zoo heel veel van - wij kunnen niet nalaten hem
een beetje al te gaaf en te heilig te vinden, zoetelijk bijna, - zijn geestelijke
overwinning zou stralender geweest zijn en menschelijker, indien wij óók zijn strijd
gezien hadden. Neen, hier is niets van die suggestieve macht die werelden aan weedom
en geleden leed doet vermoeden in de ziel die eindelijk glimlachen kan. Het is er
mee als met zoo'n rose en blauw heiligenbeeldje: o, het is lief en goed bedoeld, maar
wij kunnen er toch onmogelijk iets grootsch in zien....
J. DE W.

Henri van Booven. Kinderleven. Apeldoorn, Uitg. Mij De Zonnebloem
(geen datum).
K i n d e r l e v e n is misschien niet de juiste, meest karakteriseerende titel voor dezen
kleinen bundel verhalen. Daarvoor is hier te weinig het leven van het kind hoofdzaak,
ook al treedt het meisjes-figuurtje telkens op als een aanleiding die den schrijver doet
mijmeren en vertellen. De auteur van deze verhalen, de vader van het kleine meisje,
is het er ook niet om te doen een diepe psychologische uitbeelding van een kinderziel
te geven, hij vertelt slechts d i e bepaalde kleine voorvallen, welke hem ontroerden
en die later mijmerende herinneringen in hem wekken, als zij weder voor zijn geest
komen te leven. Zoo beschrijft hij dus niet hoe wereld en leven aan zijn kind
verschijnen, doch hoe het kind hem, den vader verschijnt. Wat het hem te denken
geeft over het vervlieden van den tijd en over het voor immer-verloorne, het lieve,
schoone en teedere der allereerste kinderjaren, wanneer het kind nog zoo heel dicht
bij is en zoo zacht-afhankelijk. Wat hij er ons van vertelt, het zijn maar heel enkele
voorvalletjes en overpeinzingen uit het leven van een vader, die ongetwijfeld heel
wat meer ontroeringen en gedachten moet hebben gehad in verband met het kleine
meisje, dat zijn dochtertje is, want wie eenmaal zoo vol liefde en aandacht de oude
pop van zijn kind bezag als de schrijver de versleten Puck deed, die hij eens zoo
bemind zag en later verwaarloosd en vergeten.... wie dat zoo zacht ironisch, toch
heel teeder weet te vertellen, die moet rijker aan warm-menschelijke gevoelens zijn
dan hij zelf wel weet. En wie weet het niet hoe het schijnbaar meest-onbeduidende
van het dagelijksch leven aanleiding zijn kan dat de geheime bron van onze
teederheden opeens te vloeien en murmelen begint?
Als de vader later tusschen prentenboeken een teekening vindt waaruit Puck
duidelijk te herkennen is, dan is hij blij en verrast, omdat zijn meisje die pop, waarvan
zij eens zooveel hield, nog niet vergeten is, want ook hem is dat verleden zoo lief...
Maar wat er eigenlijk in het kind omgaat blijft ons een raadsel menigmaal, want
wat wij hooren zijn de bespiegelingen van den vader, hij g i s t slechts, hij zelf blijft
in het onzekere over de bewegingen daar binnen in zijn kind. Hij ziet haar niet met
die heldere intuïtie, die sommige vertellers in staat stelt een kinderziel als iets geheel
gaafs en verrassend-doorzichtigs te doen leven in hun werk. Hij staat - hoe vol liefde
ook - toch buiten het eigenlijke leven van het kind dat hij aanschouwt, - hij ziet haar
bewegen, lachen en spelen, maar begrijpen doet hij haar niet. Hij heeft niet tegelijk
vader en het kind zelf kunnen wezen, zich niet, met dien verwonderlijken rijkdom
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der grooten, kunnen vermenigvoudigen. Hij blijft een ‘groot mensch,’ toeschouwer,
onhandig en teeder.
Op het hoogtepunt van zijn liefde, in een oogenblik van diep bezinnen, weet hij
zich zelf verleden en het kind de toekomst; eerbiedig tegenover zijn mysterie buigt
hij zich ‘ik ben niets meer.... niets.... Zij alleen is....’
- Twee toegevoegde verhaaltjes, waarin het meisje geen rol speelt, doen de titel
van het geheel aan onjuistheid winnen.
K i n d e r l e v e n ? Neen, kinderleven is nog iets anders. Teedere gevoelens van
een dichterlijken vader, zonder meer, roepen geen volle visie op van dat wat op deze
wereld zoo oneindig schoon is: het leven van het kind.
J. DE W
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Wilhelm Hausenstein, Der Isenheimer Altar. München, Walther C.F.
Hirth, 1919.
Na mijn uitvoerige studie over Matthias Grünewald, waarin de voornaamste en
nieuwste werken over dezen grooten altaarschilder werden vermeld, kan het
bevreemding wekken, dat een van die uitgaven door mij afzonderlijk wordt besproken.
Te meer nog, wijl het boek van Dr. Hausenstein volstrekt niet uitmunt door prachtige
illustreering. 't Werk is op goed papier met duidelijke letter gedrukt, maar het geeft
geen enkele reproductie. Elke uiterlijke luister ontbreekt; toch aarzel ik niet, na het
boek tweemaal met levendige belangstelling te hebben gelezen, dit geschrift de
schoonste studie te noemen over Matthias' meesterwerk. Met een woord van Walt
Whitman zou ik ervan willen zeggen, dat, wie het ter hand neemt, geen boek aanraakt,
maar een mènsch. Dat moet ieder voelen, zoodra hij aanvangt te lezen. Reeds in den
eersten zin trilt dat niet-te-definieeren-eigenaardige, dat alleen een persoonlijkheid
met een rijk zieleleven en een sterk vermogen tot uiting van zijn ontroeringen aan
het geschreven woord kan medegeven. En die trilling blijft heel het boek door in
golving, soms krachtig en geweldig, dan zacht en lieflijk, maar altijd de bewegingen
van een ontroerd gemoed openbarend.
Hoor den aanvang van dit wonder-gevoelige boek: ‘Der diagonal gereckte
Zeigevinger einer geballten Hand, deren angestrengtes Profil aus einem krampfigen
Arm h e r v o r w ä c h s t w i e e i n m a g n e t i s i e r t e s u n d d i k t a t o r i s c h e s
G e s i c h t a u s e i n e m e m p o r g e r e n k t e n H a l s e , schieszt gegen die
taillenhaft eingezogene Weiche des ungeheuersten Gekreuzigten, der je gesehn
worden ist.’ (Spatieering telkens van mij. A.H.)
Dat noem ik resoluut op het doel afgaan! Zonder-eromheen-praterij iemand das
Ding an sich vlak voor den geest zetten! En hoe! Zeker, wie nooit van Grünewald
hoorde en nimmer nog iets in reproductie van het Isenheimer Altaar zag, is zoo'n
langademige zin abracadabra. Maar het zonder illustraties verschijnen van
Hausenstein's werk spreekt er duidelijk genoeg van, dat het voor ingewijden werd
geschreven en deze lezers zullen onmiddellijk in deze schijnbare tohuwabohu het
licht van een klaren geest erkennen. Voor mij is het een meesterlijke greep van den
schrijver, zoo door het beeldend woord de aandacht te doen richten op den imposanten
Johannes den Dooper in zijn onverbiddelijk streng wijzen naar den gekruisten Jezus.
Daardoor toch wordt de lezer in het centrum van Grünewald's schepping geplaatst
en van uit dat plein onder de leiding van een prachtigbeschrijvenden gids heel die
schoone stad van vorstelijke gedachten rondgevoerd, zóó, dat na den ommegang elk
aandachtig volger den weg er weet, terwijl zij, die reeds zelf verkenningstochten
maakten, veel schoons voor oogen krijgen, dat zij nog niet hadden opgemerkt.
Na een eerste kennismaking met dit boek doet men goed de kleurreproducties van
Grünewald's Altaar in de uitgave van Max J. Friedlander (Bruckmann, München
1908), of, mocht daarvan de prijs te hoog blijken, in de map van E.A. Seemann te
Leipzig (ook zeer goed!), achtereenvolgens voor zich op de werktafel te plaatsen.
Hausenstein toch beschrijft zoo nauwkeurig in détails elk der tien schilderijen en hij
heeft op die deelen vaak zulk een persoonlijken en sterken kijk, dat die beschrijvingen
de kracht van ontdekkingen hebben, welke iedere lezer, wil hij de schoonheid van
dit boek volkomen genieten, ervaren moet door telkens weer op te zien naar de
kleurprenten en zoo aandachtig te bekijken in weefsel en vezel als Wilhelm
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Hausenstein dit met de origineele schilderijen deed, toen hij tot voorbereiding van
het schrijven zijner studie het werk van Grünewald in de ‘alte Pinakothek’ zijner
woonplaats opzocht, waar het Isenheimer Altaar ‘im Herbst des Jahrs 1918

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

282
ans Licht kam en ‘gerettet wurde,’ want ‘Granaten und Bomben bedrohten endlich
auch die Einsamkeit des Altars in Colmar.’
Gered, ja, doch om een jaar later teruggegevoerd te worden.... als Fransch bezit!
Wat moet er in dezen schrijver zijn omgegaan, toen de groote wagens vóór reden,
om het heerlijke meesterwerk van Grünewald - zíjn Altaar! - weg te brengen in het
vijandsland-geworden gebied tusschen Rijn en Vogezen! Van den aangevochten
Antonius van het Verzoekingschilderij, waar de woest-aanzwermende vijanden diens
vredewoning ontluisteren en den weerloozen grijsaard genadeloos aanranden, schrijft
Hausenstein: ‘Er taumelt in die Traumtiefe eines Kraters, dessen Grund und Wände
Fauchen, Bellen, Heulen, Glotzaugen, Fratzen, Schlagen, Beiszen, Spucken, Zerren,
Kratzen und Gestänke sind.’ (pag. 44) Welk een bittere werkelijkheid werden voor
den auteur zijn woorden over de helsche verbrijzeling van den Godzoeker, toen hij
den val van het Keizerrijk in Nov. 1918 meeleed!
‘Die Straszen waren trüb. Der Anstrich an Häusern hing abblätternd wie schürfige
Haut an Kranken. Alles war grau. Alles schien Asche. Die Kleider der Leute waren
Säcke. E i n Vo l k i s t a r m g e w o r d e n .’........ (pag. 109).
Ziedaar het aanzicht van Duitschland ‘nach einem Kriegsmechanismus von mehr
als vier Jahr!’ Doch, gelijk Antonius uit ‘die Traumtiefe eines Kraters’ de oogen op
kon heffen naar de bergen, vanwaar zijn hulp komt, wijl ‘Gottvater, in türkisblauen
Himmel von gelber und rosiger Aura umschlossen, a u s e w i g e r R u h e e i n e n
E n g e l z u m K a m p f g e g e n d i e D ä m o n e n s e n d e t ’ (pag. 45), zoo straalde
ook voor het Duitsche volk het licht der hoop in de grommende duisternis van zijn
totterdoodtoe-diepe vernedering.
‘Es ist wahr, dasz die Deutschen in demselben Augenblick, in dem sie den Krieg
verloren hatten, sich a u f d e n I s e n h e i m e r A l t a r s t ü r z t e n w i e
Ve r d u r s t e n d e a u f d i e Q u e l l e d e s L e b e n s .’ (pag. 108). Eeuwige winst
uit tijdelijk verlies! Want ‘inmitten der schäbigen Stumpfheit der Dinge und Gesichter
blieb eine Zuflucht. Nicht eine Kirche. Nur das vom geklärten Genius Klenzes erbaute
Museum. Wir wuszten, eine Stadt wuszte: D o r t b r e n n t d e r r o t e M a n t e l
des Jüngers Johannes. Dort weisen bohrend Finger auf die
blutigen Male des Gekreuzigten und auf den Schosz der
blonden Jungfrau, dem göttliches Leben verheiszen ist. Dort
glüht in der Aura weisz das schon verwandelte Haupt des
H e r n n .’ (pag. 109).
Dat het altaar van Matthaeus zóó ‘Ein Volk, das arm geworden ist’ uit de duisternis
op kon roepen tot zijn ‘brennend’ en ‘glühend’ Licht, is de schoonste gloriool, waar
zijn eeuwenlang-vergeten schepper mee kon worden gekroond.
Mijn hulde aan Dr. Wilhelm Hausenstein, die in zijn schoon boek hem de bloem
van zijn geestesarbeid wijdde.*)
A.H.
*) Inmiddels werd mij door de Kurt Wolf- en de Hyperionverlag, beiden te München. nog
toegezonden resp. B i l d u n d G e m e i n s c h a f t en D i e K u n s t i n d i e s e m
A u g e n b l i c k door Wilhelm Hausenstein. In 1910 verscheen bij R. Piper & Co. van dezen
zeer productieven schrijver het bekende, mooie werk D e r B a u e r n - B r u e g e l . Van zijn
twintigtal boeken vermeld ik nog: Vo m G e i s t d e s B a r o c k , R. Piper & Co. Verlag
1920, waar ook verschenen D e r n a c k t e M e n s c h i n d e r b i l d e n d e n K u n s t
a l l e r Z e i t e n u n d V ö l k e r , D i e K u n s t u n d d i e G e s e l l s c h a f t en D e r
Körper des Menschen in der Geschichte der Kunst.
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‘La Section d'Or’ in den Haagschen kunstkring (kubisten).
The Cubists have set themselves a hard task. It is a good deal easier to
sing an emotion than paint one. It is a good deal easier to paint an object,
than sing one - therein lies the trouble.
ARTHUR JEROME EDDY.
Cubists and Post-Impressionism.
Chicago 1914, blz. 92.
Een internationale tentoonstelling van
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Kubistische Kunst, maar waarop de groote leiders der beweging ontbreken; ik noem
b.v. Picasso, de stichter, Picabia, Duchamp, Bracque enz. (Van Picasso verluidt
trouwens, dat hij thans ‘à l'Ingres’ schildert). Men kan zich dus geen zuiver denkbeeld,
van wat er reeds in deze kunst bereikt is, vormen. Wel echter kan men deze
merkwaardige tijdsverschijning naar haar wezen beoordeelen, dat vooral een denken geen gevoelsproduct blijkt te zijn. En dan zou men kunnen trachten uit te vinden
of er in dit denken niet een fout zit - wat men van voelen niet kan. Wanneer men
echter een fout kan constateeren (een fout in logisch denken bij iets, dat geheel op
gedachten berust) kan men een definitief oordeel vellen, wat niet kon tegenover de
kunst van Turner, van Millet, van de Impressionisten, kortom van al die verschijningen
in de kunstwereld, die de grootste verachtingen en het schelste hoongelach uitgelokt
hebben - en toch bleken eeuwigheids-waarden te bezitten. Gaarne houden de
aanhangers van het kubisme die voorbeelden aan de veroordeelaars van hun leer
voor, echter de vergelijking gaat niet op.
Laten wij in het kort nagaan wat hun gedachtengang is.
Theo van Doesburgh schrijft in zijn ‘Drie voordrachten over de nieuwe beeldende
kunst’ van Kandinsky, een der hoofdmannen in deze richting: (blz. 26).
‘Tegen den schemer komt hij in zijn atelier. Hij komt van een studie en plein-air,
met zijn schilderkist aan de hand, nog verdroomd in hetgeen hij gezien heeft, nog
verdiept in het probleem van kleur en kracht. Plotseling wordt hij door een
onbeschrijfelijke schoonheid getroffen. Hij ziet in zijn atelier een van innerlijken
gloed doortrokken schilderij staan en vraagt zich verbaasd af of hij dat geschilderd
heeft. De bekoring was buitengewoon. Hij gaat naar het raadselachtig wonder toe,
waarop hij niets dan vormen en kleuren zag, zonder dat er te zien was wat het eigenlijk
voorstelde. Weldra volgt de ontnuchtering: het was een schilderij die op z'n kant
tegen den muur stond! Hij tracht den volgenden morgen weer den betooverenden
indruk te krijgen, doch tevergeefs, hij wordt steeds afgeleid door de voorstelling,
door de “Natuur in het beeld.” Toen wist hij plotseling wat een zuiveren kunstindruk
schaadde, de natuur, en met alle kracht rukte hij de natuur uit de schilderij.’
Alle richtingen in het kubisme nu hebben dit gemeenzaam, dat zij zoover mogelijk
trachten af te staan van de ‘natuur’, of liever: ‘het visueel waargenomene. Hoe ver
of op welke wijze zij zich daarvan verwijderen, bepaalt de speciale richting. De
Hollandsche groep (v. Doesburgh, Mondriaan, Huszar, en ook in hun laatste werken,
de hier niet vertegenwoordigden van der Lek en Chr. Beekman) gebruikt in het geheel
geen aan de natuur ontleend motief. Zij werken gelijk Kandinsky, doch vertoonen
daarbij niet het zich laten gaan op de golven van het gevoel, waardoor Kandinsky's
werk zekere verwantschap met muziek vertoont, maar zij ‘uiten’ zich in een streng
geometrische, uiterst overwogen bouw van kleurvlakken, gesloten in elkaar bijna
uitsluitend rechthoekig snijdende lijnen. Bij Kandinsky is dus nog geen sprake van
meetkunstige overwegingen - bij de kunstenaars, die behooren tot de groep der
‘Gulden Sneede’ moet men dat echter wel verwachten. Dit geometrische element
bindt de Hollanders dan ook aan de andere groepen, maar zij zijn de eenige die op
bovengenoemde geheel a-morphe wijze werken. In theorie is er niets absurds in hun
streven: zij zoeken aansluiting aan de architectuur en willen een schilderkunst
voortbrengen die rhythmisch en organisch geheel bij bouwwerken aansluit, de vlakken
in het bouwwerk niet verstoort of verbreekt door daarin niet thuishoorende,
natuur-imiteerende elementen. Echter, voor dit werk schijnt mij dus een eerste
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vereischte: het bouwwerk. Het exposeeren van enkele composities in een willekeurige
zaal, welke daar evenmin voor bestemd is, als zij voor die zaal bestemd zijn, heeft
dan ook geen andere
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dan demonstratieve zin, want het kan absoluut geen indruk geven van de werking
dezer voorbeelden, die misschien wel heel gunstig zal zijn. Deze werken zijn een
typische uiting van een cultuurperiode waarin aan alle kanten het streven naar een
aansluitingen samenwerking der verschillende uitingsgebieden zich openbaart. Er is
verder in het bezadigde, beschaafde en rustige, ik zou haast zeggen ‘het gelouterde’
van dit werk een typisch Hollandsche zijde - waarom dan ook Huszar (Hongaar van
origine) zich van de anderen onderscheidt. Zijn interieur-ontwerpen lijken mij reeds
daardoor waandenkbeelden, omdat hun kleuren- en lijnenharmonie verstoort moet
worden door bewoning en lichtinval, twee factoren die toch niet uit te schakelen zijn.
Maar, vraagt men zich af, aangenomen voor een oogenblik dat inderdaad het
natuurimiteerende element in een kunstwerk hindert aan de kunst-werking, wat is
dan de verklaring van de toepassing of het bijna uitsluitend gebruik van geometrische
vormen? Het oer-oude inzicht dat de geometrische vormen de oer-vormen, de
kernvorm van alles zijn. Daarom beroepen deze kunstenaars er zich op dat hun streven
zich in alle mogelijke andere stijlperioden geopenbaard heeft; zij alleen trekken de
uiterste consequenties. Dit nu hoeft niet juist te zijn. In die andere gevallen erkenden
de kunstenaars de waarde van den geometrischen vorm als factor van expressie,
omdat zij met het primaire karakter van het object overeenkwam, derhalve het gebruik
van dien vorm als middel toepassende - maar daarom niet als doel. De consequentie
der Kubisten is eenzijdig. Redeneerende dat elk object oorspronkelijk uit geometrische
vormen (kubus, kegel, kogel, parallellopipidum, pyramide; zie v. Doesburgh blz.
20’) samengesteld is, meenen zij de meest directe uiting van hun zielsleven (dat
natuurlijk ook niet aan voorwerpen gebonden is) te kunnen geven door een samenstel
dezer primaire vormen, waarbij dus alle toevalligheden van het eigen karakter van
voorwerpen uitgeschakeld wordt. Dat eigen karakter (van het object) is bij de meesten
in den aanleg aanwezig, maar wordt door het omwerken in kubistische richting,
vernietigd; er ontstaat een nieuw Beeld; de kunstenaar ‘beeldt’ (Dit is de beperkte
zin die zij aan het woord ‘Beeldende’ Kunst geven). Maar is dit eigenlijk niet het
subjectivisme tot het uiterste gedreven, in plaats van tot een objectiviteit te komen,
vrij van iederen samenhang met een object?
En is dit eigenlijk niet alles een absurditeit?
Indien de ‘Natuur’ hindert in het Kunstwerk, deugt de manier niet, waarop de
natuur toegepast werd. Moet die er daarom maar uit gewerkt worden? Zou het niet
veel eer een geval zijn van impotentie bij de kunstenaars om niettegenstaande, of
liever, door middel van de natuur hun emoties uit te drukken? Is de vergelijking, zoo
geliefd bij hen, met muziek en dichtkunst, niet mank? Het karakter der beeldende
kunsten (in den gewonen zin) wordt, in tegenstelling met de anderen, juist bepaald
door het vermogen tot weergeven en de gebondenheid aan één moment. Zij nu,
schijnen juist te vechten om dit voorrecht en deze beperking te vernietigen! Als in
een gedicht de meest heterogene voorwerpen bij elkaar kunnen worden genoemd,
geeft het gedicht tevens de reden of oorzaak van hun samenzijn, hun onderlinge
betrekking. Maar een schilder kan nu eenmaal dat verband b.v. de afstand in tijd niet
aangeven, net zoo min als een gedicht U de vormen en de kleur van een visueele
verschijning duidelijk kan maken.
Het komt er niet op aan, zeggen zij, de uiterlijke verschijning der dingen weer te
geven, doch het innerlijk wezen. Maar Tony Donas zal toch niet beweren dat hare
‘Twee vrouwen,’ dat doen? Wat dan wel? Deze schilderes zal die verschijning
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waarschijnlijk als uitgangspunt gebezigd hebben voor hare compositie van lijnen,
vlakken en kleuren. De titels dezer werken zijn dan ook mislei-
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dend: zij geven niet aan wat voorgesteld wordt, maar wat uitgangspunt was. Bij den
eenen schilder vindt men meer, bij den ander minder duidelijk de sporen van dezen
kiem terug. Deze schilderijen zijn dan ook geen raadseltjes. Dat men ze veelal zoo
opvat, is een gevolg van de titels.
Er zijn nog andere schakeeringen, zooals b.v. Wassilieff met zijn ‘kind met kat’
in een kinderkamer waar een vrouw om den hoek kijkt, waarop alle vormen duidelijk
herkenbaar, maar afschuwelijk verglobaliseerd en geneutraliseerd zijn. Is hier
misschien een kinderlijke visie bedoeld?
Nog een vraag: imiteeren werkelijk alle ouderwetsche landschap-, stilleven- en
portretschilders? Heeft de Camera hun het bestaansrecht ontnomen? Wij weten wel
beter! Er zijn er wel, velen zelfs - maar naarmate zij zuiverder imiteeren, daalt de
kunstwaarde van hun werk.
Hebt gij ooit een landschap van Rembrandt in werkelijkheid gezien, of een van
Corot, of een van Jacob Maris, precies zóo? Of een bloemengroep als op een stilleven
van Fantin Latour, een menschelijk gelaat als Thijs Maris, Toorop of Courbet
geschilderd hebben? Waarom niet? O m d a t i e d e r w a a r a c h t i g k u n s t w e r k
i n d e e e r s t e p l a a t s d e ‘p s y c h i s c h e ’ e m o t i e v a n d e n k u n s t e n a a r
u i t d r u k t d a a r t o e e c h t e r e e n v i s u e e l e e m o t i e (werkelijk ondergaan
of ‘met het geestesoog gezien’) a l s g r o n d s l a g b e z i g t . En deze beide emoties
zijn, natuurlijk, subjectief. Het streven van de kubisten is dus ook in dat opzicht niets
nieuws, evenmin als het zoeken naar geometrische grondvormen; als opstandigheid
echter tegen het slaafsche kopieeren der natuur, wat het schilderen, sedert de
renaissance, voor velen geworden is, en wat ook voor het publiek een maatstaf werd,
alleszins begrijpelijk; doch als poging om de effecten van muziek en dichtkunsten
na te bootsen een dwaling; en als streven om de natuurvormen uit te schakelen, berust
het op een, waarschijnlijk onbewust, onvermogen, de vormen der natuur te
onderwerpen aan den kunstenaarswil.
G. KN.

De kunstenaars en de opdrachtgevers.
Het tijdschrift ‘De Bedrijfsreclame’ heeft onlangs aan kunstenaars, inzonderheid
makers van toegepaste kunst natuurlijk, en ook aan zaken-menschen eenige vragen
gesteld, die hoewel ze meer bepaald het gebied van reclame-opdrachten raken, toch
wel in het algemeen den toestand tusschen kunstenaars en opdrachtgevers teekenen.
Het ging in het kort om ‘de vrijheid’ van den kunstenaar, die naar de algemeen
geldende meening, door ‘den zakenman’ te veel aan banden gelegd werd. De
opdrachten werden te veel omschreven en beperkt, de lastgever heeft te veel wenschen
die hij door den kunstenaar vervuld wil zien, kortom de kunstenaar zit geheel
gevangen in het net van den industrieel, die hem precies voorschrijft wat hij doen
moet. Dit is in hoofdzaak de algemeene klacht, en ik geef toe dat de zaken zich wel
eens zoo toedragen, maar in de meeste gevallen zal toch wel, indien de kunstenaar
iemand is van talent en vernuft, onderling overleg mogelijk blijken.
Het lijkt mij zelfs voor een nijverheidskunstenaar eenigszins noodig dat zijn taak
zoo nauwkeurig mogelijk omschreven wordt, dat hij precies weet, w a t zijn lastgever
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wenscht. Het is dan aan h e m om die wenschen te verwezenlijken, om er een goeden
en schoonen vorm aan te geven.
Kortom het is een kwestie van elkaar begrijpen en waardeeren, het is een
samenwerking, en niet de willekeurige aankoop van een vrije kunstuiting.
De industrieel zal door aanschouwing, door introductie, het werk van een of anderen
kunstenaar apprecieeren en dit zal hem een zekere waarborg moeten geven, dat
hetgeen hij zich voorstelt verwezenlijkt kan
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worden. Daarbij komt ook, dat de lastgever, naast het aesthetisch aspect dat hem
voor oogen staat, beter nog dan de kunstenaar de eischen der bestemming kent. Hij
weet door zijn praktijk beter dan de kunstenaar, hoe de ontwerpen moeten zijn, niet
alleen met het oog op de uitvoerbaarheid, maar voor het doel waarvoor zij bestemd
zijn.

C.A. LION CACHET. TRAPPENHUIS VAN DE ‘JOHAN DE WITT’.

Dit was een fout, en is het nog, van kunstnijveren, die slechts de uiterlijken vorm,
de teekening ontwerpen, en daardoor lepels en vorken maken waarmede niet te eten
valt, trekpotten die niet schenken kunnen.
In de kunstnijverheid is dan ook meer dan elders samenwerking noodig van den
opdrachtgever, met den uitvoerder, met den ontwerper.
Niet beter komt deze samenwerking uit dan in de door Lion Cachet ontworpen
betimmeringen van de booten van de maatschappij ‘Nederland’.
Hierbij is de kunstenaar gebonden aan tal van eischen die een gewoon mensch
niet dadelijk vermoedt.
Allereerst wordt de vorm der vertrekken bepaald door den bouw van het schip,
door de indeeling, door de ligging, die ten deele misschien afhankelijk is van den
scheepsbouwmeester, ten deele echter van de eischen van constructie en gebruik.
Naast den vorm echter bepaalt de bestemming de wijze waarop de betimmering kan
en moet worden aangebracht. Er moet, om iets te noemen, rekening gehouden worden
met de mogelijkheid om een gedeelte der betimmering los te kunnen schroeven,
verder met de bewegelijkheid van het schip, met invloed van zeewater, dus met tal
van eigenaardigheden, die, als praktische eischen van bestemming, des kunstenaars
taak zooveel mogelijk omschrijven.
De artistieke uitvoering echter is ook een punt dat onderling overleg eischt; want
zooals in het onderhavige geval, waar het schip ‘Johan de Witt’ zou heeten, daar was
dit niet maar
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een loutere naam om op den voorsteven te schilderen; het was een woord dat diepere
beteekenis had, waaraan een geheele gedachte verbonden was. Dit was de bedoeling
der directie en hiernaar had de ontwerper zich te richten.

C.A. LION CACHET. ROOKSALON 1STE KLASSE.

Wij zien dus dat van vele zijden, wij noemen nog niet eens den finantieelen kant,
de taak van den kunstenaar omlijnd was; maar nu is het ook aan hem om voor al die
wenschen en voorschriften een oplossing te zoeken en te vinden. Het is dan ook een
zaak van smaak en van vernuft, en die is bij Lion Cachet in goede handen.
Hij zoekt gaarne oplossingen voor moeilijke gevallen, en experimenteert ook wel
graag, d.w.z. hij past met voorliefde nieuwe versieringstechnieken toe. Gaf een vorige
boot hem aanleiding tot geëtst eterniet, een andere tot relieftegels, nu zien wij reliefs
van gemetaliseerd beton, hout met ingedreven koperlijnen, zooals de tjaps die de
katoendrukkerijen wel gebruiken, maar waarvan het effect op zich zelf schitterend
is. Want naast de zeer noodwendige praktische eischen, zoekt Cachet naar
weelderigheid en rijkdom, die toch distinctie dragen. Wij willen hier niet in
bijzonderheden de betimmeringen van deze nieuwe boot uitvoerig bespreken, een
paar afbeeldingen van trap en rooksalon, ons door de redactie van ‘Het Schip’ dat
een afzonderlijk Johan de Witt-nummer gaf, welwillend afgestaan, mogen er een
denkbeeld van geven.
Wat wij echter in deze nog even willen releveeren is, dat ook hier samenwerking
van verschillende kunstenaars, die elkaar waardeeren en begrijpen mogelijk is geweest.
Had bij de vorige bootenbetimmeringen van Cachet de beeldhouwer Zijl een
werkzaam aandeel, hier heeft hij zoowel bij eindigingsvormen van balusters als bij
losse reliefs getoond, hoe hij zonder zijn individualiteit te
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schaden toch den samenhang van zijn werk in het geheel begrepen heeft. Zóó zelfs,
dat waar hij gaarne een zekere smijdigheid in zijn werk betracht, zijn groote kop van
Johan de Witt o.a. van een zeer strakke monumentaliteit is, die ons treft en verheugt.
In deze jongste proeve van Nederlandsche kunstnijverheid, in de betimmeringen
van de Johan de Witt, zien wij dan ook een voorbeeld van de goede samenwerking
tusschen industrieel en kunstenaar, en tusschen kunstenaars onderling, die zoo
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een schoone gedachte, voor het verkrijgen
van een schoon resultaat.
R.W.P. Jr.

L. ZIJL. KOP VAN DEN VOORSTEVEN VAN DE ‘JOHAN DE WITT’.
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[Nummer 11]

CORNELIS BEGA. INTERIEUR (ETS).
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Het etswerk van Cornelis Bega, (1620-1664)
door J. Knoef.
Men kan niet spreken over Bega zonder zich Ostade te herinneren. Voortgekomen
uit diens school toont hij genoeg overeenkomst om, met de kunst des meesters en
zijn kring tot achtergrond, behandeld te worden als een der hunnen, terwijl
daartegenover dieper reikende verschillen dien achtergrond noodzakelijk maken om
er te sprekender tegen naar voren te kunnen brengen: het afwijkende, het eigene dat
hem dan wel geen aanspraak mag doen maken op een plaats als Ostade zich heeft
verworven, maar hem toch meer doet zijn dan bloot een volger in het betreden spoor.

CORNELIS BEGA. LACHENDE BOER.

Zij allen waren de conterfeiters van het landelijk leven hunner dagen, zij het dan
ook in hoofdzaak slechts omvattend wat de uren van rust en ontspanning aan
onderwerpen boden. Wat hun hierin, in dit leven en in deze menschen, aantrok was
slechts ten deele het karakteristieke der verschijning; hun belangstelling gold noch
geheel het individu, noch geheel zijn omgeving om wat daarin anders was dan elders,
maar richtte zich in het beste van hun werk allermeest op den geest die uitging van
de eenheid dier elementen, de gemoedelijke poëzie van het geheel, die eigenaardige
vermenging van rustieke bekoringen met een noot van naiviteit en licht-komische
werking, zooals die voor den niet-dorpeling onafscheidelijk aan dit leven verbonden
is; en de volkomen uitdrukking van deze niet breede maar toch wel gevoelde en
oprechte wijze van zien kon in haar eigenlijkste karakter slechts aan warmte en
echtheid verliezen wanneer dit alles minder innig was versmolten tot een
onverbrekelijk geheel.
Want het komt voor, en hij is de minste niet bij wien we het zien gebeuren, dat,
terwijl het gewicht der voorstelling verlegd wordt naar het figurale deel, het
anecdotische bijna wegvalt en de geestelijke waarde van het beeld, - waarbij het dan
ook meer of minder inboet van wat de wezenlijkste eigenschappen van het genre
zijn, - rijst tot die hoogere volkomenheid waar we geen boeren meer doch menschen
zien, zoogoed als daarnaast in ander werk valt waar te nemen, hoe de omraming van
het tafereel, het interieur of de landelijke entourage een belang wordt toegekend,
waarbij de nadruk steeds meer wordt verschoven naar het uitspreken van de zuivere
stemming slechts. Mocht den kunstenaar altijd nog het verhalende element,
belichaamd in de figuren en hun handelingen en voor den argeloozen toeschouwer
immer nog het voornaamste deel van het werk, onmisbaar lijken, daarboven uit ging
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de intimiteit der ruimte, waarin die menschen vertoefden of, mocht het toeval hen
buiten hebben verplaatst, de mildheid van den avond, de gemoedelijkheid van het
dorpshoekje.
Het verklaart waarom Ostade interieurs kon teekenen met geen ander doel dan
nauwlettend te noteeren, wat er het bewoond-zijn aanduidt, het versleten-zijn door
lang gebruik, die dingen juist welke van een ruimte meer maken dan een nuchter
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spel van lijnen en vlakken, haar geven de bekoring van een stemming; en wanneer
de schilder straks het vertrek gaat vullen met zijn dorpelingen, hoe ruwe gasten in
de schemerige hoeken hun glas ook leegen, hoe rauwe taal men spreekt, mogen de
tronies er iets van doen vermoeden, de genoeglijke vertrouwdheid van de ruimte
omvat hen allen en we zullen nauwelijks weten wie hier hun toevlucht zochten. Zoo
zou de schilderswerkplaats even zeker van den verdroomden middag spreken, wanneer
niet de stille schilder er zijn verven tipte op het paneel en elders raakt de figuur zoo
op den achtergrond, dat het werk het zuivere landschap nadert.
Van deze stroomingen is bij Bega weinig te bespeuren. Wat met betrekking tot
het hiervoor geschetste een uiterlijke afwijking in zijn arbeid kon lijken, is inderdaad
een der bestemmende factoren bij het zoeken naar den geest waarin hij zijn
onderwerpen heeft opgevat. Hij mocht ze kiezen als de anderen, van de figuren die
hij in den kring zijner waarneming betrok als zij afbeelden slechts enkele aspecten,
hij liet die onderwerpen een plaats vinden, die menschen vertoeven niet in de met
zooveel zorg afgebeelde interieurs dier anderen, noch buiten het vertrek in het
landelijke der dorpsomgeving, maar in nauwelijks aangegeven ruimten, als achtte
hij het niet de moeite waard naast zijn figuren ons nog iets te zeggen over andere
dingen. Wat voor de anderen zoo belangrijk was, het stemmingvol milieu waarin het
menschelijk element, in wisselenden toon, zijn stem kon doen weerklinken, doch
soms zelfs meer bijzaak was dan hoofdzaak, is hier verwaarloosd of hoogstens in
uiterste soberheid aangeduid. Hij onthoudt zich van hun omstandig vertellen. Het
landschap ontbreekt geheel en waar hij ons te raden geeft dat we binnenkamers zijn,
volstaat hij meestal met een neutralen achtergrond van effen tint, een kalen muur
doorgaans, waarvan de strakheid soms wordt gebroken door een schematisch
aangegeven meubel, of wel een massale donkerte die geen lichtschijn vermag te
doordringen doet vermoeden een verdieping van den achtergrond, alsof de figuren
in een kelderachtige ruimte zich bevonden, zonder dat wij iets naders leeren over
haar bouw en eigenaardigheden. Zoo, in een kras zwart of wit, niet of nauwelijks
verbroken geeft Bega wat hem noodig en voldoende dunkt voor de omraming van
zijn figuren.
Het verschil in werkwijze is te opmerkelijk dan dat het teruggebracht zou kunnen
worden tot een nuanceering slechts, een individueele eigenaardigheid die haar
beteekenis heeft in het kader van de school maar daarbuiten dan ook ophoudt van
belang te zijn. Integendeel, het verraadt voor wie verder ziet, hoe hier een zelfstandig
een geheel eigene geaardheid zich uit, die, onverschillig voor dien geest der kleine
bekoringen en knus-genoeglijke stemmingen, waardoor de overige beoefenaars van
het genre zich tot dat leven voelden aangetrokken, zich ontdoet van wat hun zoo
belangrijk was, de mise-en-scène, die relief gaf aan wat zij zochten uit te drukken,
maar die hem een belemmering zou zijn bij het verwezenlijken van wat hij wilde.
Hem beheerschte het gevoel voor den vorm en wat hier aan den dag treedt is nog
slechts een eerste en negatieve aanwijzing van het wezenlijkste dat hem van de
anderen scheidde.
Doch met onloochenbare duidelijkheid zeggen ons zijn figuren wat hij werkelijk
bestreefde. Wanneer, om den eerste onder allen te noemen, wanneer Ostade, waar
hij niet vóór al de stemming zocht, ons boeit door het echt en warm gevoel dat hij
zijn menschen meedeelt, waardoor zijn huiselijke tafereelen soms van een innigheid
zijn, die ons zoo recht doet beseffen, hoe ook het armelijkste onderwerp en het
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simpelste kunnen nog hun ontroeringen bereiden als in den kunstenaar slechts liefde
is, daar wekken de menschen bij Bega zeker onze belangstelling niet doordat we in
hen herkennen menschen wier eigenschappen de onze konden zijn, wier vreugden
wij konden deelen. We
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zien in hen slechts wat zij voor den meester waren: motieven voor een zuivere en
klemmende vormbepaling - dat het boeren waren is een ironische speling van het
lot, die alleen het land en de tijd zijner geboorte konden veroorzaken - om ze daarna
in breeder aangelegde prenten te vereenigen tot groepen van een geslotenheid en
zekeren opbouw, die geheel andere idealen in de gedachte roepen dan die de meer
realistische stroomingen van de kunst zijns tijds bewogen. Van het menschelijke van
Ostade hebben zijn figuren dan al zeer weinig. Hij vindt het nauwelijks noodig een
kleine intrige te verzinnen, om zijn menschen naar ieders aard en mate van gemoed
aandeel daarin te laten nemen. Het behoeft ook niet. Een kleine verschikking, een
even veranderde opstelling zijn voldoende om een nieuw motief te doen ontstaan,
waaraan weder te bestudeeren is hoe krachtiger den vorm te vereenvoudigen, te
herleiden tot rustiger vlakken om ze, neven elkaar geschikt, tot het hechtst geheel te
voegen. Wat kon het den meester dan beteekenen hoe de gasten der waardin zich
vermaakten, of ze den beker leegden of op hun wijze zochten den minnegod te dienen?

CORNELIS BEGA. BOERIN.

Maar met een scherpen blik en vastheid van wil toog hij aan het werk en, vreemd
blijvend voor wat zij aan gevoel vertolkten, bezag hij hen naar het uiterlijk en zette,
in simpele lijnen, doch zoo sterk sprekend als hem mogelijk was, die figuren neer,
rechtafgaand op het wezenlijkste van den vorm, noteerend wat er opmerkelijk aan
was in weinige doch markante trekken, kort en des te krachtiger samenvattend ieders
eigenaardigheden. Zooals het menschbeeld zich voordeed in zijn physieke
eigenschappen, zooals het gekarakteriseerd werd door houding, kleeding en gebaar,
zooals het verscheen in het bijzondere, het afwijkende van ieders wezen, dat legde
hij vast, onbewogen, en accentueerde het, onmerkbaar bijna en toch juist genoeg,
om onbarmhartiger nog deze menschen in hun voorkomen van drankzuchtigheid,
met hun trekken van botheid, hun verloopen tronies der wereld prijs te geven. Wat
ook Ostade wel gaf in enkele studiekoppen en losse figuren, completer - menschelijker
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ook - en met oneindig meer détail, loste Bega op in drastische vereenvoudiging tot
een, op zijn best, waarlijk snijdende directheid. Wat aan subtieler schakeeringen
hierbij teloor gaat, wint hij aldus aan kracht van uitdrukking. Hij gelijkt hierin
sommigen dier knappe Duitsche teekenaars van onzen tijd, die in hun bijtende ironie
ons boeien en weten te vermaken, doch zelden te verteederen voor hun sujetten. Een
schier caricaturale manier als deze veronderstelt een levendigen geest, een vlotte
waarneming en een ruime mate van handigheid en kunnen, waarvoor de vaderlandsche
geest meestal iets te traag was, zooals hij tevens ook te nuchter en tegelijk te gevoelig
was om zijn onderwer-
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pen zoo, op een afstand gezien, spottend en meedoogenloos te kunnen afbeelden.

CORNELIS BEGA. HERBERG TAFEREEL.

Toch lag het niet op den weg van Bega zijn gaven te ontwikkelen op dit zoo weinig
betreden gebied. De zin voor bondigheid van expressie die in het menschbeeld zoo
krachtig tot uiting drong zocht in alles zich te openbaren. In sobere, klemmende
vormen en lijnen gaf hij wat anderen met een veelheid van onbeteekenende details
slechts meenden te kunnen weergeven en waarvan de volmaakte overbodigheid blijkt
naast zijn zoo eenvoudigen en toch alleszeggenden teekentrant. De murwe lijnen, de
rondende vormen van Ostade, verraden ze ook goedmoedigheid en verteedering,
worden, elk voor zich gezien, slap van krachteloosheid en halfheid bij de kloeke en
vaste lijnen van Bega. Wie zoekt als hij naar de bij uitnemendheid karakteriseerende
lijn, naar het preciseeren van den vorm, naar zuivere bepaling van omtrek, moet zijn
figuren zien in een koel en klaar licht of in een uiterste van hellen schijn. Hem zijn
de verfijningen der tonalistisch werkende kunstenaars ontzegd gelijk het halflicht
van hun schemerige vertrekken, hun stemmingsvolle grijzen, hun versluierde
overgangen waarin allengs zijn lijfelijke menschen zouden vervagen tot minder dan
schimmen. Toch weet hij licht en donker te benutten op zijn wijze en naar zijn
inzichten. Wanneer hij zijn figuren bijeen geschikt heeft en de breede, ongebroken
vlakken van hun vormen opbouwt en, op even schijnbaar eenvoudige wijze als heel
zijn manier van werken is, een indruk van massaliteit en geslotenheid bereikt, waarbij
het geheel met luttele lijnen is in te sluiten, blijkt bij nadere beschouwing hoe
spelingen van licht en schaduw een wezenlijken rol vervuld hebben,
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niet minder dan de welberaden overweging in het samenvoegen der verschillende
deelen.

CORNELIS BEGA. HERBERG TAFEREEL.

In de meest effectvolle contrasten, waarbij het helste wit noodzakelijk en abrupt de
diepste schaduw naast zich brengt, doet hij het licht zijn composities binden met hier
als een centraal punt een fel uitschietend wit, daar een plotseling terugvallen van
achtergrond en ondergeschikte deelen in een volstrekt duister. Forsch, als de lijn
zelve, op het grove af, zijn de contrasten in de aangewende krachten. Ware het anders,
het zou het karakter van het werk aantasten, zijn hechten bouw in gevaar brengen.
Hier, in uitersten toegepast, van onmiddellijke en treffende werking, versterken ze
het decoratieve element dat, meer of minder stellig uitgesproken, in al dit werk
aanwezig is. Fraaier voorbeelden dan de hier afgebeelde interieurs (zie ook bl. 294)
zijn in zijn werk wel niet te vinden. Regelmatig en rustig, tegen elkaar opgewogen
in massa en intensiteit van kleur, rijen zich de vlakken aaneen; hoe klinkt hij van
grijzen en zwarten de loome krachten samen tot we in dit kelderdonker, waar het
licht zoo grillig speelt over groteske tronies, iets als benauwenis voelen, duister en
vol onrust. Hij heeft hier zijn begaafdheid in haar schoonste eigenschappen ten toon
gespreid en wie zich over den meester wenschte in te lichten zou hem hieruit reeds
ruim voldoende kennen. Niet slechts voor de opvatting van het onderwerp alleen,
maar ook om tot een oordeel te komen over het technisch kunnen en het voor hem
kenmerkende daarin, zijn kwalijk beter stalen te kiezen. Men ziet ook hier hoe, in 't
algemeen, de geëtste lijn grof en krachtig is en men zoekt vergeefs de bekoring van
het handwerk, waaraan men zich, afgescheiden van alle andere overwegingen, zoo
gaarne overgeeft bij de voerders
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van een soepeler techniek. Doch zich voor te stellen hoe hun raffinementen zouden
passen bij het summiere van zijn trant doet tegelijk inzien hoe ook hier opvatting en
uitvoering haar onverbrekelijke eenheid vormen. Toch beschikt hij soms, al blijft hij
krachtig, over een fijner lijn, wanneer hij, met een behagen in kleine sierlijkheden,
den plooienval van een vrouwenrok of een stilleven van de meest verscheiden zaken,
achteloos in een hoek, beknopt, als steeds, maar liefdevol weergeeft. Wanneer dit
niet zoo duidelijk sprak, men zou zijn manier bijna academisch noemen in de precisie
en de keurigheid waarmee hij hier te werk gaat. Het is echter niet het
correcte-zonder-meer dat het academische zoo zeker laat herkennen. Licht en toch
stellig, met juist genoeg tint om niet vlak te blijven en zonder ook te vervallen in het
moeizaam pogen naar een bedrieglijk-getrouwe, als stoffelijke reproductie, geen lijn
te min en stellig niet te veel waarbij men voelt, dat elk haar eenigjuiste plaats heeft
in het geheel, zoo is hij hier en elders. Hoe virtuoos, want hoe eenvoudig in dezen
zelfden geest, zijn die stillevens. Ze zijn, bij de zeldzaamheid van het genre in de
etskunst, dubbel waard opgemerkt te worden. Ook hier die indruk van volledigheid
bij toch zoo sober een gegeven. Men zie hoe uiteenloopende dingen als een
Raerensche kruik, een vuurtest, een bezem, de nerf van het hout der planken, het
gladder hout van een ton telkens in het meest kenmerkende van hun eigenheid zijn
getroffen en men lette op hoe hij in het herberginterieur links, nauwelijks opvallend
in den duisteren hoek, bij de beperktheid der schakeeringen die hier konden worden
toegelaten, nog zooveel heeft bereikt in lichtverdeeling. Hier is liefde voor het werk
en welgevallen in de vaardigheid van hand die zoo ongedwongen en, in allen eenvoud,
zoo raak wist uit te beelden. Het doet deze lijnenspelingen bescheiden sieren den
strengeren bouw van het geheel en ze voltooien dien op de gelukkigste wijze.

CORNELIS BEGA. INTERIEUR.

In deze neiging naar weloverwogen samenstelling, naar een vasten en gesloten
ophouw herinnert hij aan Brouwer en Jan Steen komt in onze gedachte; en het kan
niet toevallig zijn, dat onder zijn etsen een weergave voorkomt naar een van Brouwers
werken, zij het dan een dat zeker niet het sterkst diens begaafdheid in deze richting
laat blijken. Maar van beider beweeglijkheid heeft hij niets. Het heftige en bewogene
schijnt hem vreemd te zijn geweest. Het felle flitsen van het kwetsende woord dat
den twist doet ontbranden beroert de gemoederen niet; de slagen van een pootige
vuist vallen niet op de ruggen en koppen der vrienden van daareven, noch is hier iets
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van uitgelaten drinkfestijnen en wilde gelagen. Deze menschen hebben het
woestongebondene van een vroeger geslacht afgelegd, doch het onbezorgde en
vroolijk-losse van een welvarender volk nog niet verworven. Zij zitten stil bijeen en
mompelen meer dan spreken, zou men denken, en verstaan elkaar, beter dan door
woorden, met een blik, een knipoog of een lichte grijns. In een levendiger verbeelding
zou het vermoeden geboren kunnen worden dat achter deze onbewogenheid dreiging
van heimelijk gesmede plannen broeit, dat deze luguberdonkere ruimten de obscure
kroegen en dievenholen zijn van een anderen tijd, deze
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lieden hun duistere bewoners. Wie echter nader treedt, dien blijkt hun
onschadelijkheid. Wat zou de jonge vrouw, zoo bot van uiterlijk, wier beeltenis men
op verscheidene prenten tegenkomt, anders zijn dan een Hollandsche boerin, die zich
onderhoudt met vrienden en bekenden? Van de schaarsche gratie die haar geslacht
in dien tijd scheen te sieren, mist zij wel alles. Ze moge jong zijn, ze is reeds plomp
als de matrones van Ostade, terwijl die andere schoonheid, die der ouderdom of van
het moederschap, de hare nog niet is. De jonge vrouw op een andere prent is teederder
gezien. Hierin is iets van innigheid van stemming te bespeuren, een uitzondering
gelijk het onderwerp zulks eveneens is. In de warmer gestemde donkerte van dit
vertrouwelijk hoekje, waar het koele buitenlicht leven brengt in schemerige hoeken,
is overtuigend kenbaar gemaakt een geest van intimiteit, gelukkig opgewogen door
het gevoel van wijdheid, dat een stukje lucht en wat wuiving van geboomte weten
te suggereeren.
Zelfs bij een meester met een zoo krachtig stijlgevoel als deze kan het soms schijnen,
dat zijn vaste en zekere hand - en te eerder is men geneigd dit aan te nemen, waar
de breede stroom der kunst in zijn dagen in andere richting leidde - het roer ontglipt
zou zijn, misschien ook dat hij het welberaden heeft omgegooid om ten slotte slechts
te bemerken dat de oude koers het veiligst was en het zekerst voerde naar zijn doel.
Dit mag wat vrij gefantazeerd zijn, het is zeker, dat elk kunstenaar zijn zwakten heeft
of dat een voorbijgaand ideaal hem meenen doet te kunnen wat hem niet gegeven is.
Zoo ontstaat het werk dat men nauwelijks als het zijne zou herkennen, dat men voor
het zuivere beeld van zijn kunst eerder als storend voelt dan als een welkom
complement, waarvan men, voor het totaal van zijn arbeid, slechts kan zeggen, dat
het zoo had kunnen of moeten zijn. Want ook bij Bega ontmoet men werk waarin
men plotseling den maker mist of waarin hij slechts ten halve geeft, wat men van
hem mocht verwachten. Waar hij, zijn aard ontrouw, de zuivere lijn verlaat en gaat
experimenteeren met weeke tinten, schijnt hem de macht over zijn vermogens
ontvallen te zijn, de compositie wankelt, de structuur der figuren verraadt in niets
hun maker. Uitvoeriger te zijn over dit deel van zijn werk is overbodig. Wie den
meester bestudeert zal het, ook zonder uitweidingen, opvallen, en slechts te zuiverder
zijn deugden doen zien.
In het met zekere lijnen neergezette, waar alles ineengrijpt, waar een hecht verband
der deelen is, geaccentueerd hier door een heller licht, steviger gevoegd daar door
een dieper schaduw tot het krachtig geheel, dat wijst op de aesthetische bezinning
van den toch niet hartstochtloozen kunstenaar, daar is hij de meester. Niet
hartstochtloos, want in het klemmend betonen van den vorm spreekt een drift om
dien te doen worden, niet als hij wel ongeveer kon zijn, maar hem te doen verschijnen
als hij, Bega, dien zeer precies zag, wars van détail, expressief bij alle soberheid. Dit
en zijn keurende overweging voelt men in veel van wat hij maakte. Het doet ons
steeds weer naar zijn werk terugkeeren, al missen we er dan het menschelijke in dat
ons bij Ostade treft. Hier is het een artistiek probleem dat ons vasthoudt, naar welks
oplossing we met een intellectueele belangstelling uitzien. Hij is beperkt, beperkter
nog dan de anderen; hij sluit nog nauwer zich op in een voorkeur voor enkele, slechts
weinig gevarieerde, onderwerpen. Toch weet hij ons eerder te winnen dan sommige
van zijn confraters die, bij grooter verscheidenheid, tevreden met een eens behaalde
overwinning, ondergaan in geestlooze herhaling van hun kunnen. Mag het zijn dat
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de meester meermalen faalde, dat zijn greep niet altijd gelukkig was, de frischheid
van den opzet laat de geestkracht onderkennen, die de ware kunstenaarsnatuur altijd
en onverbiddelijk naar volmaking streven doet en waarvoor wij niet dan oprechtelijk
bewondering kunnen voelen.
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G.H. SABBAGH. DECORATIEF DOEK. DEEL UITMAKEND VAN EEN SERIE ‘L'áGE DE L'HOMME’.
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Georges Sabbagh,
door Johannes Tielrooy.
G.H. Sabbagh is een schilder van Egyptischen oorsprong. Hij is echter te Parijs
gevestigd en zoo goed als verfranscht. Zijn vader is Turk van ras, zijn moeder was
een Koptische, dus een afstammelinge der oude Egyptenaren. Niemand in zijn land
beoefent plastische kunsten, bijna niemand begrijpt er iets van. Even in de dertig,
heeft G.H. Sabbagh met zijn tentoonstellingen in de Parijsche verkooplokalen, op
den Salon des Indépendants, en nu ook op den grooten jaarlijkschen Salon, een
toenemend succes, bij de verzamelaars zoowel als bij de critiek.

G.H. SABBAGH. ZELFPORTRET.

***
Sabbagh ziet en beeldt.
Hij ziet niet zooals een ieder, niet vaag, globaal en vluchtig, niet koel. Hij ziet met
liefde en het maakt hem gelukkig. Hij ziet fijn en aandachtig, hij ziet duizendvoudige
schakeering. Een vrouwenhoofd dat voor een ieder blank en rose is, en anders niet,
daarin ziet menig schilder, en deze bij uitstek, groene plekken en paarse tinten en
een enkele lijn van oranje. En daarvan geniet hij; zijn eerste genieting is dat: te zien.
En kleuren te zien. Lijnen vallen hem wel op; duidelijk neemt hij ze waar; kenmerkend
weet hij ze te kiezen en vast zet hij ze neer; maar allereerst treft hem de kleur. Kleur
is hem smeuïg, of week, of tragisch op eens; kleur kan een klap, een stomp zijn voor
zulk een mensch, of een vleiend klagen; kleur is hem een gezang, een weemoedig
neuriën, een rustige, mannelijke stem of een schaterend blijde. Zien is voor Sabbagh
alles. Hij denkt er niet veel bij. Ofschoon een geletterd man, is wijsbegeerte hem
niets, is hij in politiek naar eigen zeggen een kind, is zijn godsdienst een alledaagsch
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en kleurloos geloof, dat men eenmaal aannemen ‘moet’; theorieën van critici
overschoonheid verwekken bij hem slechts beleefde aandacht, hoogstens passieve
belangstelling. Want hij wil zien, en ziet hij, zoo is 't hem genoeg. Beminnaar van
alle weelde, sensueel genieter van al het zijnde, genieter met de oogen, schijnt hij
niet te droomen en weinig te denken, hij kijkt.
En hij beeldt. Niet dat hij nauwkeurig, fotografisch weer zou geven wat hij gezien
heeft. Dat noem ik geen beelden, dat is maar copiëeren, dat is afbeeldingen maken;
een man als hij doet zooiets niet. Zonder bezwaar maakt hij op zijn schilderij een als
blauw en gelijkmatig waargenomen lucht tot een vlak, waar grijs èn blauw door één
rechte streep zijn gescheiden. Want het is hem te gering een slaaf te zijn der
werkelijkheid. Hoe! altijd maar op te letten alleen, zich
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angstig aan te passen, niets te geven dan wat de natuur geeft? Maar de natuur is veel
te grillig, de natuur is soms leelijk, soms armelijk, soms vervelend; de natuur is
onvolmaakt altijd... ‘La nature est un dictionnaire’, heeft Delacroix gezegd: en welk
schrijver zou meenen kunstenaarsarbeid gedaan te hebben door een brok woordenboek
over te nemen? Kunst is streven naar volmaaktheid. Kunstenaar zijn wil zeggen:
trachten iets te maken dat af is, iets dat aan een ideaal beantwoordt. En een ideaal,
uitvloeisel van de Idee der dingen, is méér dan de brokkelige verwerkelijking die
men natuur noemt.... In dien Platonischen zin is ook Sabbagh een idealist. Onbewust
half, heeft hij in zich de Idee van een ding, en die Idee is schoon; 't is de Idee b.v.
verkregen door aanschouwing eener bepaalde kerk, of van een menschengelaat en
nu wil hij die Idee, in al haar volmaaktheid, neerzetten op een doek. Zal hij nu het
dak der kerk een leelijke glimming geven, omdat het die toevallig vertoonde toen
hij het waarnam? Zal hij, boven die kerk, een lucht zonderling groot maken naast
een kleinen torenspits, onder voorwendsel dat in werkelijkheid de boom die er bij
staat nog te nietig is om die lucht ten deele te maskeeren? Zal hij een menschengrijns
in lijnen en kleuren vastleggen, omdat de poseerende mensch bij toeval eenige malen
grijnsde toen hij aan 't werk was? Neen, neen en neen! Een kunstenaar, die met recht
zoo genoemd wordt, laat zoo'n onnoozelen boom met één penseelstreek juist evenveel
groeien als hem lust, laat den mensch zóó glimlachen als overeenkomt met diens
diepste en soms verborgen wezen, en om het willekeurig glimmen en blikkeren der
natuur geeft hij geen zier. Hij maakt er gebruik van of veegt het weg, al naar zijn
welbehagen; hij is de regisseur der werkelijkheid en deze is hem gehoorzaamheid
verschuldigd. Want zijn ideaal van schoonheid - zij 't dan mede door zien van natuur
verkregen - is meer dan natuur: 't is de bewustwording der eenig ware Idee. Daarom
mag hij de natuur wijzigen, in het belang eener diepere waarheid; daarom mag hij
met Natuur omgaan uit de hoogte, ten einde haar op 't laatst des te getrouwer te
blijken.

G.H. SABBAGH. PORTRET VAN MEVR. X.
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Wat hier gezegd is, geldt ook wel van sommige anderen, maar van Sabbagh in
allen deele. Hem kenmerkt het. Hem stelt het tegenover schilders die vooral teekenaars
zijn en geen kleurenminnaars als hij, en tegenover diegenen onder de laatste
impressionisten welke te lijdzaam de natuur met kleine notitiën copiëerden. Niet dat
het impressionisme voor hem niet zou gebloeid hebben; niet dat Manet's
geloofsbelijdenis: ‘Le principal personnage d'un tableau,
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c'est la lumière’ voor hem niet zou zijn afgelegd! Integendeel, van de impressionisten
leerde hij veel. Een der beste Fransche schilders van tegenwoordig, Maurice Denis,
zelf ten deele hun leerling, is drie jaar Sabbagh's meester geweest, en van de
impressionisten heeft Sabbagh nog dat talent om perspectief niet slechts door schaduw
en verkleining, maar ook door bepaalde samenvoegingen van kleuren te verkrijgen;
van hen heeft hij nog die wolkenlooze lucht die toch geen leegte is, welke op het
portret van den Japanner b.v. zoo opvalt. Maar hij is geen impressionist meer omdat
hij ook Gauguin's vlakke tinten soms heeft en omdat hij van de kubisten leerde: zie
de vouwen op het stilleven, zie de plooien der japon op het vrouweportret. Maar
vooral behoort hij niet tot de impressionisten omdat hij, meer dan zij, construeert.
In de eerste plaats wil hij dit: het schilderij moet vol zijn, er mogen geen
onverantwoorde open plekken in blijven, het mag niet rammelen, het stuk zij
evenwichtig. Belangrijk en bijkomstig moeten dadelijk te onderkennen zijn. Intuïtief
gevoelt de schilder wat het inwendig karakter van elk ding is, welke trekken hoofdzaak
zijn; die trekken springen naar voren op het doek en groepeeren zich in harmonie.
Zoo ontstaat een schilderij dat de verstilling eener duidelijk rhythmische beweging
is. Sabbagh is c o n s t r u c t i e f : hij analyseert niet om de analyse, maar om te bouwen.
En in zooverre gelijkt hij op enkele andere belangrijke jongeren, op Lhote, op Zingg;
in zooverre is zijn werk voorbeeld eener nieuwe beweging die thans ook in Frankrijk
aandacht verlangt.

G.H. SABBAGH. PORTRET VAN EEN JAPANNER.
(EIGENDOM VAN DEN HEER MARC LÉVY).

Doch niet afdoende is hij aldus gekenschetst. Colorist; ontrouw leerling, maar toch
leerling der impressionisten; constructief scheppend werker - zeer zeker: maar zoo
zijn er meer. Het persoonlijke van Sabbagh ligt daarin, ongetwijfeld; maar persoonlijk
is hij ook door zijn r e d e lijkheid en ernst, en door zijn zachte h e f t i g h e i d . Dat
tenslotte zet hem apart, dat doet zeggen dat zijn werk ‘du Sabbagh’ is.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

Redelijk wil ik hem noemen omdat hij nieuw en zichzelf weet te zijn, zonder
vroegere grooten te miskennen. Omdat hij overweegt alvorens te werken. Omdat hij
correct is als Mantegna, dien hij een zijner meesters noemt. Omdat sommige zijner
menschengezichten weliswaar smart uitdrukken, doch meestal een getemperde smart,
evenals dat van Mantegna's H. Sebastiaan. Omdat zijn werk slechts dan iets excessiefs
heeft, wan-
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neer het in tijden van groote innerlijke beroering gemaakt is, zooals de drie vrouwen
van het decoratief doek, of zooals zekere enorme Bretonsche rotsen, die ik zag doch
hier niet reproduceer; en dan nog.... Redelijk is Sabbagh omdat hij, bij al zijn kracht,
in alles steeds of bijna steeds maat houdt.
Maar dit is geen koelheid. Het is eigenlijk een vorm van zijn ernst. Ernst doet hem
zijn hartstocht bedwingen. Ernst heeft hem 't eigen doel duidelijk gewezen en stuwt
hem gestadig in de richting van dit bewegend eindpunt. Ernst toont hem, telkens
opnieuw, de noodzakelijkheid van zorgvuldige technische studie. Ernst boezemt hem
die liefde in voor een Mantegna en ook voor Dürer, maakt hem eerlijk, krachtig,
gezond als dezen. En 't is zijn ernst die de keus zijner kleuren bepaalt: deze donkere
rooden, deze niethelle gelen, dit diepe blauw, zijn noch de kleuren van een schilder
wiens ziel sereen is als een ten avond nijgende lentedag, noch die van een
onevenwichtig, immer tragisch gestemd en geschokt gemoed. Het zijn de kleuren
van den, zeer gevoeligen ernst, maar van den ernst. Zooals uit het werk van een
Vincent vaak een schelle schetterstem schijnt te klinken, zoo hoort men uit dat van
Sabbagh een mannelijk bewogen geluid.

G.H. SABBAGH. STILLEVEN.
(EIGENDOM VAN DEN HEER ALFRED TUMIN).

Doch ook dit is nog niet genoeg. Te zeggen dat hij redelijk en ernstig is, beteekent
nog slechts iets bijkomstigs, zij het dan onmiskenbaars, in zijn innerlijke gesteldheid
aan te wijzen. Zijn hoofdtrek is een zachte heftigheid. Zacht, want dit werk is
geacheveerd, is Oostersch-bekorend en steeds meer streelend. Maar het is heftig....
Er zit eigenlijk een geweldige beweging achter. Ofschoon op het doek door ernst
getemperd, als ik zeide, is die beweging bij dezen schilder nog ongewoon sterk te
voelen: de v e r s t i l l i n g die het wezen der plastiek uitmaakt, is hier zeer beperkt.
Zie niet alleen het reeds genoemde decoratieve doek, dat aan niemand minder dan
Michelangelo doet denken: het is in een periode van hevige inwendige onrust gemaakt;
zie ook niet alleen het zelfportret, met die bliksemende lucht: het ontstond op een
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moment van overspanning; maar zie de andere, de voor hem normale stukken. Zóó
expressief zijn ze, dat men onweerstaanbaar moet denken aan het bekende, zoo
expressieve oud-Egyptische vrouweportret, voorvaderlijk erfdeel, misschien, van 's
schilders gemoed. Die overeenkomst, intusschen, kan een toeval zijn... maar voelt
gij niet de spontaneïteit, de voortvarendheid, de gevoelskracht, de heftigheid,
nogmaals, waarmee al deze onderwerpen zijn aangegrepen en vervolgens verwerkt?
Voelt gij niet, dat het die gezegende heftigheid is, welke aan deze doeken hun groote
zeggingskracht verleent?
Als een colorist, d.i. een sensueele; als een constructief en sterk intuïtief schepper,
d.i. als een zelfstandigen, persoonlijken geest; als een redelijk en ernstig werker; als
een zacht en gevoelig, maar hartstochtelijk gemoed: zoo zie ik den kunstenaar Georges
Sabbagh. Zoo is de mensch Sabbagh eveneens.
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GEZICHT OP WEENEN IN

1676, NAAR EEN TEEKENING OP PERKAMENT, DOOR DANIEL SUTTINGERN.

Oud Weenen, door Max Eisler.
II.
In 1810 schrijft Goethe's romantische vriendin, Bettina von Arnim, aan den dichter:
Wien, 15 Mai 1810.
‘.... Ein ungeheurer Maiblumenstrauss durchduftet mein kleines Kabinett, mir ist
wohl im engen kleinen Kämmerchen auf dem alten Turm, wo ich den ganzen Prater
übersehe: Bäume und Bäume von majestätischen Ansehen, herrlicher grüner Rasen.
Hier wohne ich im Hause des verstorbnen B i r k e n s t o c k , mitten zwischen
zweitausend Kupferstichen, ebensoviel Handzeichnungen, so viel hundert alten
Aschenkrügen und Etrürischen Lampen, Marmorvasen, antiken Bruckstücken von
Händen und Füssen, Gemälden, chinesischen Kleidern, Münzen, Steinsammlung,
Meerinsekten, Ferngläser, unzählbare Landkarten, Pläne alter versunkener Reiche
und Städte, kunstreich geschnitzte Stöcke, kostbare Dokumente und endlich das
Schwert des Kaisers Karolus. Dies alles umgibt uns in bunter Verwirrung und soll
gerade in Ordnung gebracht werden; da ist denn nichts zu berühren und zu verstehen.
Die Kastanienallee steht in voller Blüte und draussen die rauschende Donau, die uns
hinüberträgt auf ihrem Rücken Da kann man es im Kunstsaal nicht aushalten; heute
morgen sechs Uhr frühstückten wir im Prater; rundumher unter gewaltigen Eichen
lagerten Türken und Griechen; wie herrlich nehmen sich auf grünen Teppich diese
armutigen buntfarbigen Gruppen schöner Männer aus!’
Eveneens aan Goethe gericht is een brief van zijn trouwen vazal, de musicus Karl
Friedrich Zelter:
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DE ZOOGENAAMDE LINDENALLEE IN DEN AUGARTEN, NAAR EEN GRAVURE VAN J. ZIEGLER,

1781.

Weenen, 30 Juli 1819.
‘....Morgenochtend ben ik hier nu al ruim twee weken en heb nog geen museum,
geen verzameling en niets van de inrichtingen gezien, waar kunst en wetenschap in
ruimte en omlijsting worden gezet. Als ik iederen dag de Donau zie en die oneindige
stad doorwandel, heb ik genoeg en ben zoo moe, dat ik in het slechtste bed dadelijk
inslaap. Weenen is inderdaad een prachtige stad door zijn voorsteden. Dit inzicht
kost bij deze warmte menig zweetdroppeltje. Men kan wel rijden, wat ik ook wel
doe, maar het is niet zoo leerzaam en zeer duur voor wie zooals ik niet marchandeeren
kan. Het Oostenrijksche volk is van een beminnelijke naïviteit en zoo volkomen
afgescheiden van de zoogenaamd hoogere standen, dat deze er eigenlijk slechter aan
toe schijnen te zijn. Als b.v. het Oostenrijksche duitsch geen goed duitsch is, dan is
het toch stellig een taal, waarin men zich zoo gemakkelijk beweegt als een visch in
het water, terwijl de voornamere menschen in het onzekere schijnen te zijn wat en
hoe ze zullen spreken; hoewel ik niet kan ontkennen dat hier veel en goed Fransch
en Italiaansch wordt gesproken, 't geen ook natuurlijk is met het oog op het hier
samentreffen van allerlei nationaliteiten. In de muziek is men hier buitengewoon
goed thuis, vooral in vergelijking met Italië, dat zich voor de alleen zaligmakende
kerk houdt. Hier zijn ze werkelijk diep ontwikkeld. Zij vinden wel alles goed, maar
alleen het beste beklijft. Zij hooren graag een middelmatige opera, die goed bezet
is, maar blijven toch trouw aan een voortreffelijk werk, dat niet goed wordt uitgevoerd.
Beethoven wordt hemelhoog geprezen, omdat hij zich enorm veel moeite geeft en
omdat hij leeft; maar de vertegenwoordiger van den nationalen aard, dien hij als een
onvermengde bron, geen anderen stroom opnemend, laat uitsprankelen: dat is
H a y d n , die woont in hun midden, omdat hij uit hun midden komt.
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Zij schijnen hem iederen dag te vergeten en iederen dag leeft hij weer voor hen op.
Zelfs een zoo koel hoofd als de filosoof George Wilhelm Friedrich Hegel wordt hier
meegesleept door het gemakkelijke leven. Tusschen geleerde bezigheden vindt hij
tóch ook tijd en lust om de Harlekinaden op het volkstooneel en de opera's,
geamuseerd of ontroerd, bij te wonen.’

GEZICHT VAN AF HET PRATER OP DE STAD, NAAR EEN GRAVURE VAN J. ZIEGLER,

1781.

Weenen, 23 September 1824.
‘.... Ik heb weer veel gehoord en gezien en ga door, daarvan zoo trouw mogelijk
verslag te geven. Gisterenochtend bezocht ik eerst enkele kerken, daarna de
verzameling teekeningen en gravures in portefeuilles, die aan Aartshertog Karel
toebehooren; de opzichter bleef bijna de geheele drie uur bij mij - natuurlijk kan men
in dien tijd maar een gedeelte zien; er zijn 150 000 gravures - ik zag de portefeuille
van Michel Angelo's teekeningen door, toen Mantegna's optocht (die gij eens bij
Geheimrat Schultz gezien hebt); - wat men bij ons met moeite bij elkaar krijgt,
onvolledig bezit, doch in groote opstellen beschrijft, - is hier in overvloed; ten slotte
de portefeuille van Martin Schön en eenige anderen
Later zag ik den keizerlijken tuin en de kassen bij de Burg, ik kwam binnen en
weer buiten door een soort van onderaardschen gang, waar de keizer iederen dag
door komt, om eenige middaguren in den tuin door te brengen.
's Middags weer een paar uur in de Belvedere en daarna naar de Figaro van Rossini,
- Lablache, welk een Figaro! - Mme Fodor, welk een Rosine! Dat is een volleerde
zangeres; hoeveel kunst, vrijheid, lieftalligheid, smaak in dien zang; en dan die
voortreffelijke Lablache, wat een bas! En hoe blij en vrij in het komische, nergens
iets vulgairs. Als het heele koor zingt en het orkest fortissimo daartegenin, dan klinkt
zijn stem alsof hij solo zong, en dat heelemaal zonder moeite, zonder geschreeuw,
altijd mooi van toon. Ambrogi ook weer als Dr. Bartolo heel goed; dan nog een
nieuwe zanger,
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de Franco, - het is een heele collectie van de allervoortreffelijksten en daarnaast haast
even uitstekenden. Maar ook wat een meeleven van het publiek! Drie of vier acteurs
krijgen iederen keer bij hun eerste optreden een applaus, dan wordt bij iedere passage
geapplaudisseert of bravo, bravi! geroepen, dan na ieder tooneel luid applaus; de
zanger buigt en gaat weg - maar het geklap wordt voortdurend sterker. Bij het einde
van het stuk echter worden geen artiesten teruggeroepen of toegesproken. Zóó,
herhaalt Parthey en anderen, kan men den Figaro in Italië nergens zien opvoeren. Ik
las vandaag in een Weensch theaterblad, dat menschen van de langste ervaring het
er over eens zijn, dat er sedert vijftig jaar niet zoo'n Italiaansche opera in Weenen
geweest is en zeker de eerste vijftig jaar niet meer komen zal.
Vanochtend heb ik 1o de K.K. Bibliotheek bezichtigd, 300.000 deelen in één zaal!
2o de schatkamer gezien, - de eerste diamant wordt op een millioen getaxeerd, 3o
antiquiteiten, een plateau met munten, zwaar 2055 dukaten, - kortom, men moet in
Weenen geweest zijn! Vanavond ga ik misschien naar den geliefden harlekijn en
zijn dierbare - ach, roerend! - en zoo trouwe Colombine! Morgen - wat zeg je daarvan!
- gaat de Figaro van Mozart - Lablache, Fodor, en Donzelli....’
De vader van de moderne geschiedschrijving, Leopold von Ranke, de in den ban
gedane schrijver van de ‘Geschiedenis der Pausen’ wordt hier merkwaardig genoeg
het meest aangetrokken door de Stefanskerk. Herhaaldelijk schrijft hij daarover:
Weenen, 4 October 1824.
‘.... Am 24. September kam ich an. Mein erster Besuch beim St. Stephan. Ich blieb
nicht draussen stehen, sondern ging hinein: da ist es gewiss auch so schön wie
draussen! Ich wurde da drin mit einem Schlage fromm. Es ist in diesem Zusammen
des Dunkels (wie es kein anderer Dom so schön hat), der Lichter, der Betenden, der
Kommenden und Gehenden, eine sonderbare Magie. Das Ueble ist: die Frömmigkeit
hält, gerade so lange aus, als man drin ist, oder nicht viel länger.’
Wien, Ende November 1827.
‘.... Soll ich Dir von Wien erzählen? Das Land, das ich noch ausserordentlich
heiter sah, Berge in schönen Umrissen, die Donau in mannigfaltigen, kanalähnlichen
Windungen, Weingärten und die Lese darin, grünschattige Waldungen - das ist nun
alles trübe von den Regentagen des Winters. Man geht nicht mehr in den Prater. Die
eigentümliche Schönheit von Wien ist das Glacis rings um die eigentliche Stadt her,
hinter welchem erst die Vorstädte anfangen, fast wie bei Leipzig; nur ist es hier
grösser und breiter und künstlicher: man ist da draussen fast wie auf dem Lande; die
Basteien sind erhalten und geben die schönsten Waldspaziergänge. Täglich führt
mich mein Weg mehrere Male vorüber. Ist die Bastei zu schmutzig, so geht er bei
St. Stephan vorbei. Du hast ohne Zweifel manches Bild dieses grossartigen Gebäudes
gesehen. Im Anfang ging ich besonders im Mondschein dahin, setzte mich gegenüber
auf einen Stein am Haus; der Mond grad darüber, blauer Himmel, dies edle
Menschenwerk, Stille der Mitternacht - ein freudiges Beschauen, welche Träume!’
In 1833 maakt ook Heinrich Laube, later de knapste directeur van het ‘Burgtheater’,
kennis met Weenen en wel juist daar, waar Weenen het meest frisch en echt is, in
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het Prater-Gasthaus Sperl.’ Hier dirigeert de walsenkoning Johann Strausz, dien het
volk op de handen draagt, zijn nieuwste melodieën hier wordt muziek door het volk
gedronken, hier wordt op z'n Weensch gedanst. Hier blijkt het best de luchthartige
zinnelijkheid van dit volkje. Als in een roes raakt de koelere, noordduitsche
briefschrijver onder die bekoring.
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BINNENPLAATS IN OTTAKRING.

Weenen 1833
‘....De heele tuin van S p e r l buiten in de Leopoldstad (d.i. het gebied van den
Prater) is verlicht door duizenden lampen, alle zalen zijn open, Strausz dirigeert de
dansmuziek, lichtkogels vliegen, alle struiken worden levend; wie een Weensch hart
in de borst heeft, gaat er 's avonds op uit, over de Ferdinandsbrug, langs Lampel,
links om de hoek.
Wat daar samenkomt is geen haute-volée, het is een zeer gemengd gezelschap,
maar de ingredienten zijn niet te verachten, en het brouwsel is klassiek-Weensch.
Een avond en een halve nacht bij Sperl, dat is de sleutel van het Weensche zinnelijke
leven: dat is: het Weensche leven. Onder verlichte bogen en open zuilengangen, die
langs de kant loopen, zitten de mannetjes bij de vrouwtjes aan tallooze tafeltjes, en
dat eet en drinkt en babbelt en lacht en luistert. In het midden van den tuin n.l. is het
orkest, van waar die verleidelijke sirenentoonen komen, die nieuwe walsen, de
ergernis van onze geleerde musici, die nieuwe walsen, die als de steek der tarantella,
het jonge bloed oproerig maken. In het midden van den tuin, op dat orkest staat de
moderne held van Oostenrijk, Napoleon autrichien - de muziekdirigent Johannes
Strausz. Wat voor de franschen de overwinningen van Napoleon waren, dat zijn voor
de Weeners de walsen van Strausz en als ze maar kanonnen hadden zouden ze bij
Sperl een Vendomezuil voor hem oprichten. De vader wijst zijn kind op hem, de
beminde Wienerin haren vriend van buiten: “Dat is hij!” - “Wie?” “Hij!” Zooals de
franschen zeggen: “Voici l'homme!” Ik was zeer benieuwd naar den Oostenrijkschen
Napoleon en ik was blij hem midden op zijn slagveld te vinden. Hij was juist bezig
met den keizerslag van Austerlitz, toen wij aankwamen. Met zijn strijkstok wees hij
naar den hemel, en de violen riepen: “De zon gaat op.” De man is zoo zwart als een
moriaan, krulhaar, zijn mond is melodieus,
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ondernemend, wat diklippig; stompe neus; het is jammer dat hij een blank gezicht
heeft, dat tenminste met eenig recht blank genoemd kan worden, anders zou hij
compleet de morenkoning uit het Oosten zijn, Balthasarius geheeten, die met
nieuwjaar in katholieke landen rondgaat en op de deuren helpt schrijven: “C.M.B.”
en het jaartal, om de macht van den duivel en den antichrist te bezweren. Onder den
zeer onzaligen Herodes bracht de bewuste Balthasar den dampenden wierook,
waardoor men de zinnen bedwelmt, en zoo is het ook met Strausz: hij drijft eveneens
de booze duivels uit onze lichamen en wel met walsen, en hij brengt ook onze zinnen
in zoete bedwelming. Echt afrikaansch leidt hij ook zijn dansen: zijn ledematen bezit
hij niet meer als zijn walsenhagel losbreekt, zijn strijkstok danst met zijn arm, de
maat springt met zijn voet rond, de heele “Vogel Strausz” neemt een stormachtigen
aanloop om te vliegen - de duivel is los.

DE ONVOLTOOIDE ADELAARSTOREN VAN DEN STEFANSDOM.

En dit hartstochtelijk proces wordt door de Weeners met een enthousiasme zonder
weerga gadegeslagen, en ze hebben een aandacht, een geheugen voor hun held en
zijn daden, n.l. zijn muzikale gedachten, zooals men dit het duitsche publiek voor
vele andere dingen zou toewenschen. In een potpourri, die hij opvoerde, waren enkele
van zijn walsgedachten gestrooid, en het groote gemêleerde publiek herkende het
kleinste woordje van Strausz en begroette ieder walstempo met donderend applaus
en gejuich.
In bonte mengeling verdringt zich de menigte, de meisjes schuiven warm en
lachend tusschen de vroolijke jongens door, hun warme adem speelde mij, den
vreemdeling-zuilen-heilige, als een zuidelijke bouquet om den neus, hun armen
drongen mij midden in het gewoel, - excuses maakt niemand, bij Sperl wil men geen
pardon en geeft het niet.
Nu worden er aanstalten gemaakt tot den dans. Om de teugellooze menigte binnen
de perken te houden, wordt een groot touw gespannen en alles wat midden in de zaal
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blijft, wordt van de eigenlijke zakenmenschen, de dansers, afgesneden. De grens is
echter wankel, alleen aan de gelijkmatig-draaiende meisjeshoofden onderscheidt
men den stroom der dansenden. Bacchantisch draaien de paren zich door al de
toevallige of opzettelijke hindernissen, de woeste vroolijkheid is losgelaten, geen
god houdt ze in toom, niet eens de warmte, die stil en drukkend om ons heen golft,
als een door den Afrikaner over ons uitgestorte woestijnatmosfeer.
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Karakteristiek is het begin van iederen dans. Strausz begint zijn trillende préludiën,
die er naar snakken vol uit te stroomen, zij klinken tragisch, als een nog door
barensnood teruggehouden zaligheid; de Weener neemt zijn meisje vast in den arm,
zij wiegelen wonderbaarlijk op de maat. Men hoort nog een heelen tijd die langgerekte
bersttonen van de nachtegaal, waarmee zij haar lied begint en onze zenuwen betoovert,
totdat plotseling de juichende triller losbreekt, de eigenlijke dans begint met zijn
razende snelheid, en diep in den maalstroom stort zich het paar....

DE PREEKSTOEL IN DEN STEFANSDOM.

Ik heb daar nooit uitspattingen bijgewoond; het fatale tooverwoord van het noorden,
brandewijn, ontbreekt, dit vuurwater der Indianen; geen dronkaards, geen door drank
stompzinnigen..; de lichte, oostenrijksche wijn maakt alleen maar de zinnen wakker
- en de Weeners hebben groote magen, maar kleine kelen.
Deze orgieën duren tot tegen den morgen, dan neemt Oostenrijks muzikale held,
Johann Strausz, zijn viool en gaat naar huis om een paar uur te slapen en van nieuwe
veldslagen en walsmotieven te droomen voor den volgenden middag in Hitzing
(Wiener Gartenbezirk). De warme paren vliegen naar buiten in de warme Weensche
nachtlucht, en het fluisteren en gichelen verdwijnt in alle richtingen.
Dat is Sperl in floribus.’
Koel, helder en zakelijk schrijft de jonge Moltke, de latere legeraanvoerder der
Duitschers in den oorlog van '70.
Weenen, 15 October 1835,
‘Zaterdag den 10en kwam ik hier in de ochtend-schemering aan en nam logies in
het “Goldene Lamm” op de Jägerzeile. Ik was hier al eens vroeger geweest, en ook
vader heeft hier gelogeerd. Maar het kleine lam is sinds dien tijd een geweldig paleis
geworden met een prachtig uitzicht over den Donau en de Bastei op den Stefanstoren.
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Weenen is een prachtige stad, alleen al omdat de straten er krom zijn; niets is
vervelender dan die lange rechte straten. De kromme zijn eerst langzamerhand
ontstaan, al naar de behoeften; zulke steden hebben een historischen achtergrond en
spreken tot ons gemoed; die met een lineaal getrokken zijn en met uniforme gevels
hebben hun ontstaan te wijten aan de luim van den enkeling. De pracht van winkels
is buitengewoon en men komt voortdurend in de verleiding om te koopen. Ieder huis
heeft behalve
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het nummer een uithangbord, en dat is dikwijls heel goed geschilderd, zoodat men
er verwonderd voor blijft stilstaan. Deze uithangborden komen voor een deel van
goede meesters en men zou ze zooals ze zijn in een schilderijen verzameling willen
ophangen. Daar staat “die Hofdame” naast de “Weisser Wolf”, de jongere “König
von Ungarn” en de “Erzbischof von Köln” tegenover “Amor” en de “Jungfrau von
Orleans.”
Het centrum der stad, de Downingstreet van Weenen, is de zoogenaamde Graben.
Op een paleis staat met groote letters “Gunkel” Gunkel is de eerste notabele onder
de “Kleiderfabrikanten”, die elders “Schneider” worden genoemd. Ik ging naar hem
toe met het oog op “une consultation en fait de toilette”. Nadat hij een onderzoekenden
blik op mijn kleeding had gevestigd, vroeg mijnheer von Gunkel bij wien ik liet
maken. Ik noemde Kley te Berlijn. “Niet kwaad,” zei de artiest, “maar totaal mislukt.”
Hij zou mij graag in het donkergroen willen zien, vertelde me dat het een soort
waanzin was om een wit vest te willen dragen en dat er maar een alleen zaligmakende
zwarte das bestond.
Het leven op straat is buitengewoon. Ze zijn smal en uitstekend geplaveid, maar
zonder trottoir en de équipages en fiacres, die steeds in vollen draf rijden, gaan vlak
langs de huizen, zoodat men werkelijk moet oppassen. Geen wonder dat men bij
zoo'n verdeelde aandacht ieder oogenblik in deze hooge smalle straten verdwaalt.
Maar dan heeft men maar in de hoogte te kijken en men ziet den ouden Stephan, die
met zijn hooge spits den rechten weg aanwijst, of ons toewenkt, van dit vaste punt
opnieuw onze wandeling te beginnen. Werkelijk komen alle wegen langs den St.
Stephan, en iederen morgen blijf ik een oogenblik staan onder deze geweldige
gewelven en tusschen de slanke, hooge, in mooie groote steenen uitgesneden zuilen.
Ook hebben wij den toren tot aan de spits beklommen: 757 treden brengen ons op
den zoogenaamden “Starhembergsitz”, een kleine bank in een nis, van waar uit men
het groote Marchfeld overziet en in de verte Moravië en Hongarije. Daar zat met
bedrukt gemoed de oude Starhemberg en bespiedde de steeds naderkomende macht
der Turken (1683). De geheele vlakte was bedekt met hun tenten en paarden, de
groote ketting van 100,000 centenaars, die nu hangt in het keizerlijke tuinhuis, was
gesmeed om den Donau af te sluiten, de Oostenrijksche strijdmacht was vernietigd,
het hof naar Linz gevlucht, het rijk in tweespalt en op geen hulp viel te hopen. Toen
had Weenen nog niet zijn voorsteden, die nu tienmaal zooveel oppervlakte beslaan
als de eigenlijke stad. Dezelfde wal, zooals hij nu nog staat, alleen aan een kant
voorzien van een paar kleine buitenwerken, was het bolwerk van het christendom.
Honger en ziekte hadden de stad tot het uiterste gebracht, het was een kwestie van
dagen en uren, dan zou de halve maan van den Sint Stephan wapperen, de islam
triomfeeren in de hoofdstad van de christelijke wereld. Hoe anders zou het dan in
Europa zijn geworden! De ruiters van Sobieski, den poolschen vorst, hebben toen
het lot der wereld beslist.
Van den “Starhembergstitz” heeft men nog een honderd treden tot op de spits van
den toren. Van hier uit overziet men geheel Weenen als op een landkaart; de glacis,
die de voorsteden van de stad afscheiden en de “Bastei” tot een van de mooiste
wandelingen maken, de kasteelen en landgoederen der omgeving, dichtbij het
Kahlengebergte en in de verte de Karpathen en de Alpen die reeds geheel met sneeuw
zijn bedekt.’
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Langzaam naderen wij zoo het eind van Oud-Weenen. Toen in 1845 Gutzkow, een
leider van de litteraire beweging ‘das junge Deutschland’ (tijdgenoot van Heine), de
stad bezocht, is de goede, oude tijd bijna voorbij. Dat is in zijn notities, vooral
tusschen de regels, duidelijk te lezen.
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Weenen, 1845.
‘.... De stad is mooi, heerlijk ‘schilderachtig gelegen in een arm van den Donau.
Het glacis, misschien iets te breed, laat de luchtstroomingen vrij door. De voorsteden
hebben allen iets karakteristieks, de eene is meer stadsch, de andere landelijker. Kan
men vriendelijker wonen dan in de Leopoldstad met het uitzicht op de drukke brug?
Of waar vindt men in een stad een vergezicht, zooals men dat heeft van de Schottenen Mölkerbastei over de voorsteden, de tuinen en de bergen aan den horizon! Aan
verfraaiende nieuwe gebouwen vindt men meerendeels slechts woonhuizen, weinig
openbare gebouwen; maar de oude dragen alle den stempel van eerwaardigheid. Het
interieur der oude huizen in de stad is massief, gewoonlijk donker en hoekig, en toch
vriendelijk en gezellig. De inrichting der huizen heeft een eigen karakter. Wanneer
men denkt, aan de grens van Beieren elegance en comfort vaarwel te moeten zeggen,
wordt men aangenaam verrast, in Oostenrijk een eigen stijl van kamerdecoratie te
vinden. Het comfort in Weenen herinnert aan Italië. Men zou meenen dat de Weensche
luxe van Parijs en over Milaan gekomen is.

DE OUDE UNIVERSITEIT.

Er is veel geschreven over het volkskarakter in Weenen. Het is niet goed als
vreemdeling een oordeel uit te spreken. De vreemdeling komt uit den aard der zaak
alleen met dat deel van een bevolking in contact, dat hoopt voordeel van hem te
trekken, en zoo kan het hem allicht gaan als den
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tourist in Italië, die de bewoners van Italië uitsluitend naar de hotelhouders en
postiljons beoordeelde. Een traditioneele fraze is de goedhartigheid der Weeners. Ik
geloof dat de tegenwoordige Weeners zelf om die traditie glimlachen. Zij weten heel
goed dat zij niet meer de oude Weeners zijn, die wij in vaudevilles en Weener kluchten
op het tooneel hebben gezien. Ik geloof, dat het bewustzijn van grootsteedschheid
den in den grond van zijn hart braven Weener kwaad heeft gedaan. De trots, dat er
maar één Weenen bestaat, is hun in 't hoofd geslagen. De Berlijner voelt zich niet
thuis in zijn vaderstad, hij voelt zich onzeker in het geloof aan de voortreffelijkheden
van zijn omgeving, alles wat vreemd is maakt indruk op hem. De Weener daarentegen
denkt dat hij alles in de hoogste prefectie bezit en wordt daardoor op reis critisch,
vitterig; hij vergelijkt alles met zijn tehuis en krijgt daardoor ook in zijn eigen stad
een schijn van pruderie en zelfgevoel, die niet prettig aandoet. Bovendien heeft de
jongere generatie zich onder andere voorwaarden ontwikkeld als de vorige. De eischen
van het gewone leven zijn gestegen, de genoegens geraffineerder geworden, de
verlegenheid, mede te doen aan alle excessen van luxe en mode, verbittert het humeur
en maakt de stemming na een uitbundige vroolijkheid den volgenden morgen knorrig.
De Weeners voelen zelf dat zij veranderd zijn, en de oudere generatie is triest
daarover. Wat heb ik nog veel voorbeelden van die vroegere soort menschen gevonden
en hoe weldadig deden die mij aan! Beste, lieve menschen vol gevoeligheid en
goedheid. Maar helaas! zij zijn gouden uitzonderingen op den algemeenen regel.

BOEKENZAAL IN DE KON. BIBLIOTHEEK.

Zoekt men naar de oorzaken van deze verandering, dan liggen zij voor de hand.
De kunst van te leven is moeilijker geworden. Het geld heeft minder waarde dan
vroeger. Men heeft meer noodig en de inkomsten zijn hetzelfde gebleven. De
genoegens waren vroeger onschadelijker en goedkooper. Nu, alles trekt naar salons,
bals, maskerades, en nu de aanplakbiljetten uitnoodigen tot allerlei grillige genoegens,
nu is de Prater niet meer het asyl van de Weensche uitspanning.
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Ik zag op 1 Mei de bevolking naar den Prater optrekken. Het heele genoegen ging
op in het toiletmaken, scheen het mij. Wie kon in zulke balkleeren, die zelfs de laagste
klassen droegen, op het groene grasveld dansen en springen! De oude toovermacht
van den Prater met zijn overmoed en uitgelatenheid is voorbij. ......Geheel tevreden
stelde mij alleen het B u r g t h e a t e r . Deze traditie is dan toch in haar geheele
waardigheid be-
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waard gebleven. Men klaagt over het verval van dit tooneel, dat het voornaamste
van Duitschland moest zijn, maar dat wat is overgebleven van de vroegere waarde
is toch nog altijd zooveel, dat het hoog uitsteekt boven de andere tooneelverhoudingen
in Duitschland. De taak van dit theater wordt met een zekeren plechtigen ernst vervuld.
Ik kwam onder den indruk van dezen geregelden gang van zaken, van deze
vooruitziende beheersching aller bij zoo'n inrichting voorkomende eventualiteiten.
De tooneelspelers gevoelden zich vereerd door hun betrekking; zij zijn trotsch dat
zij aan dit theater meewerken. Het gevoel te spelen voor een vaak talrijk, altijd
gedistingeerd publiek, voor een kritiek, die gewend is hen met de grootste aandacht
te volgen, maakt dat zij hun kunst met een soort heiligen eerbied uitoefenen. Nergens
heb ik bemerkt, dat een artiest op den dag van zijn optreden, zoo blij zich op zijn
taak voorbereidt.....

DE ST. JOZEFZUIL OP DEN HOHEN MARKT.

Dan komt het einde van Alt-Wien, 1848. Het jaar van den volksstormloop, die,
naast veel onrecht en veel verouderde zaken, toch ook veel beminnelijks wegvaagde.
De geduldige Weener openbaart door driftige buitensporigheden de duistere zijde
zijns wezen. Brokstukken uit twee brieven, geschreven op twee op elkaar volgende
Meidagen van dat jaar door den Saksischen diplomaat, graaf Karl Friedrich Vitzthum
von Eckstädt, belichten plotseling fel de ontzaglijke verandering:
Wien, 26. Mai. 1848.
‘Das war wieder einmal einer von den Tagen, wie sie nur in einem Lande
vorkommen können wo die politische Unreife des Volkes mit der Halbheit, Schwäche
und Unentschiedenheit einer in sich zerfallenen Regierung Hand in Hand geht. Die
gute Stadt Wien war ganz ruhig eingeschlafen. Heute morgen erwachte sie aber in
höchster Aufregung aus ihrem Schlummer. Alle Tore, die Burg und unter anderem
auch die Universität waren stark mit Militär besetzt. An den Strassenecken war ein
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Plakat des Ministeriums zu lesen, welches die Schliessung der Universität und die
Entwaffnung der akademischen Legion verkündete....’
Wien, 27. Mai 1848.
‘So weit hatte ich gestern geschrieben, als ich durch das übermässige Gebrüll auf
den Strassen gestört wurde. Ich fahre in meinem Berichte fort. Die Handlungsweise
des Ministeriums, welche man kaum ausschliess-
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lich auf Rechnung der Dummheit setzen kann, rief einen noch nie dagewesenen
Sturm hervor. Die in den Märztagen und am 15. Mai nur glimmende Glut schlug zu
hellen Flammen auf. Barrikaden wurden errichtet. Die schwache Militärabteilung
vor der Aula der Universität musste zurückgezogen werden. Während eines
Bajonettangriffs am R o t e n t u r m t o r entlud sich wiederum in unserer an derlei
unglücklichen Zufällen so reichen Zeit das Gewehr eines Rekruten. Ein armer, ganz
unschuldiger Drechsler wurde von dem Schusse niedergestreckt. Jetzt stieg die Wut
aufs höchste. Es war zehn Uhr morgens. Barrikaden auf Barrikaden wuchsen aus der
Erde. Das Wiener Pflaster liefert treffliches Material zu diesen Bauten. Die
Sturmglocke von St. Stephan ertönt. Generalmarsch wird geschlagen. Während die
Nationalgarde zusammentritt, dringen die Proletarier der Vorstädte durch die Tore.
Bürgermiliz wie Nationalgarde erklären sich für die Universität. Die seit Monaten
hier weilenden faiseurs de barricades, meist Polen, wohl auch Franzosen, finden
endlich unverhofft Beschäftigung. Mittags zwölf Uhr zieht das Ministerium seinen
ominösen Befehl zurück, und das Militär marschiert in die Kasernen ab. Dabei
beruhigten sich die Studenten, und das nervenangreifende, mehrstündige Sturmläuten
wurde gegen ein Uhr eingestellt. Die Universität jedoch, welche nie etwas anderes
gewesen ist als das Werkzeug des polnischfranzösischen demokratischen Komitees,
war nicht mehr Herrin der Bewegung. Der Pöbel herrschte im vollen Sinn des Wortes.
Männer und Weiber, bewaffnet mit Schaufeln, Hacken, Beilen, zugespitzten
Eisenbahnschienen - die Nordbahn war aufgerissen worden - durchzogen lärmend
und brüllend die Strassen, hie und da Fahnen folgend, auf welchen schlechte
Lithographien des armen Kaisers prangten.....’
Het ‘post-scriptum’ staat in het dagboek der gebroeders de Goncourt:
Paris, 30 September 1860.
Au sortir de cette ville de bruit et de mouvement (Vienne), où les voitures volent,
où les pavés sonnent, où il y a dans les rues un monde riant et gai à poignée, et où
les femmes ne sont plus les Allemandes de Berlin, mais des femmes au sang mêlé,
des métis de Hongroises, de Croates, de Bohêmes, de Russes, au front bas, à l'oeil
amoureux, et qui depuis la fille de boutique jusqu'à l'Impératrice, sont des images
de volupté.... Paris me paraît gris et morne, et ses femmes inexpressives, et les roues
de ses voitures avoir des chaussons de lisières. Rien de la patrie ne me sourit, pas
même notre intérieur.
(Wordt vervolgd).
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VOOR- EN ZIJKANT VAN HET PALEIS VAN URBINO (ARCHIT. LUCIANO LAURANO). (PHOTO ALINARI).

Kunstlievende vorsten uit Italiën's verleden,
door dr. Raimond van Marle.
I.
Hertog Federigo van Urbino.
Aan weinigen is het hoog in de Apenijnen gelegen stedeke Urbino bekend en toch
bewaart het binnen zijn muren een der schoonste bouwwerken welke uit de
Italiaansche Renaissance zijn overgebleven. Het is het paleis van Federigo de
Montefeltre, hertog van Urbino; misschien de beste, wijste en meest kunstlievende
vorst welke in de 15e eeuw in Italië regeerde.
Federigo was de afstammeling van het gravenhuis hetwelk sedert eeuwen reeds
in en om Urbino het bewind voerde. Het graafschap Montefeltre werd hun in 1160
door den keizer als leengoed gegeven en van daar hadden zij hun macht
langzamerhand uitgebreid. Daar hun bestuur echter voorbeeldig schijnt geweest te
zijn, stelden verschillende steden zich vrijwillig onder hun beheer zooals b.v. Cagli
(1371). Door strijd, pauselijke giften, aankoop en huwelijk hadden zij een tamelijk
beteekenenden staat weten te vormen, welke zich tusschen de Apenijnen en de
Adriatische zee uitstrekte, zeven bisschopssteden en 3 of 400 kasteelen bezat. Van
af het eind der 13e eeuw noemden de graven van Montefeltre zich ook graaf van
Urbino.
Federigo was de zoon van graaf Guidantonio en Caterina Colonna, nicht van Paus
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Martin V; hij werd in het jaar 1422 geboren te Gubbio, een bezitting der graven van
Urbino in Umbria, en waar hij in 1437 in den echt trad met Gentile Brancaleoni. Zijn
oudere broeder Odantonio was de eerste graaf van Urbino die het recht verkreeg den
titel van hertog te voeren. Maar hij werd vermoord, misschien ten gevolge van het
vertrouwen hetwelk hij gesteld had in twee raadsheeren, welke eigenlijk agenten
waren van zijn vijand Pandolfo Malatesta, heer van Rimini, en die zich bij het volk
van Urbino zoo gehaat maakten dat het de raadsheeren en den vorst om het leven
bracht. Federigo volgde hem op met den titel van graaf.

ACHTERZIJDE VAN HET PALEIS VAN URBINO (LUCIANO LAURANO). (PHOTO ALINARI).

Zijn huwelijk met Gentile bleef kinderloos en hij verkreeg daarom wettiging van
zijn natuurlijke zonen Buonconte en Antonio. Kort na het overlijden van Gentile
sloot Federigo een tweede huwelijk - 1460 - met Battista Sforza, dochter van den
heer van Pesaro, een buitengewoon begaafde en zelfs geleerde jonkvrouw, die er in
slaagde gedurende de lange veldtochten van haar gemaal den kleinen staat tot ieders
genoegdoening te besturen. Battista stierf in 1472, na haren echtgenoot acht dochters
en eenen zoon - Guidobaldo - te hebben geschonken; behalve deze had Federigo nog
vier onechte kinderen.
Wat verwonderlijk moge schijnen voor een man met Federigo's buitengewoon
verfijnden smaak is, dat hij zijn eigenlijken roem aan het oorlogsbedrijf te danken
heeft; hij was een beroeps-‘condottiere’, kapitein-generaal der Pauselijke troepen,
maar stond ook andere vorsten bij. Gedurende zijn leven diende hij drie Pausen, twee
koningen van Napels, en twee hertogen van Milaan. Zijn grootste vijanden waren
de Malatesta's tegen welke hij in 1460-63 te velde toog en die hij ten onder bracht.
Bijgestaan door Siena streed hij tegen Florence en hare bondgenooten (1478) en te
zamen met Ferrara voerde hij oorlog tegen Venetië, een veldtocht welke noodlottig
voor hem was daar hij voor den afloop aan malaria overleed (10 Sept. 1482).
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De Paus gaf op meer dan een wijze uiting aan den grooten gunst in welke zijn
geniale veldheer bij hem stond. In Augustus 1474 verhief hij hem tot den rang van
hertog en in 1478 zond hij hem ‘hoed en zwaard’, een zeer eervolle onderscheiding.
In 1474 had de koning van Engeland hem ridder van den Kousenband gemaakt.
Omtrent Federigo's karakter zijn wij vrijwel onderricht door de rijmelarij van den
schilder-poëet Giovanni Santi; door den bibliothecaris-boekhan-
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delaar Vespasiano en door de gedichten van den aanmerkelijk later levenden Muzio,
welke ons Federigo doen kennen als een model vorst; zelfs ook dan, wanneer wij er
rekening mee houden dat hunne mededeelingen allicht eenigszins opgesmukt zijn.

HOOFDINGANG VAN HET PALEIS VAN URBINO. (LUCIANO LAURANO). (PHOTO ALINARI).

Men prijst zijn groote beleefdheid en manierlijkheid, men noemt hem rechtvaardig,
oprecht, eerlijk, weldadig en godsdienstig. Zijn woorden waren verfijnd, hij toonde
zich nooit boos dan wanneer hem zulks noodig scheen, hij was zeer matig in zijn
spijzen, at vooral vruchten, dronk nooit wijn, gaf het voorbeeld geen wapens te dragen
en was zeer nauwgezet in het navolgen der voorschriften van het stadsbestuur. Zijn
onderdanen behandelde Federigo als zijn kinderen, hij sprak op straat tot iedereen,
zijn hand op hun schouder leggende of hen bij den arm nemende, vroeg de een naar
familieomstandigheden - steeds bereid een ieder met raad en daad bij te staan - terwijl
hij met een ander lachte en schertste. Wanneer een bouwwerk ondernomen werd,
zoo drong Federigo er op aan dat men het zoo schoon als maar mogelijk zou maken.
Tot zijn soldaten sprak hij als tot edellieden. In zijn paleis hoorde men nooit vloeken
en er werd nooit gespeeld. 's Morgens vroeg maakte hij een rit en gaf daarna in zijn
tuin audiëntie aan ieder die komen wilde. Gedurende de maaltijden werd er
voorgelezen vooral uit de klassieke, maar soms ook uit godsdienstige werken. Na
den maaltijd werden den hertog rechtszaken in 't latijn voorgedragen over welke hij
in dezelfde taal zijn oordeel gaf. In zijn vrije uren liet hij zich voorlezen of ging naar
de spelen en lichaams-oefeningen van de pages kijken. Zijn voornaamste fouten
waren drift en zinlijkheid, maar deze beide neigingen bracht hij geheel onder bedwang.
Marcilio Ficino, een der grootste denkers der 15e eeuw, noemde Federigo het
toonbeeld van een volmaakt mensch en een wijs man, en zeker is het een hoogst
merkwaardige figuur tusschen de genotzuchtige vorsten der Italiaansche renaissance.
Weelde en pracht schenen Federigo echter heelemaal niet in tegenspraak met zijn
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ethische levenswijze en aan dezen trek herkent men den werkelijken kunstvereerder,
want een groot deel van zijn schatten en ontzettend groot inko-
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men*) schijnt hij aan zijn bibliotheek en kunstwerken besteed te hebben en van deze
twee waren zijn boeken hem wel het dierbaarst. Een opsomming van de werken
welke zich daar bevonden is heden niet meer mogelijk. De mooiste exemplaren
maken nu deel uit van de Vaticaansche bibliotheek. Klassieken, Italiaansche schrijvers,
Theologie, Philosophie, Wiskunde, Recht, Medicijnen, Historie, Arabisch, Grieksch,
Hebreeuwsch, alles was er vertegenwoordigd. Wanneer de hertog van een werk
hoorde hetwelk hij nog niet bezat, zoo liet hij het onmiddellijk copieeren en hij had
bij voortduring 34 overschrijvers aan het werk. Veelal waren de manuscripten met
prachtige miniaturen versierd en alle werken waren gebonden in donkerrood leer en
met zilver beslagen. Na 14 jaren verzamelen, min of meer onder leiding van den
daarbij zeer veel verdienenden Vespasiano had de hertog 30.000 ducaten aan zijn
bibliotheek uitgegeven, welke voor een der beste van Europa doorging.
Federigo had vooral smaak voor de classieken en was na den val van Constantinopel
een der eersten welke zich voor de schatten der Grieksche literatuur interesseerde,
die toen Italië overstroomden. Poëeten en geleerden waren steeds welkome gasten
aan het paleis van Urbino; van acht dichters bezitten wij nog de getuigenis dat zij
met hertog Federigo bekend waren.
Sommigen verkeerden bij voortduring aan zijn hof. Onder de geleerden die er
verblijf hielden bevond zich een Duitsche astroloog Maestro Paolo, en een groep
voorspellers waren ook steeds aanwezig. Federigo hield ook veel van muziek, vooral
van orgelspel en koor-zang.
De hofhouding telde 355 leden, waaronder 4 leeraars in grammatica, logika en
philosophie, 5 architecten, 5 voorlezers, 4 copiïsten van handschriften (behalve die
buiten Urbino werkzaam), 5 tapijtwerkers en ten minste 2 miniatuurschilders.
Gallo Galli schreef in 1566 aan hertog Ugobaldo II rekeningen gezien te hebben
waaruit bleek dat de bouw van het paleis 200.000 ducaten kostte, het zilverwerk
40.000, de tapijten, het beleg van Troje voorstellend, 10.000, en de bibliotheek 40.000.
Het paleis van Urbino wordt nu veelal beschouwd als het uitgangspunt van wat
de Duitschers de ‘Hochrenaissance’ noemen en heeft daarom van een kunsthistorisch
standpunt een ongemeen groote beteekenis. Gelukkig zijn wij omtrent den architect
van het paleis vrijwel onderricht; zijn naam was Luciano Laurana en hij was uit
Dalmatië afkomstig. Een aantal documenten deelt ons ook het een en ander mede
omtrent de bouwgeschiedenis. De moeilijkheid van Laurana's opdracht bestond daarin
dat hij in zijn plan rekening moest houden met het oude reeds bestaande paleis,
hetwelk men hem blijkbaar niet toestond geheel af te breken en eenige nu nog
bestaande vensters zijn blijkbaar van vroegeren oorsprong. Laurana moest het oude
gebouw naar verschillende kanten uitbreiden, maar een deel der façade bleef bestaan.
Federigo vatte reeds in 1457 het besluit het paleis te doen vergrooten, maar eerst
in 1465 werd er een aanvang mede gemaakt. Laurana is niet slechts de architect,
maar in een brief van Federigo van 1468 lezen wij, dat hij het recht van beslissing
heeft voor het maken van alle decoratieve onderdeelen, steen, hout en ijzerwerk en
was hij voor eenigen tijd alleenheerscher bij het tot stand brengen van het prachtige
*) Behalve wat de rijkdom van zijn land opbracht, ontving Federigo b.v. van den koning van
Naples 8000 ducaten per maand gedurende oorlog en 6000 als vredespensioen. Aan het eind
van zijn leven als generaal der troepen van de met den Paus geallieerde vorsten was zijn
jaarlijksch inkomen 165.000 ducaten, waarvan 45 000 zijn eigen aandeel in oorlogs- en
65.000 in vredestijd.
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werk, hetwelk wij dus - behalve eenige latere toevoegsels - in zijn geheel aan
Laurana's genie te danken hebben. Eenige documenten omtrent het paleis doen ons
nog weten dat in 1468 de gewelven gereed waren en tusschen 1472 en '74 de meest
beteekenende deelen van den
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bouw ten uitvoer werden gebracht. Laurana was in 1472 nog te Urbino, waar hij het
jaar te voren een huis, en buiten de stad een moestuin kocht. Dit duidt dus op een
plan er zich bij voortduring te vestigen, echter bevond hij zich in 1476 te Pesaro,
waar hij aan het in 1474 begonnen slot werkzaam was. Hij stierf in 1479.

DEUR IN HOUT-MOZAÏK, WAARSCHIJNLIJK ONTWORPEN DOOR FRANCESCO DI GIORGIO EN UITGEVOERD
DOOR BACCIO PONTELLI. (PHOTO ALINARI).

Hoewel de eenheid van het werk het ons duidelijk maakt dat het geheele gebouw
volgens de plannen van één persoon werd uitgevoerd, is het zeker, dat op het
oogenblik dat Laurana Urbino verliet, het nog niet geheel gereed was Onder zijn
onmiddellijke leiding kwam echter de groote binnenhof tot stand, welke wel het
belangrijkste en schoonste deel van het paleis genoemd mag worden, zoowel als de
loggia's tusschen de twee oude torens, de nu ingevulde maar nog zichtbare loggia's
aan de Westzijde, de groote zaal, eenige kleinere zalen op de eerste verdieping, vele
vensters, en de eenvoudigste deurlijsten.
Laurana's opvolger was Baccio Pontelli, welke misschien reeds Laurana had
bijgestaan en die er tot 1481 werkzaam bleef. De tweede verdieping werd eerst veel
later geheel beeindigd.
Onze bewondering voor dit prachtwerk der bouwkunst moet zich vooral bij het
inwendige bepalen. De buitenkant was zeker vrijwel afhankelijk van wat er reeds
bestond en van de ongelukkige plaatsing door welke het niet wel mogelijk was,
precies die vormen aan het paleis te geven welke den architect mochten wenschelijk
schijnen. Een façade heeft het gebouw eigenlijk niet en de hoofdingang bevindt zich
niet in het midden, maar vrijwel in den hoek van een voorplein.
Indrukwekkend zijn echter de proporties van den binnenhof van de gewelven der
zalen en van de deuren en ramen; trouwens de leer der verhoudingen was eigenlijk
de groote ontdekking der renaissance-bouwkunst.
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Van af het oogenblik dat het paleis bestond wekte het groote bewondering; de
markgraaf van Mantua wilde er een plan van hebben, waarschijnlijk met het doel het
te doen navolgen en Giovanni Santi en Porcelleo dei Pandoni bezongen het in
gedichten. De bouwstijl mag een mengsel
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genoemd worden van klassieke statigheid en florentijnsche elegantie, hij is oneindig
meer gratievol dan wat men verder in de 15e eeuw buiten Florence aantreft,
eerwaardiger en ernstiger, en zuiverder schoon dan wat de Arnostad toen voortbracht.
Toch is het duidelijk zichtbaar dat Laurana met de werken van Michelozzo,
Bruneleschi en vooral met die van Alberte bekend was; van dezen laatste leerde hij
waarschijnlijk het beginsel alle vertrekken van een verdieping op het zelfde niveau
te plaatsen. Sedert von Reber de werkelijke kunstwaarde van het paleis van Urbino
deed erkennen, is vooral Bramante als innovator van veel minder beteekenis
geworden; men neemt soms als mogelijk aan dat hij in zijn jonge jaren bij den bouw
van Urbino tegenwoordig was als leerling van Laurana die nu vrijwel algemeen
beschouwd wordt als stichter van de groote Italiaansche renaissance-bouwstijl.
Behalve het slot van Pesaro kan het zijn dat hij ook het kasteel Poggio Reale bij
Napels plande.

SAN BERNARDINO, GRAFKAPEL VAN DE HERTOGEN VAN URBINO, BUITEN DE STAD GELEGEN.
(BRAMANTE?) (PHOTO ALINARI).

Een zeer geniale kunstenaar, welke Federigo op meer dan eene manier bijstond,
was de Sienees Francesco di Giorgio Martini, schilder, beeldhouwer, architect en
ingenieur. Geboren omstreeks 1423, was hij op jeugdigen leeftijd reeds bouwmeester
van den kathedraal van Orvieto terwijl verschillende schoone schilderwerken van
zijn hand zich in het museum van Siena bevinden. Het oorspronkelijk doel waarmee
Federigo hem naar Urbino ontbood, was hem als oorlogs-architect te gebruiken. Als
zoodanig was Francesco gedurende de jaren 1477-9, aan 's hertog's leger verbonden,
maakte in dien tijd 36 ‘krijgsbouwwerken’, en schreef in 1478 een verhandeling over
genie, welke hij aan den grooten veldheer opdroeg. Voor de versiering van het paleis
maakte hij zich nuttig door het ontwerpen van verschillende deurlijsten met motieven
aan krijgsinstrumenten ontleend*) en een dergelijke fries, oorspronkelijk op een der
buitenmuren van het paleis zichtbaar, maar in de 18e eeuw in de galerij van de eerste
verdieping overgebracht. Een en ander werd door Ambrogio Barocci van Milaan
uitgevoerd. Van meer belang echter nog waren de teekeningen welke Francesco
maakte voor de hout-mozaiek versiering in welke het paleis van Urbino zoo bijzonder
rijk is. Echter kwam deze versiering gedeeltelijk tot stand gedurende den tijd van
*) Deze worden ook wel eens aan Gian Cristoforo Romano toegeschreven, maar de juistheid
hiervan schijnt onwaarschijnlijk, daar deze eerst in 1506 en 1510 te Urbino vermeld wordt
en deze deuren F(edericus) D(ux) gemerkt zijn en dus tusschen 1474 en '85 werden uitgevoerd.
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Laurana, want waar het monogram F.C. (Federicus Comes) zichtbaar is, zijn wij
zeker een werk voor ons te hebben hetwelk voor 1474 - jaar van Federigo's verheffing
tot den hertogsrang - vervaardigd werd.
Men heeft gedacht dat Baccio Pontelli dit mozaïek werk kon hebben uitgevoerd,
daar hij zich zelf als ‘lignaiolo’ (houtwerker) betitelt, in 1475 het koor van den
kathedraal van Pisa met hout-mozaïek versierde en zich leerling noemt van Francione
die dergelijke ornementeering in het Palazzo Vecchio van Florence maakte. Daar de
techniek van het
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werk te Pisa dezelfde is welke wij in Urbino vinden, maar de teekening daar veel
minder sierlijk is, kan men aannemen dat te Urbino deuitvoering aan Pontelli was
toevertrouwd, terwijl Francesco de Giorgio de teekeningen er voor maakte; de figuren
tonnen ook te veel overeenkomst met die der schilderwerken van Francesco om ze
niet aan de zelfde hand toe te schrijven. De buitengewoon rijke zoldering van
Federigo's bibliotheek toont de datum 1476 en daar Francesco de Giorgio eerst het
volgend jaar te Urbino kwam, is hier zijn hand niet te zoeken. Wel echter in de
voorstellingen van Geloof, Hoop en Liefde in 's hertogs studeerkamer, de portretten
van groote philosophen en eenige landschappen in de bibliotheek, zoowel als in de
verschillende deuren van het paleis, welke met kleine figuren en met
architectuur-perspectieven versierd zijn.

BINNENHOF VAN HET PALEIS TE GUBBIO (LUCIANO LAURANO). (PHOTO ALINARI).

Twee andere kunstenaars met de opluistering van het paleis belast, waren Ambrogio
Barocci van Milaan,*) en Francesco di Simon Ferucci, beide beeldhouwers. Dat de
eerste, welke zich voor 1479 te Urbino bevond, met een deel van het bouwwerk
belast zou geweest zijn, schijnt niet waarschijnlijk. Aan hem kan worden
toegeschreven de versiering van het trappenhuis en van de kapel ‘del Perdono’ welke
een zekere Lombardischen stijl tonnen, zoowel als eenige friesen. Feruzzi maakte
de deurlijsten met het granaat-motief - een embleem van den hertog -. Hij was
waarschijnlijk tusschen

*) Waarschijnlijk een der beeldhouwers van de Kathedraal van Milaan.
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1474 en '84 in het paleis werkzaam en zijn schoonste creatie was daar zonder twijfel
de stucco aan het plafond van de zoogenaamde Barocci-zaal, waar in het midden de
Arend van Montefeltre prijkt, omgeven door guirlanden houdende engelen. Hij
maakte ook eenige gebeeldhouwde schoorsteenen en deurlijsten, van welke er zich
een groot aantal in het paleis bevinden en de makers waarvan ons gedeeltelijk
onbekend zijn, waarschijnlijk behooren zij grootendeels tot het plan van Laurana;
op die welke aan Domenico Roselli kunnen worden toegeschreven komen wij later
terug. Een ander bouwwerk, hetwelk gedurende Federigo's regeering tot stand kwam,
was de kerk van San Bernardino op een heuvel buiten de stad gelegen, misschien
reeds begonnen op last van zijn Vader, graaf Guidantonio. Documenten van 1467,
tot '96 spreken van den bouw van deze kerk, welke werkelijk als grafkapel voor de
familie van den hertog bedoeld was en ook als zoodanig dienst deed. Het altaarstuk,
nu in de Brera te Milaan, waarvan verderop sprake zal zijn, was reeds in 1472 gereed,
zoodat het waarschijnlijk voorkomt dat de kerk toen reeds vrij wel beëindigd was.
Men heeft den bouw soms aan Baccio Pontelli toegeschreven, maar in den laatsten
tijd meent men algemeen Bramante's stijl er in te herkennen. Hier doet zich echter
de moeilijkheid voor dat deze zeker geniale architect in 1467 eerst 23 jaar oud was
en het onwaarschijnlijk schijnt dat men een onderneming van een dergelijke beteekenis
aan een jongmensch zou hebben toevertrouwd, die zich op dat oogenblik nog door
niets had onderscheiden. Het plan in zijn grootschen eenvoud - een vierkant waarvan
zich twee korte en twee lange armen uitstrekken - de verhoudingen, de ronde koepel,
welke niet direct op de arcaden rust, zijn Bramantische beginselen; trouwens heeft
men diens hand ook willen herkennen in het paleis Passionei te Urbino. Laurana's
manier was het niet, maar zekere deelen van de San Bernardino schijnen gecopieerd
in de portico van de kathedraal van Spoleto, welke in 1491 door Pipo d' Antonio
Florentino gebouwd werd. Was hij misschien de architect van de San Bernardino?
Een zeer beteekenend bouwwerk is het niet.
Van het oorspronkelijk aspect van de kathedraal, welke gedurende het bewind van
Federigo en zijn zoon Guidobaldo onder Baccio Pontelli's leiding tot stand kwam,
is niets overgebleven; zij stortte aan het eind der 18e eeuw in een en werd daarna
weer opgebouwd.
In zijn geboortestad Gubbio deed Federigo tusschen 1476 en '80 ook het oude
paleis vernieuwen en dit op een wijze, welke zoo zeer aan den stijl van Luciano
Laurana herinnert, dat het wel geen twijfel lijdt, dat het de groote architect zelf was
die het plan voor deze veranderingen leverde en niet Francesco di Giorgio of Baccio
Pontelli, zooals veelal wordt beweerd. Het is echter op veel bescheidener schaal
uitgevoerd dan het paleis van Urbino, het is slecht geplaatst tusschen nauwe straten
en heeft slechts eene verdieping. Maar de binnenhof, hoewel klein, toont dezelfde
colonnade met prachtige verhoudingen, welke Urbino in het groot bezit, de gewelven,
deuren en ramen van eenige zalen toonen ook groote gelijkenis met het paleis der
residentie. Het monogram van Guidobaldo en het wapen van de Della Rovere's toonen
dat een deel van het gebouw na Federigo's tijd werd uitgevoerd. In den
tegenwoordigen vervallen toestand blijft er geen spoor over van de
beeldhouwwerkversiering van Domenico, Roselli en Ambrogio Barocci, noch van
het prachtig hout mozaiek met allegorische voorstellingen van Muziek, Letterkunde,
en Wetenschap, welke misschien het werk was van Antonio Mastei, die het koor van
de S. Fortunato te Gubbio versierde.
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Nog vinden wij vermelding van bouwwerken welke Federigo te Fossombrone,
Cagli, Cateldurante, Mercatello en andere hem behoorende steden deed uitvoeren,
maar waarschijnlijk geldt het hier slechts vestingen.
(Slot volgt.)
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Bladerregen,
door Hélène Swarth.
De blaadren dalen als een vlammenregen,
Rood, goud, oranje en gaan het woud bevloeren.
Doch die de wind mij wil in de armen voeren
Houd 'k aan mijn borst in warm erbarmen tegen.
In nevelgrauw verdoezlen de contoeren.
Bij wilde vlagen komt verjagend vegen
IJskille wind de blaadren langs de wegen.
'k Zie grijzen Winter al door 't struikhout loeren.
Als moeders om hun kroost de boomen kermen
Om 't lieve loof, maar u wil ik beschermen,
O bladerregen, ritselende in mijn handen!
U breng ik naar mijn haard, waar vlammen spelen,
Komt, roode en gouden, 't spel der vlammen deelen;
Daar laait uw zon, komt in haar glorie branden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

322

De popel,
door Hélène Swarth.
Groen, op den blonden korenheuvel, staat,
Eenzaam, een popel rijzend rank omhoog.
Met elken wind, die 't suizelloof bewoog,
Wisselt hij droomig teedren fluisterpraat.
't Is of hij àl de stille vroomheid zoog
Der korenzee, waarin zijn wortel baadt.
't Is of aldoor zijn prevelbede gaat
Naar 't àlziend liefdestralend Hemeloog.
De blaadjes wuiven, licht aan leen'gen steel,
Als kinderhandjes vlindrende op en neer
En strooien lommer op het korengeel.
Maar onbewogen, uit zijn blauwe sfeer,
Ziet neer op veld en boom als één geheel
Het àlziend goudoog van den Zonneheer.
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Haverschoven,
door Hélène Swarth.
Als gouden tenten staan de haverschoven
Op 't gele ruig der leeggemaaide landen.
Aan d'einder vormen, of zij trouw omspanden
Met groene kransen gouden sprokenhoven,
Pluimlichte boomen golvende guirlanden.
Teer parelkleurig is de lucht daarboven:
't Is of de zon haar zomergloed wou dooven
Om 't havergoud alleen te laten branden.
Vanavond komen wis kabouterventjes
En gaan er slapen in die gouden tentjes.
Zoo 'k nader sloop zou ik hen dan verjagen?
Zij weten wel wie 't eerlijk met hen meenen,
Kindren en dichters: - Zou ik stout maar vragen,
Mij in zoo'n tentje een plaatsje te verleenen?
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Pastoor Munte,
door Ernest Claes.
Pastoor Munte, - die is nu ook al lange jaren naar Ons-Heer.
En als ik aan pastoor Munte van Sichem terugdenk, dan komt er iets in me op uit
mijn kinderjaren, zoo schoon, zoo zuiver en zoo goed, een van die herinneringen
zooals een mensch er maar weinige door zijn leven meedraagt, en waaraan ge op een
stillen avond kunt zitten denken met een kinderlijken glimlach in uw oogen en een
weemoedig gevoel in uw hart.
Want, als Munte-zaliger, zoo zijn er den dag van vandaag maar heel weinig pastoors
meer. Tegenwoordig zijn ze allemaal zoo stijf klassiek, zoo geweldig serieus, en ze
leggen een heiligheid aan den dag alsof de wereld opnieuw moet bekeerd worden.
De onderpastoors vooral, die doen heden ten dage zoo geleerd of ze d'r meer van
weten dan een oude pastoor met vijftig jaren ondervinding van biecht-hooren en
trouwen. Ze spreken van ‘vakvereenigingen’ en ‘sociale werken’, precies gelijk de
socialisten, zeggen de boeren bij ons, ze preeken over de koppen van de menschen
heen, en dan zijn ze verwonderd dat er 's zaterdags in den namiddag zoo weinig
zondaars aan hun biechtstoel zitten. Wanneer ze de kinderen op straat ontmoeten
zullen deze wel zeggen: ‘Geloofd zij Jesus Christus!’ - ook al wat nieuws ('t komt
van de nonnen)! - maar de kleinen komen op straat niet meer op hen toegevlogen
voor een cent om bollekens te koopen. De groote menschen nemen wel hun klak af,
zeggen onder mekaar 's zondags na de mis: ‘'t Ziet er ne sermante kadee uit, de nieven
onderpastoêr, en zoe schrikkelijk geliêrd!’ maar ze zullen zich wel wachten op straat
joviaal op hem toe te stappen om te vragen hoe het met de gezondheid is, ze zullen
in den bamistijd of rond Paschen geen kermenaaien of pensen naar de pastorij durven
brengen, en aan die onbegrepen profeten zullen ze niet hun hart gaan blootleggen
zooals dat vroeger gebeurde.
Spreekt met de menschen van Sichem over pastoors, en ze zullen u met een
filozofisch gelaten hoofdschudden antwoorden: ‘Lak as Munte-zoaliger zoê zèn d'r
den dag van vandoag gien pastoêrs ne miêr!’ hetwelk voor niemand een afkeuring
inhoudt, maar enkel de vaststelling is dat de tijden veranderd zijn.
Neen, Munte zullen de menschen van Sichem zoo gauw niet vergeten. Daar is er
geen in mijn dorp of hij zal u een woord, een klein feitje, een grapje van niemendal
kunnen vertellen dat hij persoonlijk van Munte weet, en elk bewaart dat in zijn hart
als een der dierbaarste herinneringen uit vroeger tijd. En niet dat Munte zoo bijzonder
slim was, och neen, 't was maar een simpele mensch lijk iedereen, hij had zijn goede
en zijn kwade kanten, en hij liep ook al wel eens iemand tegen de kar. Wat hem zoo
bemind gemaakt heeft was dat hij zoo op en top Sichemnaar was geworden, zoo
Sichemsch als er maar iemand zijn kan. Hij sprak juist zooals de menschen bij ons
spreken. Hij was een duivenmelker en een visscher. Zat het jong volk 's zondags
tusschen vroegmis en hoogmis aan de Demerbrug, dan kon hij daar gerust een uurtje
gaan bijzitten om te kijken naar de fameuze duiven van Lewie uit den Grooten Molen,
en hij kende de kubbers en duivinnekens, de prijswinners, de jongen en de ouden
zoo goed als iemand van den hoop.
Wanneer Dooven Dries en Do van Belders 's voornoens hun palingsnetten gingen
ophalen, stond Munte erbij. Hij hield van muziek en blijheid in het dorp. En als 't
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kermis was wandelde hij langs de straten, praatte met de menschen die voor hun deur
hun pijp zaten te rooken, om te vernemen of er niet ieverans gevochten of gewallebakt
was en of er ook stadsvolk op de kermis was gekomen; hij bleef staan voor de tenten
waar
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de jeugd aan 't dansen en aan 't flikkeren was, en de menschen konden goed op zijn
gezicht lezen dat hij zelf gaarne zou binnengegaan zijn. Dat deed hij echter niet.
Munte [heeft] nooit tegen het dansen gepreekt; hij kon heel goed verdragen dat de
zon in het water scheen.
Net zooals alle Sichemnaars van dien tijd hield hij niet van de mannen van
Scherpenheuvel.
't Vrouwvolk had hem daar te veel ambras, en het mansvolk was te astrantig. En
wanneer hij vernam dat het er ieverans had opgezeten tusschen de mannen van Sichem
en die van Scherpenheuvel, dan vond hij een vechtpartij niet zoo'n erge doodzonde
als die van Sichem maar de baas waren gebleven. Kwamen er bedelaars aan de deur,
dan moest Frans, zijn meid, eerst gaan vragen of ze niet van Scherpenheuvel waren.
En waren ze van Scherpenheuvel, dan ‘was er niks’. Voor Ons-Lieve-Vrouwke van
Scherpenheuvel, die nochtans zoo vele mirakelen gedaan heeft, had hij nooit veel
devotie. Daarentegen wel voor Ons-Lieve-Vrouwke van Averbode, al weet iedereen
toch heel goed dat die van veel lateren datem is. Sichemnaar was hij op en top, en
de menschen hebben hem een schoonen keer van op de straat het liedje van toentertijde
hooren zingen:
Wij zijn de mannekens van plezier!
Sichem dat is boven!
Sichem dat is boven!
Wij zijn de mannekens van plezier!
Sichem dat is boven
En wij zijn hier!

Heb ik geen gelijk te zeggen dat er zoo geen pastoors meer zijn?
***
Pastoor Munte is een stuk van mijn kinderjaren. Toen was hij al een oude man. Hij
had het vroeg in de beenen gekregen en ik heb hem nooit anders gekend dan sukkelig,
voortsleffend met behulp van een stok. Hij heeft me gedoopt en op het doopregister
ingeschreven als E v a r i s t u s E r n e s t u s J o s e p h u s , terwijl ik op het stadhuis
sta aangeteekend als een A n d r e a s E r n e s t u s J o s e p h u s . En dat verschil kwam
hieruit. Wanneer ze bij Munte aankwamen met een kerstekindeke, en wanneer de
peter, de meter of de vader dan den naam opgaf naar welken de nieuwe kristen zou
genoemd worden, dan legde Munte zich daar zoo maar niet goedschiks bij neer.
Wanneer ge met een van die nieuwerwetsche namen afkwaamt als Gaston, Philémon,
Gonzague, Armand, dan schuddekopte hij heel simpeltjes van neen, en antwoordde
kwaad:
- ‘Es me da naa ne noam veur è kind van Ziche? Jan, of Lewie, of Nand, dat es al
goed genoeg veur de zoon van ne boer.’ En hij schreef Johannes, of Ludovicus, of
Ferdinandus zonder zich verder om het oordeel van peter of vader te bekommeren.
Wat konden die peter of die vader daartegen al doen, vooral daar ze wel zagen dat
mijnheer pastoor gelijkhad. Dan moesten ze maar zelf zorgen dat ze dit met het
stadhuis in orde brachten, en dit verklaart waarom er te Sichem zoo weinig
verscheidenheid is onder de jongensnamen. Wanneer er iemand vijf of zes namen
opgaf voor één enkel kind, zooals dat tegenwoordig op den buiten ook al begint mode
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te worden, dan kon hij zich daar soms erg boos over maken, gaf de menschen een
strenge vermaning over dit gebrek aan kristelijke nederigheid, en schreef één enkelen
naam, een Sichemschen naam, zonder meer. Andere keeren deed hij juist het
tegenovergestelde, 't hing af van zijn humeur, en schreef hij zelf al de namen op die
hem in het hoofd kwamen, en gaf aan den verbluften vader een opsomming van de
bijzondere deugden van elken patroon, deugden die hij alle moest zorgen aan te
kweeken in het hart van zijn kind. Iets in dien aard is er met mij gebeurd.
Toen Leen, de verwaares, mij naar de kerk had gedragen om mij er de formaliteiten
te
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doen vervullen die een ware kristen in 't begin van zijn leven te vervullen heeft om
niet te veel last te hebben van ‘den duivel en zijne pomperijen’, en toen het er voor
mijn peter op aan kwam te laten hooren hoe ik heeten moest, vroeg pastoor Munte,
die door de lange gewoonte van doopen dit zaakje afhandelde met een totale
afwezigheid des geestes:
- ‘Es 't ne joeng of è maske?’
- ‘Ne joeng, meniêr pastoêr!’ zei peteroome met fierheid.
- ‘En wa goade d'r van moake?’ vroeg Munte verder.
- ‘Nen Dries, meniêr pastoêr,’ antwoordde peter. Munte keek hem een oogenblik
nadenkend in de oogen, waarop peter erg rood werd.
- ‘Dries, herhaalde hij, da's Andreas, en Andreas was iên van de twelf apostelen...
Zoeveul pretensie moette nie hemme veur zoe'n sumpel kind. Doar komt loater toch
moar schan en oniêr van.... We zullen èm Rist noemen, Evaristus, dat es goed genoeg.’
Naar ik in later jaren vernomen heb moet mijn peter zeer getroffen geweest zijn
door die redenen, en verschooning hebben gevraagd voor die zonde van hoogmoed
inzake de Twaalf Apostelen, en dat het maar bij manier van zeggen was dat hij mij
Dries wilde noemen zonder te weten dat de heilige Andreas ook zoo hiet en zonder
slechte gedachten, en dat hij persoonlijk tegen den heiligen Evaristus niets had.... Ge
kunt daar nu van denken wat ge wilt, tegen een pastoor is een mensch zoo stout niet.
Munte schreef dus op: E v a r i s t u s , en na mijn nietig persoontje eens bekeken te
hebben voegde hij erbij:
- ‘'k Zal d'r nog nen Ernestus bijdoen.. da was er iên van de onneuzele kinderen
en 't kind van mèn eige bruur hiêt oêk zoê.... Ge kunt noeit nie wete woar et goed
veur es...’
En hij schreef E r n e s t u s , en mijn peter verklaarde dat hij vrede had met de
onnoozele kinderen.
Dan schoot het Munte zeker te binnen dat mijn vader Jef hiet, want hij ging voort:
- ‘En woarom zauwe d'r oek giene Jozefus van moake!.... Da's de schoensten
heilige van den hemel en 't kan altijd te pas kome as de kleine loater es ne stiel liêrt....’
En zoo ben ik dus door Munte gedoopt: Evaristus, Ernestus, Josephus. Mijn peter,
die door die drie namen den schrik op het lijf had gekregen, moet iets gemompeld
hebben van het stadhuis, maar hij werd dadelijk door Munte op zijn plaats gezet met
de bedenking dat de pastoor in de kerk en de burgemeester op het stadhuis de baas
was.
De sekretaris, die mij als Andreas zonder meer had opgeschreven, was daarna wel
te bewegen om er nog een Ernestus-Josephus bij te doen, maar op het punt van
Andreas of Evaristus wou hij niet toegeven. Ten slotte wisten ze thuis niet hoe ze
mij eigenlijk moesten noemen, en zoo kwamen ze tot den tweeden naam, Ernestus,
die van de onnoozele kinderen, omdat het kind van Munte zijn eigen broer ook zoo
hiet. Mijn peter heeft er nooit een goed oog in gehad, en heeft mij nooit anders
genoemd dan ‘mènneke’. Op dien Evaristus-Andreas ben ik blijven voorthinken tot
mijn achttiende jaar, toen de opvolger van Munte eindelijk de zaak in het klare heeft
getrokken en dien kleurloozen Evaristus heeft doorgeschrapt.
'k Zie Munte nog binnenkomen in de bewaarschool. We zaten daar met een zestig
kinderen van drie tot vijf jaar, jongens en meisjes, de kleinsten rechts onder de hoede
van meseur Monica, de grootsten, waarbij ik hoorde, links onder het waakzaam oog
van meseur Valentine. 't Ging er soms erg rumoerig toe, vooral wanneer meseur
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Armonika (zooals we Monica hadden herdoopt) plaatjes liet zien aan de kleinsten.
Bij elk nieuw prentje brachten de kinderen de handen tegen de wangen en uitten een
lang gerekt: ‘O..ô..ô.. maseurrr!....’ van pure bewondering. Werd het wat al te bont
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dan kwam de zuster eens eventjes met een langen stok tegen kop of schouder tikken,
en dan betaamde het dat men daarover vreeselijk aan het huilen viel. Niets kon ons
evenwel zoo koest doen zitten als de mededeeling van meseur Valentine dat mijnheer
pastoor ging komen. Dat was voor ons de hoogste personaliteit van de wereld. We
waren oogenblikkelijk met een diep ontzag geslagen, werden om zoo te zeggen nog
kleiner dan ons gering persoontje reeds was, en waren op den stond bereid om
verschrikkelijk ‘wijs’ te zijn. Wanneer dan eindelijk op de deur langs den kant van
de koer geklopt werd, dan daverde ons hart, en we zouden niet hebben durven piepen.
Meseur Monica deed die deur open, en daar kwam Munte binnengeslefd, leunend
op zijn stok en gevolgd door Moeder Cent, - alias H y a c i n t a . De aanwezigheid
van deze laatste verhoogde nog in ruime mate de plechtigheid, want wij wisten dat
hare oogen alles zagen en dat er achteraf rekenschap zou moeten gegeven worden
over elke onbehoorlijkheid. Meseur Valentine klopte dan eventjes met haar regel op
den lessenaar, en we stonden allemaal recht; een tweede klop, - we maakten een
diepe buiging, en de zestig jeugdige Sichemnaars groetten als uit één mond: ‘Dag
meniêr pastoêr.’ Derde klop: neerzitten.
- ‘Dag lieve kinderen,’ zei Munte, en de glimlach die daarmee gepaard ging was
voor ons iets rechtstreeks uit het hemelsch paradijs. Zoo kon alleen Munte op kinderen
glimlachen, en ik herinner me niet ooit iemand te hebben zien glimlachen zooals hij.
Zijn oogen werden dan heel klein, zijn gerimpeld voorhoofd scheen opeens glad
geworden, alsof een zonnestraal er alle rimpels had uitgestreken, om zijn neus kwam
iets als een krieweling, en zijn lippen trokken zich samen tot een tootje als bij iemand
die druiven eet. Voor ons was er om dat gezicht dan iets verhevens. En terwijl hij
aan meseur Valentine en daarna aan meseur Monica zijn snuifdoos aanbood, waar
die goede zielen als een bijzondere genade telkens op rekenden, keek hij al maar toe
met dien hemelschen monkel naar ons, die buitengewoon zoet waren, en vroeg aan
meseur:
- ‘Wie kent er Onze-Vader?’
Vijftig vingertjes gingen de lucht in, en vijftig stemmetjes fluisterden daarbij:
‘Meseur, meseur, ik, ik, ik.... meseur, meseur!..’ en dan hadt ge dien glans moeten
zien op pastoor Munte's gezicht. Meseur duidde er dan een aan, en het verhevenste
van alle gebeden werd in een asem afgerammeld met een brio waar groote menschen
zelfs geen begrip van hebben. Dan volgden de Wees-Gegroet, de Twaalf Artikelen,
de Tien Geboden, de Vier Aktes, en o schaamte! wie er steken bleef. Overkwam dit
een van de meisjes, dan sloeg dit fatsoenlijkheidshalve den voorschoot voor de oogen,
pakte er soms de rest van de kleeren ook nog bij, en snikte zoo zijn wanhoop uit.
Ten slotte moesten we een liedje zingen, en het was sedert jaren en dagen: ‘Te Lourdes
op de Bergen, Verscheen in een grot’, en dit werd gezongen met een geestdrift om
alle bedevaartgangers voor Lourdes beschaamd te maken. Over de koepletten
sukkelden ze wel wat, maar bij het refrein werd er geen noot gemist, en dan leek het
een echte weddenschap tusschen de jongens en de meisjes om het hardst te
schreeuwen. Wat heb ik daaraan in dien tijd mijn best gedaan! En wat was Munte
dan gelukkig!
Wanneer hij daarna de klas verliet was het precies of de zon onderging. Het
onderricht van meseur Monica en meseur Valentine had alle aantrekkelijkheid
verloren, maar voor het overige was die dag iets als een zondag, nog verhoogd door
de ‘Twee Goede Punten’ die wij bij zulke gelegenheid mede naar huis kregen.
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Moeder Cent en Munte kwamen niet al te best overeen. De eerwaarde Moeder,
die al bijna even veel jaren in Sichem verbleef als de pastoor, had er heel wat in te
brengen, zoowel in de politiek van de gemeente als in ieders afzonderlijke
aangelegenheden. Van
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haar hing de benoeming af van burgemeester en schepenen, beweerden sommigen.
Daar was geen voet verbrand of geen hand verstuikt of Moeder Cent werd er bij
geroepen. Voor zwerende vingers was zij een echte specialiteit, en was er nergens
iemand behekst kwam men haar dadelijk om raad en hulp vragen. Moeder Cent was
Sichem's goede engel. En daarin zag pastoor Munte, en naar mijn meening terecht,
een onuitstaanbare concurrentie. Hij kon de menschen die bij Moeder Cent waren
gaan aankloppen weken lang een zuur gezicht zetten, en hij geneerde zich niet zijn
mededingster bij de parochianen zoo zwart mogelijk te maken. Wanneer hij 's zondags
bij het begin der hoogmis door de kerk stapte met de wijwaterkwast om de zegening
te geven, dan was de eerste zwik elken keer voor de nonnekens, die vooraan onder
den preekstoel zaten, en hij sprenkelde haar zoo genereuzelijk het gewijd water over
de zwarte nonnenkap dat de aanhangers van Moeder Cent er schand over spraken.
Sichem is in dien tijd lang verdeeld geweest tusschen ‘de kliek van Moeder Cent’
en ‘de kliek van Munte’. Nu zijn dat de liberalen en de katholieken.
Ik heb pastoor Munte daarna gekend als catechismusjongen. En daar gingen wij
met hem om als een ouderen kameraad. De vragen over goddelijke deugden en
sacramenten, dat was allemaal bijzaak. Wanneer ge thuis den tijd niet gehad hadt
om uw boterham op te eten kondt ge dien gerust mee naar den catechismus brengen,
en daar binnen spelen. Munte zag daarin volstrekt geen gebrek aan eerbied. Hij kwam
eenvoudig een half uurtje bij ons zitten om naar onze koppen te kijken, daar het
serieuze catechismuswerk door den onderpastoor moest gedaan worden. Hij kende
al de kinderen met naam en toenaam, kende hun ouders, hun familie, met heel den
huishoudelijken toestand. Bij slecht weer in den winter moesten de armste kinderen
van het dorp eerst voor hem defileeren: hij keek naar hun blokken, kousen, kleeren,
en wie er al te schamel instak mocht recht naar Sus Baas om daar het noodige te
koopen. En wanneer het gebeurde dat we na de catechismusles geen tien cent kregen
om wat te snoepen bij de Dikke van den Hoek of bij Treske Bonne, dan was de dag
maar half goed.
Pastoor Munte is alle-zijn-leven een arme mensch geweest. Arm als Job is hij te
Sichem aangekomen, arm als Job heeft hij er geleefd, en arm als Job is hij er
vertrokken. Al wat hij bezat ging naar de behoeftigen van de gemeente. In Munte's
kelder zou men geen zeven soorten wijn gevonden hebben, Munte rookte geen sigaren
van Oud-Antwerpen of Bismarck, neen, bier was voor hem, zooals voor alle menschen
van Sichem, reeds een voldoende luxe, en hij rookte, uit een steenen pijp van een
cent, tabak van Sint-Vincent of Dobbelen B. Biefstuk of kalfsvleesch, ja, dat gebeurde
wel eens met Paschen, of bij het bezoek van mijnheer den Deken, maar op de gewone
dagen van het jaar at hij 's middags een stuk spek bij zijn aardappelen. In den
Bamistijd, wanneer de menschen die het doen konden een varken slachtten, zou er
geen enkel boer vergeten hebben aan den pastoor zijn part te brengen, en dan was
het voor hem een goede tijd. Mijn oudste broer ging in het najaar eens biechten, en
toen hij zijn zonden beleden had en op zijn penitentie wachtte, fluisterde Munte hem
opeens toe:
- ‘Zeg es, Hein, es 't verken al doêd bij elle?’
- ‘Joa, meniêr pastoêr,’ antwoordde mijn broer zeer verwonderd.
- ‘En zèn d'r pense gemoakt?’
- ‘Joa....’
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- ‘Zeg dan t'ellest da 'k me poart verwacht....’ En Munte, die bij de biecht-penitentie
nog al eens rozenhoedjes en kruiswegen uitdeelde of het knikkers waren, voegde er
bij: ‘Moakt drij kruskes veur oe zoalige penitensie,’ en daarmee sloeg hij het schuifke
toe. Toen mijn broer met de boodschap van den pastoor thuis kwam vond mijn vader
dat een schrikkelijk affront, en
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's anderdaags werd Munte ruimschoots vergoed voor de vergetelheid.
Hij had maar één toog, heeft er nooit in zijn leven meer dan één gehad, al liet hij
er elk jaar een nieuwen maken. Maar zoo gauw de nieuwe thuis kwam werden van
den oude kleeren gemaakt voor de arme kinderen. En als zijn meid hem rond die
dagen niet scherp in 't oog hield dan liet hij den nieuwen toog versnijden en droeg
den oude nog een jaar langer, wat dan ook zeer dikwijls gebeurd is.
Daar ging geen week voorbij of hij liet bij den eenen of den anderen armen
sukkelaar een brood brengen, een pond koffie, een halven kilo spek, en van 't fruit
uit zijn hof kwam voor hem zelf niet veel op de tafel. Hij liet in den winter geregeld
brood uitdeelen aan den arme, en het is mij eens gebeurd dat ik met anderen mee de
pastorij instapte en ook een brood kreeg. Fier als een koning kwam ik daarmede
thuis, en toen ik na veel kijvens met het brood terug moest, heb ik het, zoodra de
deur van de pastorij op een kiertje opendraaide, den gang ingerold en ben weggeloopen
zoo vlug ik maar kon.
Die meid van pastoor Munte hiet Frans. Waar ze dien jongensnaam gehaald had
weet ik niet, we hebben ze te Sichem in ieder geval nooit anders gekend dan als
‘Frans van den pastoor.’ Ze moest zorgen dat men op de pastorij met het huishouden
rondkwam, en dat dwong haar tot een voortdurende waakzaamheid over het doen en
laten van haar meester. Die twee leefden dan ook de drie vierde van het jaar op een
zeer gespannen voet. Wanneer Munte in de buurt ergens zat te praten, en er door een
al te kort gehouden echtgenoot geklaagd werd over de gestrengheid van zijn
wederhelft, dan kon Munte aan zulke conversatie heel goed deelnemen.
- ‘Ge mot er mij nie over klappe, zou hij dan gezegd hebben, ik weet er alles van!’
Hij klaagde over zijn meid zooals anderen over hun vrouw, en in de oogen van de
menschen bestond daartusschen ook geen verschil. Frans kwam hem soms, wanneer
hij het etensuur vergat, of wanneer er klanten stonden te wachten voor trouwen of
doopen, bij de geburen weghalen zooals de vrouwen van Sichem dat nog plegen te
doen wanneer hun mannen wat al te lang blijven plakken.
Toen Gust Moores, als hij al vijftig was, nog wou gaan trouwen met zijn meid,
heeft Munte hem eens heel serieus onder de handen genomen en hem gezegd: ‘Gust
joeng, hem ik oe doaroem mèn hiêl leven 't goed exempel moete geven!!’ en den
volgenden zondag bracht hij over dit huwelijk iets te pas in zijn sermoon. Frans wou
ze wel doen trouwen, maar Munte was er juist daarom erg tegen, en hij kreeg gelijk,
want Gust Moores roefte op den laatsten moment
In de kwestie van trouwen was Munte geen gemakkelijke vent. 't Is het begin van
alle miseries, placht hij te zeggen, en hij hield er steeds een waakzaam oog op dat
het jong volk niet met een al te zotten kop in het huwelijksbootje stapte. Het was de
eenige zaak waarvoor men met schrik naar de pastorij ging. Kwam er bij hem zoo'n
koppel aan dat maar pas de twintig achter den rug had, dan werden ze nog al
gemakkelijk terug naar huis gezonden met het compliment dat ze moesten wachten
tot ze droog achter hun ooren waren. En bekende dan soms de schuchtere bruid dat
ze niet wachten kon, dat er wat aan scheelde, dan kreeg de misdadiger, die er natuurlijk
met een benepen gezicht bijstond, een bolwassching die hem zeker de lust moest
ontnemen nog ooit buiten schreef te loopen. Wist Munte ergens zoo'n ongelukkig
schaap zitten waarvan de vrijer geen apprenties van trouwen maakte, dan trok hij er
stout op af, zei den kerel eens vierkant de waarheid, en ik had den held willen kennen
zoo dapper om Munte te weerstaan.
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Toen Gust de Biezer, die op trouwen stond, naar den pastoor ging om ‘ondervraagd’
te worden, nam hij Flup van Gillekens, zijn vriend, mee, daar hij de zaak niet alleen
aanvatten dorst. Ze hadden er een goeie pint opgezet voor dat ze op de pastorij
kwamen, maar niet zoodra stonden ze op hun kousen
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in het spreekkamertje en hoorden ze den sletsstap van Munte in de gang, of ze waren
zoo nuchter als een vroege morgen.
- ‘Oan die twelf artikele blijf ik hange, fluisterde Gust angstig, ge zult et zien.’ En
Flup beloofde hem goedhartig: ‘Keragie, 'k zal oe wel hulpe!’
De pastoor kwam binnen, slecht geluimd omdat hij nog zoo laat gestoord werd.
Zijn hondje wipte mede de kamer in en begon nijdig te blaffen tegen de twee vreemde
menschen.
- ‘Es 't veur te traave?’ vroeg Munte kwaad aan Flup omdat deze het dichtst bij
de deur stond.
- ‘Joa, meniêr pastoêr, 't es te zegge dat de Gust....’
- ‘'k Hem met die snotneus gien afères.. Moar es da naa èn uur oem noar de pastrij
te komen?.... Zeg es, hoeveul Goden zèn d'r volgens aa?’
Flup, die maar mee kwam om Gust de Biezer moed in te spreken, begreep er niks
van, en Gust stond naast hem in zijn klak te bijten met het angstzweet op zijn
voorhoofd. Het hondje snuffelde aan hun voeten en kefte scherp.
- ‘'k Zal oe goan zegge, meniêr pastoêr..’ hernam Flup met een blik op Gust, maar
Munte liet zich niet van zijn stuk brengen en onderbrak hem:
- ‘Ge mot me niks goan zegge.... Ik vroag oe sumpel en alliên hoeveul Goden dat
er zèn.. Weette 't nie?’
Flup die nu al te veel last scheen te krijgen van het hondje, sprak geraakt terug:
- ‘As ik iêrst oeve spits mag tegen zèn schene stampen, anders zeg ik het nie!’ En
medeen kreeg de keffer een schop die hem met gestreken staart de kamer uitdreef.
‘Doar es er podorie! moar iêne, moar d'r zèn drij goddelijke personen.... Weet ik het
of weet ik het nie?’ vroeg Flup uitdagend. Hij had bijna heel en al vergeten dat het
Gust was die trouwen moest.
- ‘En de tien gebode’, schreeuwde Munte terug, ‘loat es heure hoe dat et doar mee
stoat.’
- ‘Meniêr pastoêr....’ oordeelde Gust het nu zijn plicht te onderbreken, moar Munte
bezag hem met een vernietigenden blik en snauwde hem toe: ‘Wat hedde gij oe doar
mee te moeie?’.... En weer tot Flup: ‘Kende ze nie?’
Ja wel, Flup kende ze, want hij was in zijn eer geraakt, en hij kende ook de andere
gebeden, hij zou eens laten zien dat ze niet zoo'n klein gedacht over hem moesten
hebben.... 't Was goed, ze mochten gaan, en toen ze buiten kwamen pakte Gust de
Biezer den andere zijn hand vast en verzekerde hem met ontroerde stem: ‘Flup joeng,
ge hed gedomme me leven gered!’
Hoe het verder met dat huwelijk afgeloopen is, weet ik niet. In elk geval, beiden
zijn reeds lang getrouwd en hebben een hoop kinderen, en daar mag van Munte geen
sprake zijn of ze zullen u dat fameuze geval vertellen.
Munte was een diep godvruchtig mensch. Hij bezat het vrome kinderlijke geloof,
zooals Onze-Lieve-Heer dat liefst heeft, zonder veel prakkezatie, zonder veel
redeneeren, en hij had dat geloof aangepast aan het simpel leven van de menschen
rondom hem. Hij kon den wind doen draaien als er een huis brandde, beweerden de
Sichemnaars, en dit bewijst wat een vertrouwen ze in de macht van hun pastoor
hadden. Hij zat eens te praten met eenige geestelijken uit den omtrek en door den
pastoor van Meulstee werd er geklaagd over het verderf en de slechtigheid van de
menschen. Dat kon Munte niet verdragen.
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- ‘As 't naa allemoal heilige Sussen en Tuttekens woare in de weireld,’ zei hij,
‘wat zaawe we dan nog te doen hemme, we woare allegoar ons broodwinning kwijt.’
Een van zijn vaste geloofspunten was dat alle arme menschen zonder uitzondering
naar den hemel gingen. Hij nam Janneken Tok eens onder de hand omdat deze te
Oxlaar gevochten had, en legde hem voor oogen dat Jesus-Kristus gezegd had: ‘Slaat
men u op de linkerwang, bied dan de rechterwang
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aan. ‘Janneken Tok, aan wiens twee wangen duidelijk te zien was dat hij ze niet had
hoeven aan te bieden, was over die zienswijze van Onzen-Lieven-Heer zeer
verwonderd.
- “Hij kan da toch zoê nie gemeind hemme, meniêr pastoêr,” schuddekopte Jan,
“'t mot zeker èn abuus van Onzen-Lieven-Hiêr zijn, of anders zoê moar èn manier
van spreke..”
- “Neie Jan,” zei Munte streng, “neie Jan, 't es giên abuus, èt stoat in de
godsgeliêrdheid en doar kende gij niks van.”
Maar Janneken Tok was op dit punt een sceptieker en bleef hoofdschudden, tot
hij opeens den pastoor scherp in de oogen keek en vroeg:
- “Moar, meniêr pastoêr, as ge dan oep oe twiê koake koêf gekrege hed, en as èm
er dan nog nie uitschiêd, dan meugde toch vroem sloage, nie woar?”
Daar stond Munte paf voor. Hij had wel gehoord van dien slag op de linkerwang
en van het aanbieden van de rechterwang, maar van wat er daarna komen moest wist
hij niets. Hij antwoordde dus aan het spitsvondige Janneken:
- “Joa, Jan, dèrna meugde vroem sloage.... geleuf ik toch, ik zal d'r in elk geval es
veur noar de buskop schrijve....” En Janneken Tok blageerde het heele dorp rond dat
hij er Munte had ingelapt met de ‘godsgeliêrdheid.’
Zoo leefde pastoor Munte in Sichem, vergroeid met de dingen en de menschen,
op en top Sichemnaar geworden, en omringd door de aanhankelijke liefde van al zijn
parochianen. En niemand dacht dat daar ooit iets aan veranderen zou, iedereen meende
dat Munte in Sichem sterven zou, en begraven worden op ons kerkhof, - en toch, dat
liep anders uit.
Hij was oud en sukkelig geworden en kon met moeite nog naar de kerk. En daar
vernamen we op een schoonen dag dat onze goede oude Munte ons verlaten ging,
dat hij ergens tegen Leuven naar een klooster trok om daar zijn laatste dagen door
te brengen. Naar mijn weten heeft er nooit in Sichem een verslagenheid geheerscht
als op dien dag.
En toen hij dan voor den laatsten keer zou mis lezen, - op een dinsdag was het, in
de maand Augustus, - dan kwamen zoo waar al de menschen van Sichem naar de
kerk. 't Was precies of het een hoogdag was. Achteraan in de kerk stond het mansvolk
dicht opeengedrongen, en nergens bleef een stoel onbezet. Dat was het laatste blijk
van liefde dat ze aan hun goeden pastoor wilden brengen. En wanneer hij dan na het
evangelie, op den arm van den koster leunend, naar de kommuniebank sukkelde om
van daar een afscheidswoord te zeggen, daar hij niet meer op den preekstoel kon,
toen schoot ook zijn gemoed vol. Want zijn stem beefde wanneer hij zei dat hij
gelukkig geweest was al den tijd dat hij in Sichem verbleven had, dat het hem pijn
deed nu weg te gaan, dat ze altijd moesten braaf blijven.... Neen, ik geloof niet dat
er een mensch in de kerk was die zijn oogen niet voelde nat worden toen ze zagen
dat het den pastoor zoo aan zijn hart kwam. Den heelen mistijd werd er gesnufferd
en gekucht, ze waren allemaal in een stemming of het een lijkmis was, en of ze
moesten bidden voor Munte's zielezaligheid. Daar waren veel vrouwen die op zich
zelf moesten geweld doen om niet kwalijk te vallen.
En toen de mis was afgeloopen en alle menschen naar huis waren, sloot pastoor
Munte de deuren, en dan slofte hij heel alleen nog eens de gansche kerk door, en
bleef staan voor alle outaars, voor alle heiligen en voor alle schilderijen. Door de
hooge ramen schoot de zomerzon lange gulden stralen schuinsch door de kerk, en
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het was er zoo stil en zoo innig, en pastoor Munte voelde op dit oogenblik zoo diep
hoe vertrouwd al die dingen hem waren. Hij keek even aan den biechtstoel van den
onderpastoor naar die groote vreemde schilderij met die zonderlinge halfnaakte
mannen en honden en kinderen, waarvan hij nooit iets begrepen had zonder daarom
een slecht pastoor te zijn, en waarvan niemand in Sichem wist hoe ze daar gekomen
was. Hij ging rond de vergulde relikwiekast
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van Sint-Victorius, en toen hij daar op het roode tafeltje met het wijwaterbakje een
wit bloemetje zag liggen, zooals vrome vrouwen van Sichem dat daar plegen te
leggen, stak hij dat in zijn brevier. Hij stond stil voor het beeld van Sint-Eustachius,
Sichem's schutsheilige, en toen zei hij luidop: “Heilige Eustachius, patroon van
Sichem, bid voor ons.” En in de middenbeuk, waar de groote heiligen tegen de pilaren
staan, knielde hij op een stoel voor het beeld van den heiligen Petrus. Want
Sinte-Peter, dat was een heilige naar Munte zijn hart. Die stond daar tegen den eersten
pilaar, vlak voor den preekstoel, als het zinnebeeld van kracht en degelijkheid, als
een levend Ik-geloof-in-God-den-Vader-Almachtig. Sinte-Peter, dat was Dries de
garde, de geweldig sterke Dries de garde van Sichem, en Munte had hem met zijn
grijze kuif en zijn gewichtige bakkebaarden doen schilderen in dertien verschillende
kleuren, met zijn mantel vol gouden bloemen en goud gezoomd. Naar de stevige
bloote voeten van God's liefsten heilige keken de menschen van Sichem met veel
respect, en gelijk hij daar stond met de twee hemelsleutels op zijn hart gedrukt en
met den vinger naarboven wijzend, scheen hij te zeggen: “Mannen van Sichem,
zonder mij komt ge d'r niet, zulle!”
En als pastoor Munte hem met een gelukkigen monkel een tijdje had aangekeken,
ging hij verder langs Augustinus, met zijn opengeslagen boek waarin te lezen stond:
I r r e q u i e t u m e s t c o r n o s t r u m d o n e c r e q u i e s c a t i n Te .’ Vroeger
had hij dat verstaan, maar nu was hij zoo geleerd niet meer. Dan kwam Julianus, de
martelaar, met zijn kort rokje, die met opengespreide armen tegenover Sinte-Katharina
stond, aan den anderen kant. Daarnaast Sint-Jozef, eeuwig en altijd met het kindeke
Jesus, en tegenover hem Johannes, in schitterend goud en rood. En verder ging pastoor
Munte tot voor de heilige Katharina, met haar martelwiel en haar zwaard, en rijkelijk
gedrapeerd. Haar mooi haar hing met een lange krul over haar naakten hals tot op
haar borst, heelemaal naar de laatste mode. Munte hield niet van haar. Hij was een
vrouwenhater, heb ik reeds gezegd, en dat gold zoowel voor de vrouwen in den hemel
als voor de vrouwen op aarde. Toen Dorke de schilder een paar jaar geleden de
heiligen moest herschilderen, en hij over de nieuwe kleuren voor Sinte-Katharina
raad vroeg aan den pastoor, antwoordde deze hem: Veur die madam stekt het zoo
nauw nie.’ Dorke was echter geen vrouwenhater, volstrekt niet, en hij schilderde
zonder meer Sinte-Katharina naar de mode van die dagen, en de kosten waren
navenant. Ze stond daar zoo schoon, de eenige vrouwelijke heilige van al de
pilaar-sinten en ze had heur hand op haar hart liggen als om te antwoorden op die
uitgestrekte armen van Sint-Julianus. Nu had pastoor Munte een beetje spijt dat hij
haar zoo weinig vereerd had Een mensch moet toch kunnen vergeten en vergeven!
En hij zong luide: ‘Santa Katrina, ora pro nobis.’ Hij knielde eindelijk voor den
donkerkleurigen Ambrosius met zijn gouden stool en zijn te lang koorhemd, die door
de krul van zijn staf stiekem kijkt naar den geleerden Augustinus, of deze zijn open
mond nog niet zal toedoen.
En toen hij aan al de lieve heiligen van Sichem had vaarwel gezegd, deed pastoor
Munte nog op zijn eentje den kruisweg. Met zijn bevende gebroken stem zong hij
dan voor het laatst in Sichem's kerk: ‘Stabat mater dolorosa’; hij sukkelde van de
eene statie naar de andere en keek naar de beelden van den kruisweg die hij zoo goed
kende. En het was een schoone zomermorgen en een lichtende straal glansde door
het hooge raam om zijn oude grijze hoofd. Alleen de koster, die in de sakristij
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gebleven was, heeft dat afscheid van pastoor Munte in de kerk bijgewoond, en hij
zei later, dat hij nooit iets zoo triestigs had gehoord of gezien.
Men den trein van drie uur zou hij vertrekken en te één uur verliet hij de pastorij.
Hij wou niet in zijn karretje door Pruis gevoerd worden, hij ging alleen, op zijn stok
leunend,
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omdat hij alles nog eens wou bekijken. En al de menschen die rond de markt wonen,
waar hij langs moest, stonden voor hun deur. Hij moest overal nog eens de hand
geven, een woord zeggen, de kinderen over den kop streelen. En die te veraf stonden
zwaaiden met hoed of hand en vele vrouwen hielden den voorschoot voor de oogen.
Ze voelden allemaal dat er uit Sichem iets wegging dat er zoo innig bij behoorde,
voor goed wegging, en dat maakte de menschen treurig.
Aan den uithoek van de markt gekomen, voor het huis van den kantonnier, bleef
pastoor Munte even staan. Hij overzag de markt en de menschen die voor hun deuren
stonden, al die menschen die hij had gedoopt, onderwezen in de kristelijke leer,
getrouwd. Hij keek langs de gevels der huizen, de vier zijden van de markt langs, en
over de boomen en naar den ouden toren ginds boven de huizen, dat daar alles zoo
rustig in de schoone zomerzon te blinken lag, en dat hij in zijn kop wou meedragen
als de laatste herinnering. En toen hij zich omkeerde om verder te gaan, schudde hij
even heel droevig zijn oude hoofd.
Zoo is pastoor Munte dan uit Sichem weggegaan.
En, natuurlijk, drie weken later was hij dood. 't Verwonderde de menschen van
Sichem niets. Was hij bij hen kunnen blijven, dan had hij nog jaren geleefd, daar
waren ze zeker van.
Toen ik later op een zondag in de kerk kwam, en daar een andere nu de hoogmis
deed, dan was het mij opeens of er een andere kerk in Sichem gebouwd was.
En, pastoor Munte, daar is in ons dorp, geloof ik, niemand die een portret van u
heeft, maar al degenen die u er hebben gekend, die hebben met liefde en dankbaarheid
uw herinnering bewaard, en die zijn het allemaal eens om te zeggen, dat er den dag
van vandaag geen pastoors meer zijn zooals gij....

De ijlende reis,
door P.H. Ritter jr.
X.
Op reis naar het zuiden. - Het vertrek. - Volkenkundige Prolegomena.
Het is geheel ongewoon een station slenterend te benaderen, en men kan dat ook
eigenlijk alleen doen met het Quai d'Orsaystation in Parijs. Het staat daar aan de
Seine-kade, met zijn groote, vergulde bogen als een voornaam hotel, men kan het
binnentreden zonder de allure van haast en bewegelijkheid, die met het toerisme
wordt samengedacht. Van binnen gelijkt het op een reusachtige overdekte markt. In
deze salle des pas perdus bewegen de menigten zich nonchalant en zonder het haastig
dringen naar bepaalde ingangen. De kleine facteurs met hunne blauwe mutsjes,
waaraan de kwasten bengelen die nooit tot rust komen, dragen valiezen en koffers
die de kleuren vertoonen van alle boomsoorten der wereld, of ze zitten bedaard op
de koffers te wachten of loopen elkander uit te vloeken op muzikale manier. Heel
het mondaine Parijs, de kortgerokte vrouwen met kleine hoeden die uitpluimen in
exotische vogelstaarten, de hemelsblauwe officieren de zandkleurige Engelschen,
ze bewegen dooreen als in een reusachtige anti-chambre. Er zijn kiosken waar
zonnebloemkleurige en rozeroode en paerse boeken en couranten liggen opgetast,
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waarnaast de eigenlijke bloemen en vruchten te pronk liggen, zoo dat het een weelde
van kleuren wordt.
Er is geen richting, want er zijn vele ingangen. Het mechanisch verkeer is veilig
geborgen onder de mozaieken. Men daalt langs breede trappen naar zijn treinen neer,
die u Parijs zullen uitvoeren door die ivoren spelonken, de wit-bepleisterde tunnels.
In deze onderwereld van het verkeer
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heerscht er een ongekende rustigheid. Men wordt hier zonder geraas, onspeurbaar
van de wereldstad losgemaakt. Benzine-locomotieven doen u geleidelijk en zonder
merkbaar signaal wegglijen door de duisternis. Ja, het gedruisch der auto's
bovengronds, dat als een stormwind over de gewelven jaagt, geeft in zijn echo's haast
de eenige nervositeit.
Wij treden onbespeurd in onze blauwzijden coupé. Overal zijn vrouwelijke
conductrices, die behoedzaam en zacht als pleegzusters langs de portieren gaan, en
u nauwkeurig en duidelijk de reisrouten en plaatsen van treinverwisseling uitleggen,
ook zonder dat ge er om hebt gevraagd. In onze coupé zitten een jonge Britsche en
een jonge Française naast elkander. Welk een verschil van werelden, welk eene
tegenstelling van allure! De Française tot het uiterste achteloos in haar
gesoigneerdheid, de Anglaise tot het uiterste gesoigneerd in haar achteloosheid. De
Française is haast te sierlijk gekleed. Haar blondbepoederde coiffure is om het dunne
hoofd gewonden en geplooid als een kostbare stof. Ze heeft een kleine, spitse hoed
op die wel een vlinder gelijkt. Haar tailor-made, laag en spits uitgesneden aan de
slanke hals, is met zeldzaam kantwerk opgetooid en kantwerk siert de mouwen,
waaronder de kleine geganteerde handjes uitkomen, die geuren van een maar even
speurbaar parfum. Ze is geheel verzorgd, maar ze is nu ook verder vermoeid, ze is
bijna onverschillig-hautain tegenover haar lectuur, ze is als een markiezin, waarover
wij straks zullen droomen in onze kasteelen van Touraine.
Naast deze prinses, die de gedachte wekt aan bleeke orchideeën, is de blonde,
appelblozende Anglaise als een fleurige hautaine amazone. Ze draagt een grijze,
wollige reismantel en een sportieve pet op het hardblonde haar. Ze is
grenzenloos-onverschillig voor al wat de menschen spreken en doen en antwoordt
nauwelijks op de zorgzame aanwijzingen der conductrice. Haar grijze oogen staren
over de hoofden der menschen heen, alsof ze gewend was alleen te kijken in verre
verten. Ze lijkt nimmer iets anders gedaan te hebben dan bevelen beduiden, ze is
voornaam maar niet vermoeid-voornaam, ze is mannelijk en jong als alle Engelschen
die zich voortdurend de heelmeesters der wereld weten maar nooit de gracie dragen
van het verdriet.
De trein zoemt langzaam door de tunnelholte. De passagiers worden geruischloos
weggeschoven door de verkeerskatakombe als in een horizontale lift. Geen enkel
afscheid, geen enkel vertier van bloedverwanten dat het Holland der vertrekkende
treinen van heel de wereld onderscheidt. Men wordt voornaam op groote afstanden
en men heeft hier te dikwijls afscheid genomen voor altoos....
Er is veel rouw in onze coupé. Ieder, met uitzondering der Anglaise en van ons,
ruige, bestoven Neder-Germanen, die zich als binnengeslopen landloopers gevoelen
tusschen de gestyleerde gesoigneerdheid van dit altijd in koninklijkheid zich
verhullende Fransche volk, ieder is zwart en bleek en stil. Men zit gebogen over zijn
couranten als wilde men zich door deze aandachts-allure beveiligen tegen de
vrijmoedigheid van een door den vreemdeling al te voorbarig begonnen gesprek.
Geen volk kent zoo de nationale behoedzaamheid tegenover den vreemdeling als het
Fransche. Het is als geeft men elkander onbespeurbare teekenen wanneer een
vreemdeling nabij is. Men spreekt u, vreemdeling, melodieus en minzaam toe, maar
men weert u af, met een ondoordringbare hoffelijkheid. Misschien is het nergens ter
wereld prettiger te reizen dan in Frankrijk, omdat u nergens volkomener de eer en
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het comfort gereikt wordt, die men een gast verschuldigd is. Maar de ziel - de ziel
van Frankrijk is zijn onver vreemdbaar eigendom.

XI.
De vaart door het licht.
Na de gare d'Austerlitz komt het licht
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om ons heen. Het lijkt of de trein zich stort in een blauwe ijlte, waarin de dingen
liefelijk en met zachte hand zijn neergeschikt. Is dit nu het land van de
voorbeeldelooze verlatenheden? Is dit nu het land aan den wervelstorm van den
oorlog nabij? Is dit nu de streek die is neergelegd om de grijze woestijnen van Parijs?
Onze hoofden die azen op immer stouter monumentaliteit, onze harten die vol zijn
van pervers verlangen naar immer spannender tragiek, voelen zich vreemd verwezen,
niet wetend wat te beginnen met die onvermoede liefelijkheid. De trein schiet voort
met aldoor rusteloozer vaart, maar middelerwijl worden de beelden langs ons venster
van een aldoor tergender bekoring. De zoete zon glanst als een zachte oranjemeloen
in de ovale porseleinen hemelschaal. Tegen de glooiingen der flauw welvende
heuvelen kleuren de dorpen met hun kleine huizen, lichtroze getint als sappige
frambozen; de wingerd-guirlanden ranken langs de zomersche balcons en meisjes,
kleurig als lichte bloemen, staan ons toe te wuiven op de bleeken, waar de witte
vanen der wasschen hangen te wapperen als wordt er feest gevierd. Een kerk van
wijnrood graniet staat in zijn tuin te schitteren en om hem heen het zwierig bedrijf
van de tuinieren die ons staan na te staren tusschen de zonnebloemen, onder hun
breede hoederanden die glanzend geel als koren zijn. Het landschap wordt immer
onweerstaanbaar-zoeter. Wij hopen het fel, wanneer de wanden van een kort, donker
ravijn ons weer omsluiten, dat het volgend vergezicht ons opeens het stoute, het
magistrale zal geven, iets dat ons neerslaat in bewondering, iets dat een huivering,
een angst zal brengen over ons gespannen wezen dat ontroering zoekt. Maar aldoor
weer opnieuw is daar datzelfde zachte, lijdelijk zich welvende land, dat onaandoenlijke
door zijn glanzende beminnelijkheid. Riviertjes spoelen onder de groote bruggebogen
van onzen spoorweg, ze wasschen de kiezelsteenen die blank als kinderteenen zijn,
en buigen zich verder onder bloemenoverwelvingen. En overal weer dezelfde kleine
dorpen, altijd bekoorlijk en nooit uitdagend, met soms in de verte een eenzaam kasteel
op de heuvelen aan den horizont.
Wij gaan de kleine rivier Yvette over en door de Orge-vallei, en we spelen in onze
gedachten muzikale spelletjes met de zacht-klinkende namen: Savigny-sur-Orge,
Epinay-sur-Orge, Perray-Vaucluse, - maar blijven verbijsterd door het martelend
afwezig-zijn van iets dat boeit en bindt.
Dan, achter Etampes, gaat het landschap samenstemmen met onze afgematte,
gedesillusioneerde gedachten. Het land wordt vlakker, het wordt een breede welving
van grijze aarde naar een violetten horizont De dorpen wijken terug naar den einder
en een vreemde, eenzame monotonie ligt uitgespreid om onze jagende beweging.
Hier, in de Beauce, die wij doorsnellen, moet de stilte wonen die de vruchtbaarheid
vergezelt. Wij krijgen herinneringen aan ons eigen land, wij kunnen ons nauwelijks
voor den geest brengen dat dit nu bereikt is van Parijs uit, welks indrukken wegzinken
in de vaalheid van dit moment.
Het is waanzinnig dit storeloos voortijlen zonder bereikenis, dit reizen door licht en
lieftalligheid zonder verrukking of vreugde, met medemenschen die zwijgen de uren
door, die zwijgend als doelloos opgeschikte voorname poppen zich maar laten rijden
de blauwe, zacht zich openende wereld door, die zonder weerstand is. Zie, daar in
de hoek, die kleine correcte mijnheer, hij heeft zich in een rouwveston gestoken dat
ergerlijk is door zijn correcte onaanstootelijkheid. Hij leest nu al de Temps van Parijs
tot voorbij Etampes, en hij is bijna onbewegelijk - alleen zoo even ritselt zijn krant
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als een gesteven overhemd tusschen zijn zwarte ganture. Zie daar die jonge Française
nog altijd achteloos gebogen over een kleine novelle met illustraties die zij immer
met hetzelfde ge-
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mis aan leeslust betuurt, waarmee ze begon in de Gare du Quai d'Orsay. De
perkamenten witte gelaten der schoon-gekleede menschen trillen op de kadans van
den spoortrein die geleidelijk zijn route volbrengt over de willige rails. O, vreemd
geheim, dat wij niet vatten kunnen, o zoete, pijnigende toover, die immer van ons
wijkt. Wij, met onze Noorsche, kinderlijke harten, wij voelen ons als voortbewogen
in een vreemden, kwellenden toovertuin, een jardin des supplices, waar de ziel
gemarteld wordt door onbevredigende en nimmer heur wezen toonende heerlijkheden,
wij voelen ons voortbewogen door de schoonheid en gracie die wezenloosheid verhult,
omringd door liefelijke verbeeldingen zonder hart, wij vlieden door deze
welaangename wereld met ongekende haastigheid en het schijnt ons als is het alles
roerloos, als blijven wij starend op een zelfde plaats. Dit is de koortsdroom, dit is
het ijlen van het angstig Zelf, dat met het Wezen krijgertje speelt. Wat heeft dit alles
te beduiden? Waarom die verijling van ons denken en gevoelen binnen een spheer
van charme en aanminnigheid?
En de wanden der coupé geuren om ons heen als sandelhout in het kabinet van
een hertogin, en alles is welriekend van aangename, zonder nadruk geurende parfum.
Onder den opium dezer bedwelmingen glijen wij binnen in een station zoo licht
als een badhuis, en wij staan weldra op het perron van Orléans.

XII.
Le coeur de la France.
In Orléans begint het Zuiden al. Het stort zich niet over u uit als een blauwe
bedwelming, het is er argeloos gekomen, zooals alles in Frankrijk, waar het eene in
het andere met achtelooze gracie verglijdt. Wij wandelen tusschen de accacia's van
een lichte laan en gevoelen opeens iets van dat wonderbare van het Zuiden, het is
alsof er iets in ons wordt losgemaakt, of al het leven van denken en arbeiden dat wij
tot dusverre leefden, noodeloos lijden was en verspilde kracht, nu wij gekomen zijn
in dit luchten rankzuiver zintuigelijk genieten. Een zeldzame zoelte golft over de
zonverwarmde aarde en aait door de bloemen en tilt de transparante boomebladen
op en woelt door de kuiven op onze ontbloote hoofden als een onzichtbare
vrouwehand. Wij zijn hier in een stad van roomwitte huizen om breeden strate-aanleg
en witte zomersche trammen schuiven zacht door de zonnigheid naar de Loire heen.
Wij nemen plaats in een witgelakt café en zitten er, twee donkere figuren, tusschen
al het lichte, al te teere meubilair, met om ons heen de hemelsblauwe en
hanekamkleurige uniformen en de veeltonige zomertoiletten der dames, als in een
volière vol kleurige menschvogels, die klanken laten kabbelen zonder eenige
sonoriteit. Meisjes bedienen handig en snel, met een onverbiddelijke courtoisie die
alle gemeenzaamheid weert, en wij peuzelen aan een oranjekreeft, gestrekt op
blauw-porselein en drinken oliekleurigen wijn, die geurt als lavendel. Wie zou er in
deze fijn-tonige zuidelijke wereld niet onbespeurd vol worden van tintelende
vergenoegdheid? En toch, en toch, het is alles feestelijkeid die niet geheel gelukt.
Wij blijven tasten naar het boeiende, naar het wezenlijk vreugdevolle, en wij vinden,
wij vinden het niet. Wat is het ook hier weer verstild in de zon; wij slenteren de
breede straten door waar eenige menschen gaan, waar de eindelooze zoelte zoeft en
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de wereld warm is in de niet ophoudende mildheid van het licht, maar waar het leeg
is en onbestemd. Op de groote markt staat een geweldig ruiterstandbeeld van Jeanne
d'Arc. Het is niet schoon, het is te plomp voor deze figuur, en de Maagd schijnt wel
geregistreerd door het Gouvernement, zooveel prefecten-namen zijn er gebeiteld op
het granieten blok, dat de doode looden ruiterpop draagt.
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Wij worden haast mistroostig, want wij hunkeren naar de openbaring hier, in het hart
van Frankrijk, van Haar die de devotie van Frankrijk heeft, en wier gestalte aan den
horizont is opgerezen, achter de moordende poelen der loopgraven. Het is een lange
reis, vol hunkerend verlangen, wij dwalen rond over de vele witte stratewegen, tot
achter in de stad, waar tuinen zijn, met bloeiende, geurende boomen en bloemen. De
stilte is er dieper en aandachtiger, wij hooren er weinig anders dan het gekweel der
vogelen.... En dan opeens, daar opent zich een ruimte, de huizen schijnen
teruggeweken om een bevloerde vlakte die zacht oploopt tot de treden eener
Kathedraal.
De Kathedraal van Orleans is de vrouwelijkste Kathedraal van heel de wereld.
Hier heeft de Gothiek, die in de Sint Gudele te Brussel en in de Notre Dame de Paris
consolideering vond in rotsgebergten van aanbidding, zich tot een uiterste van
rankheid toegespitst. De ombuigende lijnen van poorten en torensilhouetten, wekken
herinneringen aan tullen waaiers, heel de spits toeloopende gevel met zijn zwierige
vormen, geeft aan dit grijze bouwsel een luchtigheid, alsof het zóó kon worden
opgetild. Deze kerk is rijk en sober tegelijk, elegant en stoer, coquet en
maagdelijk-militant.
Wij treden binnen en worden alleen maar verblind. Hier domineert niet de stemmige
droomende schemering der bedehuizen. Als vlammende bloemen lichten aan alle
zijden de vensters op, violet en rood en gulden als het licht van een zomeravond die
niet sterven wil. Het heele leven van de Maagd van Orléans staat daar verblindend
en gebiedend om u uitgebeeld - hoe Jehanne mijmerde aan de bron en hoe de
goddelijke Engelen haar kwamen beduiden dat zij verkoren was om het heilige
Frankrijk te redden. Hoe zij verschijnt voor den Koning tusschen de praal en statie
van zijn Hof, hoe zij te paard tijgt en den vijand tegemoet trekt aan het hoofd van
het leger, rank en jong en majesteitelijk. Hier buigt de bezoeker zich niet onder het
ongenaakbaar Latijn, maar de historie staat gebrand in het kristal in de eigen
landswoorden, deze kerk is één gelofte van ranke vitaliteit, één gelofte aan Frankrijk,
waarvan men de geestdrift niet schendt.
Ziet, nu komen er vele gestalten. Zij zijn niet gebogen en ze hebben hun hoofden
in het duurzaam vlammende licht. Wij zien ze naderen, soldaten in de schelle kleuren
hunner uniformen, en jonge, rouw-dragende vrouwen, maar alle dragen ze bloemen
ook, een weelde van bloemen, die ze als kinderen houden gevat binnen de omfloerste
blankheid der armen, en ze leggen ze neer aan den voet van het altaar, waar het een
geurige kleurige heuvel van bloemen wordt onder het kleine, bescheiden beeldje:
Jehanne, die den draak doorsteekt.
Weer buiten gekomen en langs de tuinen doolend en de stille witte huizen, zien
wij een minnend paar. De jonge man strompelt voort op een houten been, en een
geknakte armstomp steekt onder zijn tengere schouders uit. Maar met de andere arm
houdt hij het meisje omvat, dat naar hem glimlacht en speelsch de plooien van zijn
mooie wambuis verstoort. Hij heeft een jolige baret op en een bloem in het knoopsgat,
en hij schertst en lacht haar toe. Er is hier geen oorlog en geen verminktheid, er is
de liefde alleen en de zon in den blauwen hemel en de geur der boomen en heggen.
Zoo zien wij onzen eersten invalide, ellendig geschonden, verminkt en minnend
en lachend met een meisje dat hem den mooisten man der wereld vindt, dartele min
met een verminkte aan de voeten van de Kathedraal der Maagd van Orleans. O
wonderlijk volk, o wonderlijke spheer!
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Voornaamheid die nimmer breekt, smart zonder weemoed, tintelende zelfvergeten
vreugde, die geen tranen vindt!-

XIII
De ijlende reis naar het witte kasteel.
Al trager en trager schijnt onze reis
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te worden, wanneer wij ons in den moeden middag voortbewegen tusschen Orléans
en Blois. Wij gaan door een land zonder schaduw en zonder felheden van licht, een
almaar voortgezetten, uitgestrekten tuin. Er komt iets over ons als bezwijming, als
groeiende gëexalteerdheid door vermoeienis bij dit aldoor maar voortgaan door
landen, die zich weerloos openspreiden voor onzen blik. Wij wachten op het komende,
met oude boeken vol voorspellingen over onze knieën uitgespreid....
Maar, vreemd gebeuren, bij onze aankomst in Blois wordt het opeens ‘grand jeu’.
Men huldigt hier een zeldzame, rijk-bewegelijke gastvrijheid tegenover ons, de eenige
vreemdelingen die zijn gekomen van verre, naar deze voor touristen-eerbetoon veel
te kleine stad. Een wonderlijke, angst-wekkende bedrijvigheid van voertuigen beweegt
zich om ons heen wanneer wij, bestoven en stukgereisde vagebonden, als prinsen
zoo langzaam de witte hal van het station uitschrijden en op het voorplein ons beraden
over een keuze uit de menigvuldige wagenen. De trappetreden der portieren zijn voor
ons uitgelegd, en als wij eindelijk ons aan de rood-fluweelen kussens van een
ouderwetschen omnibus hebben toevertrouwd, en het gaat langzaam de stad in, over
ratelende keien, dan lachen wij elkander vergenoegd toe, een ondeelbaar moment,
als Poolsche Koningen of Beiersche prinsen, die in hun reiskoets nu eindelijk zijn
aangekomen, exotische gasten in de residentie der Valois. Er gaat zich een verandering
voltrekken tusschen ons en het ons omringende, nu wij bewogen worden door de
oude straten die buigen en welven langs en over de heuvelen, waarop stoer en
ongenaakbaar een koningsslot, maar dat over heel zijn breedte de vrouwelijke
garnituur draagt van vele loggia's en arcaden. Er gaat zich een verandering voltrekken,
onvermoed, opeens in deze oude Konings-stad, wij zijn niet meer de in een menigte
ten onder gegane vreemdelingen, die huiverend van verwachting en bewondering en
onbestemde angsten het leven met veel te groote oogen bestaren en meegedeeld
krijgen van de algemeene courtoisie, welke zich over alles uitstrekt, wat zich in de
groote gemeenschap beweegt. Integendeel: het leven gaat zich met hoffelijkheid
richten speciaal tot ons, het wordt een vrouwelijke bekoring, die ons dienen en
wellicht verleiden wil.
Bij het Grand Hotel de Blois houdt onze voerman de teugels in en voor den ingang
van de karos verschijnen vrouwengestalten, die ons neigend verwelkomen en ons
aanstonds op zilveren schaal geïllustreerde plaatsbeschrijvingen aanbieden.... maar
in onze verbeelding zijn het de sleutels der stad.
Men doet hier in Blois werkelijk alles om ons in de stemming te brengen der
Koninklijkheid. Is het hommage aan de vreemdelingen, die nu eens de conventioneele
wereldwonderen verzaken, die de Riviera opgeven en den Alpen-cultus overlaten
aan een commercieel tourisme, om hier, in het hart van Frankrijk de werkelijke
heiligdommen te benaderen die de Historie tusschen welvende heuvelen zonder veel
uiterlijke dramatiek verbergt? Spitst men zich toe tot uitersten van gracie om den
Noorman te loonen die de intuïtie der geheime lustoorden heeft, die de schatten weet
te vinden, alleen door den landsman en door die fetichistische reizigers, de Engelschen
en Amerikanen, ontdekt? Of geeft een goedgezinde Mercurius ons den prijs voor al
ons geduldig verbeiden? Wij zijn de eenige pelgrims hier. Wìj alleen zijn gekomen
door deze kristallen herfst om ons leenmanschap te betuigen aan den geest der
Godgezalfde Fransche Koningen, die dit gebied hebben uitgekozen voor de
phantastische bouwsels van hun vernuft. Voor ons alleen openen zich de hallen van
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een comfortabel logement. Voor òns alleen geuren de menigten bloemen in de
vestibule, voor òns hebben de maîtresses de l'hôtel zich gehuld in zwierige
ontvangrobes, waar donkerroode rozen bloeien aan blanke boe-
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zems, voor òns alleen zijn al de zachte bedden in de vele vele witte hameren,
waarlangs zooeven de ijverige ritseling ging van over-dienstvaardige en
beschroomd-schijnende petites femmes de chambre....
Voor òns is de kleine, roomwitte eetzaal, met haar hertegeweien, waar
tomaatkleurige kreeften en zoete wijnen staan te wachten op onzen apetijt. Voor
ò n s is de groote, sierlijke limousine met het zachte zwanendons van hare kussens,
aan wier bloedroode portieren een hoffelijk chauffeur gereed staat in zijn livrei, om
ons te voeren naar het Kasteel van Chambord......
Het is een wilde vaart, om nog het slot te bereiken eer het wordt toegedekt door de
fulpen hoes van de duisternis, want reeds beginnen er rozig-getinte avondwolkjes te
drijven in den koeler wordenden hemel. Het is een wilde vaart, eerst tusschen de
kleine huizen der helder en stil om ons heen starende witte stad, langs de breede
trappetreden van Denis Papin, den Bloischen natuurkundige, wiens standbeeld neerziet
op een rustig verkeer dat van de boven naar de benedenstad over lijdzaam liggende
terrassen wordt geleid, - dàn over de lange Loire-brug, als een gemetselde guirlande
gebogen over een breeden, wit glanzenden stroom, die statig zich over zijn stuwingen
ligt te bedenken - en eindelijk de wegen op van Touraine, als breede grijze loopers
uitgespreid voor den ijlenden tourist. De weg-band stijgt hoog op over de heuvelen
en daalt plotseling en wendt zich om door kleine grijze, slapende dorpen, waar het
al avondstil en uitgestorven is als heeft er nooit iemand gewoond. De weg overwint
elk terrein-beletsel. Hij tilt den wagen op, en immer verrijzen nieuwe beelden langs
de vliegende flanken. De landgolvingen worden grootsch en vol majesteit, het wordt
een magistrale gelijkmatigheid van welving, waarover breed de akkers en wijngaarden
zijn uitgelegd onder het karmozijn van een nadrukkelijker zich betoonende bewolking.
Dan, daar opeens: wij gieren door een woud van hooge, stijle coniferen, die geuren
in den avond, en een zachte ritseling van wind waait om hun stammen, gewekt door
onze haast geruischlooze voortbeweging. Eindeloos en eindeloos ligt de laan voor
ons uit door het bosch, - wij moeten al uren zoo zijn voortgedragen, en onze
strak-starende oogen turen naar den einder, waar het verbeide maar niet verschijnt.
Maar wat is dat? Wat rankt daar op, in verre verten nog, omlijst door de Gothische
omlommering der coniferen? Het is een blankheid als van ivoor, het is een rank
gespeel van menigvuldige luchtebogen en torenen. Dooreengemengel van
bouwvormen die gelijken op vele luchters en vazen. De heele horizont van den weg,
die zich langzaam gaat uitbuigen als in verwachting, als twee ontzaglijke, toewijdende
lommerarmen, de heele horizont van den weg wordt wit, van een vreemde, reëele
witheid, daghelder in de reeds dalende schemering. En eensklaps zwenkt de wagen
en wendt zich om een gazon dat voor ons uitligt als een meer van lichtgroen gras,
en matigt zijn vaart en zachter, milder voelen wij den wind om onze ooren. ‘Le
Chateau de Chambord, Messieurs’ zegt onze lakei en springt van zijn wagen en opent
met eene buiging ons portier.

XIV
Chambord.
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Daar vóór ons op de onmetelijke vlakte ligt het uit, onaantastbaar, een wonder van
evenmaat, het blanke paleis, zoo wit en blank dat het haast doorschijnend lijkt.
Reeksen van hoog-opgaande vensteren als guirlanden van kristal rijen zich tusschen
de vier massale torens, zoo breed en zwaar en rond als torens van een burcht, en tòch
heeft het geheel door het gespeel van vensteren en de bekroning der torentoppen een
deftig-dartele levensgemakkelijkheid, die dit kasteel aan alle weerbarstigheid even
vreemd doet zijn
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als aan het innige. Hoe wijd zijn wij hier verwijderd van de droomen van den Rhijn,
van de weemoedig-lieflijke klimopbegroeidheid der Engelsche abdijen. Het is hier
alleen maar spel van vernuft, de Gracie zich ontplooiend in een breed gebaar van
toegankelijkheid, - dit is een recipieerende hertogin onder de wereldkasteelen, een
uit zich leven van schoone getooidheid, een zich heelemaal openspreiden als een
waaier van steen binnen een ruimte van ettelijke Hectaren, die leeg en stil om haar
heen liggen als de respectueuze ruimte om een ruischend vrouwenhabijt.- Er is nooit
ter wereld - of het moest zijn in den tijd der Assyrische Koningen - zulk een
verkwisting louter en alleen om de verkwisting geweest als te Chambord. Paleis, dat
alle Koningsstoeten en parlementen van Europa kan opnemen in zijn lichtende
ruimten, gebouwd in een tuin, zoo ver van de verkeers-spheer, dat men uren en uren
moet gaan om het te bereiken. En dan, binnen die groote stilte.... niets van ascese,
niets van bezonkenheid, het wereldsche dat zich manifesteert in de ijle ruimten als
muziek van cymbalen.
De wel-bewuste, wel-gestijlde verkwisting der Fransche Koningen, die alleen
maar de eenzaamheid wilden bevolken met de creaties hunner bijna achtelooze
Schoonheidsbegeerte!
Chambord is deftig. Zijn weelde is ingetogen en beheerscht, het is als een slanke
vrouw, die gecoiffeerd wordt, zijn albasten onderbouw is nergens uitzinnig-opulent,
bescheiden bijna, zou men zeggen, als de geheime rijkdom niet schitterde uit al zijn
vensteroogen. - Maar dàn is op zijn middenfront een diadeem van kleine torens
gebracht, gespeel van minarettespitsen, van schoorsteen- en dakepunten als
uitrankende veeren, die samen schijnen te streven in een speelsche eenheid, dartel
en voornaam te gader, en tòch ieder afzonderlijk schoon zijn en persoonlijk en van
eenvoudige liniatuur, die men voor dezen steenen dans niet meent aangelegd.
Het torengetwinkel viert zijn vertier alleen uit boven het midden front Daarnaast
zijn dadelijk dan de horizontale, gelaten, vleugeldaken, die de breede massaliteit van
den onderbouw betoonen, door welk contrast de steenen sonate mogelijk wordt

XV
Chambord. de slothal. de statietrap.
Is heel het bedrijf van hof en jacht en statie der Fransche Koningen iets anders geweest
dan één reusachtige, permanente pantomine? Hebben de Koningen, hier te Chambord,
iets meer beoogd dan zich te koesteren in den praal hunner rijkgedoste hofstoeten,
zooals Xerxes zich verlustigde in de parade zijner legerscharen, - hier, waar geen
nauwe straten zijn met opgetast gepeupel, hier, waar de royauteit zich kan uitspreiden
onverzadiglijk in haar duizenden geveerde creaturen, in hallen die voor elke menigte
te groot zijn, in parken die de allure hebben zich uit te strekken tot de verste kimmen?
- Het moet zoo zijn - in deze wijdten verdwijnt de individualiteit, hier is alleen
mogelijk het gebaar der Majesteit in gracelijk beweeg van menigvuldigheden.
Hier de groote slothal van Chambord ligt vóor ons als een onmetelijke tempel,
smetteloos wit, en innerlijk licht door zijne witheid die geen schijn van buiten behoeft.
Zijn onbesmette, onbetreden vloeren liggen voor ons uit, als wij toeven aan het kleine
controleerende tourniquet, waar als het ware de bezoekers worden geschift. Wij
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hebben de aandoening als treden wij aanstonds in een Oostersch heiligdom, een Aya
Sofia waar men zich eerst ontschoeien moet. Als dan de reusachtige witte lichtgrot
om ons heen staat, groeit de impressie van ontzag en luxe. Het is hier geen plek van
verstilling, van opgevoerd worden van de kleine individualiteit tot hooger bezinning,
het is de weelderige en toch gebiedende kille Majesteit, die deze
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ruimten vervult. De slothal is in vier enorme vleugelen verdeeld in den vorm van
een Grieksch Kruis, en middenin daar rijst het wonder van Chambord: Zijne Statietrap.
Is het niet dìt vooral wat de profane van de devote bouwkunst onderscheidt, dat
ze panthëistisch is? In de Kathedraal heeft ieder kunstvoorwerp de bedoeling te
bemiddelen tot hoogere vereering, en aller eerbied is gewend naar het Altaar, waar
de Godslamp brandt. Maar in het profaan gebouw ontstaat er een cultus van het
menschelijk leven, ieder gebruiksobject wordt zoo gekoesterd met kunstzinnige
aandacht, wordt zoo afgewerkt, wordt zoo vermooid dat het niet anders dan sierlijk
en met indachtigheid kan worden benut. Wanneer een gebouw niet is bestemd voor
hoogere vereering, dan gaat men schoorsteenen romantizeeren en monumentalizeeren,
dan gaat men aandacht geven aan de vormen der rookpluim die een kelk behoeft
waaraan zij harmonisch ontstijgt, dan wordt de rook uit den schoorsteen tot een
wierook die het goede leven, het zich-warmen en harmonisch samenzijn om den
haard verheerlijkt en symbolizeert. Ziehier de taak der renaissance, ziehier de taak
van Chambord; Chambord is de verheerlijking, de wijding van menschelijke functies,
het is de apotheose der menschelijkheid, die zich hier in haar opperste gedaante van
majesteit manifesteert. Gaan wij niet overal langs de gekroonde salamanders, het
embleem van Frans den eersten, een der scheppers van deze heerlijkheid, het embleem
van 's Konings brandende minnezucht? En geven de halve manen ons niet onze
Turksche reminiscenties, de halve manen, die het symbool van koningstrots moesten
beduiden, waarin Hendrik II zich wilde uitleven, die tot devies nam: donec totam
impleat orbem.
Liefde en trots en gratie, - de hartstocht en het levensgebaar der Valois, en de
hartstocht en het levensgebaar van den tot koninklijke menschelijkheid geheven
mensch, de triumph van het aardsche, die zich in uiterste, versierlijkte hoogmoedigheid
verstilt en verkilt, dat is de adem van Chambord! - En zie het is het duidelijkst
gesymbolizeerd in de Statietrap, de pièce de résistance van de Slothal, het gewijde
stijgen naar omhoog der koninklijkheid, waarop de geheele omgeving schijnt
gebouwd. Want zeldzaam komt de heerlijkheid der Statietrap uit, waar zij als
opzettelijk omspreid is met witte wijde ruimten, ze heeft de eenige essentiëele
vereischte die een Trap behoeft; dat men over veel vlakke ruimte tot Haar komt.
Hoe toovert dit Gebouw met de menigten, voor wier ontvangst het ligt
opengespreid!- Hoe dwingt de architectuur de naderende stoeten tot rhythmische
beweging!
Dit is tot muzikaliteit noodzakende architectuur. Want de Statietrap is saamgesteld
uit twee rijk-gëorneerde spiralen, zoodat twee bestijgers zich om elkander heen
wenden, zonder elkander op de trap te kunnen ontmoeten. Zoo kwamen dus de
kleurige jachtstoeten aan over de wijde ruimte van het portaal. En dan, opeens, als
in een princelijken cotillon, als in een immer voortgaand kruip-door sluip-door-spel,
splitst zich de menigte in twee rijen, die om elkander heen bewegen naar de hoogere
verdieping, waar zij ten verderen voortgang weer worden vereend.
Maar, hoe is reeds de onbevolkte Statietrap versteende gracie, hoe zijn die om
elkaar heen zich buigende balustraden als hethoofsch elkander toebuigende
hovelingenleven, - een duurzame menuet van bouwvormen, die het spel van eertijds
voortzet in de ontzaglijke avondstilte, die alomme is, onder de koepelen en in de
parken van Chambord, die het spel van eertijds voortzet, nog eeuwen nadat den
laatsten Franschen Koning de spottende Jacobijnenmuts op de slapen werd gedrukt.
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Chambord. hoogere vloeren. de lantaarn. de terrassen.
De Statietrap, beneden omgeven door vele
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vlakke ruimten, verliest zich boven in een weelderige entourage. Gewelven en wanden
zijn rijk geörneerd, soms soepel saamgevouwen als een versteende tent. Overal buigen
zich de marmeren salamanders tegen wanden en langs gewelven, of de kleine coquette
F-teekens van Frans den eersten, in een gebeitelde strik bijeengehouden als bloemen
in een bouquet. - De trap, sierlijk zich wendend met haar opulente balustrades, gaat
hier, van boven bezien, haar voorkomen van stijging verliezen, het lijkt wel de loge
van een opera, en de Statiezalen die zich hierboven spreiden schijnen geschapen voor
de tooneelvoorstelling. Ge raadt het goed: dit is klassieke grond van het théater. De
Statietrap was eenmaal Koningsloge, hier schonk Molière zijn primeurs aan den
Zonnekoning, dit bovenvertrek van Chambord omsloot het spel van den ‘Bourgeois
Gentilhomme’, toen het voor de eerste maal werd opgevoerd. - Maar lang niet immer
scheen de Zon der Koninklijke Genade over de kunstenaars. Toen voor de eerste
maal de ‘Marquis de Pourceaugnac’ te Chambord door het gezelschap van Molière
werd opgevoerd, ging het scherm omhoog, maar een plotselinge ongesteldheid van
Molière bracht de spelers in hevige verschrikking. Wat moest men beginnen, men
kon den Koning niet dupeeren, - tegenover den Zonnekoning is ziekte ongerijmd.
Met heldenmoed besloot Lulli Molières rol te aanvaarden. Hij speelde geestig en
schitterend, de oogen niet afgewend van zijn Koninklijken Toeschouwer, maar te
vergeefs, want geen zijner spotternijen, geen zijner anecdoten zelfs de meest
uitzinnige, vermocht een glimlach te brengen over Jupiters gelaat. Lulli werd
wanhopig, hij sprong, hij rende, hij danste over het tooneel, maar Lodewijk lachte
niet. Toen, ten einde raad, boog hij voorover en sprong middenin het spinet van het
orkest, sloeg het in stukken op gevaar af van zijn eigen beenen te breken, en het
instrument, aan teerder toets gewoon, barstte uit en maakte meer gedruisch dan het
immer had voortgebracht. Lulli verdween in den afgrond, maar zijn rol was een
victorie.
Terwijl hij neergehurkt zat op de melodieuze ruïnen, zag de brutale grappenmaker
den Koning schudden van het lachen en applaudisseeren uit alle macht. Lulli kwam
terug door het souffleerhokje en zette zijn dolle snakerijen voort temidden van het
hartstochtelijk applaus van het auditorium, dat altijd op wacht was om gevolg te
geven aan den wenk van zijn Leider....
Terwijl wij zacht voortwandelen door al de witte hallen, is het alsof de lach van het
koninklijk gezelschap nog immer duizendvoudig zijn echoën weerkaatst. De stappen
van de kleine schare, waarmee wij omdolen op onze pelgrimage door deze
verlorenheden, gelijken wel overal babbelend lachen in hun raisonnement.: Maar
dan houdt even het gezelschap stil en er is geen geluid dan een lichte vlaag van den
herfstwind die door de scharnieren van een open venster strijkt als door een
Aeolusharp, en het verre kraaien van een haan, die in het avondrood, waarmee de
hemel buiten is overdekt als met een vacht van tulpenbladen, den morgen vermoedt.
Wij stijgen boven de gewelven en komen op de terrassen, waar de dubbele leuning
van de Statietrap eindigt en de ontzaglijke muurkap begint.
De kap, die de Lantaarn genoemd wordt, bestaat uit lange arcaden op kolommen
en pilasters, een zuilenrij, die weer een hooger constructie draagt, met een balustrade
versierd, en waar rijzige steunbeeren de trappestijl schragen, waarbinnen een kleinere
trap met simpeler balustrade van de terrassen naar den toren stijgt, die met een
klokketoren is gekroond. Ge kunt geen onderdeel bezien van dezen vernuftigen bouw
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of het is als bloemebladen geschulpt, met salamanders en koninklijke initialen, of
met allerlei relief georneerd. En over alles heen, op den nok van de Lantaren, daar
spreidt de Koninklijke Fleur de lys haar zachte, breede vleugelen uit.
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Wandelen over de terrassen is dolen door een steenen bloementuin. Ge stijgt te
Chambord langzaam ter Renaissance op. Zijn de benedengedeelten nog feodalistisch,
de slanke wendingen der Statietrap leiden naar weelderiger paradijzen. Hier op de
terrassen rijzen de wonderlijke schoorsteenen omhoog als vreemde Oostersche planten
en als een woud van witte bladen omgeven U de bloemenschulpingen in de arcaden
aangebracht, die met heur bogen en pilasters zich om u heenwenden in een verstarden
dans.
Buiten is de rust van den avond. Het landschap is zoo wijd en zoo stil, er is
nauwelijks een windezucht door de conifeeren die roerloos te wachten staan aan den
einder der groene grasmeren van het park. Er komt een dringender vermoeden van
duisternis. Een hond bast op een verre hoeve de groote, holle, wereld in......

XVII.
Chambord. de statiezalen van Frans I.
En wij, wij moeten sneller dwalen, wij voelen den weemoed al van het gaan, wij
voelen den weemoed van den terugtocht naar het heden, wij gaan met brandende
oogen de galerij van zalen door, waar nog het late licht tegen de wanden ligt
aangevlijd.
En in dat licht verschijnen de schilderijen die de wanden der eetzaal tooien van
François premier. Hoe wonderlijk glimlachend, hoe ver terugwijkend in een
ongrijpbaar verleden worden al die kleurige menschfiguren, die zacht-schijnende
gelaten, die onaantastbare gracieuze trots van gebaar en gestalte. Eerst komen de
vrouwengestalten, onuitsprekelijk zacht en onuitsprekelijk hautain: Mademoiselle
de Blois, naar den aard van haar tijd als een jagende Diana afgebeeld, een groot
portret van Christina van Zweden, Madame de Maintenon, en dan de krijgslieden
met vederdos en maarschalkstaf, de groote Condé, Louis quatorze die den Rhijn
overtrekt - en opeens er tusschen een bleeke teere, voorname jongensfiguur, een der
Dauphins aan wien de Spaansche Grandes worden voorgesteld.
Voort gaan wij, aldoor voort, de duisternis achterhaalt ons, de groote
nachtschaduwen vallen over de lichte vloeren. Wij komen in een ander vertrek, het
koninklijk ontvangsalet, waar een levensgroot ruiterportret opstijgert aan de wanden,
een jonge fleurige man, Son Altesse le comte de Chambord, vier-en-dertig jaar, in
den eersten bloei van zijn leven. Naast hem rijst statig Marie Thérèse, de gemalin
van Lodewijk XIV, en dan opeens de weeke gepoederde gestalte van Lodewijk den
zestienden. Wij schrijden langs twee ontzaglijke Sèvre-vazen en komen weder in
een nieuw vertrek. Het geurt er van het oude, rijk bebeitelde hout der beschotten, en
een reusachtige Venetiaansche spiegel rust als een blanke, roerlooze vijver tusschen
de naderende schaduwen. Dit vertrek, zoo wordt ons fluisterend beduid, is de
sterfkamer van den maréchal de Saxe, en een volgend vertrek, waar de stappen
gedempt gaan klinken door de omvachting van gobelins, door de dames van Poitou
voor den graaf van Chambord eigenhandig geborduurd, is het vertrek dat eenmaal
door den Poolschen Koning werd bewoond.
Dàn worden de Kamers kleiner, wij zijn gekomen in een kleine gewelfde kapel,
rijk georneerd met de emblemen van het slot: het studievertrek van Frans den eersten.
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Daar stond de Koning eenmaal aan het venster, naast zijn zuster de Koningin van
Navarre, zijn Marguérites des Marguérites, en kraste in een norsche bui met den
diamant, die schitterde aan zijn vinger op het gekleurde glas:
‘Souvent femme varie
Mal habil qui s'y fie,’

maar Lodewijk XIV heeft later het onhoffelijk referein van zijn voorvader
weggewischt.
(Wordt vervolgd.)
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Het vreemde...
door Ernst Groenevelt.
...Een knaap die voor uw oogen viel.
A. DE HOGHF.
IN MEMORIAM.

Hoe verschrikkelijk is dit gebeuren....:
Hij voelde in zich wurmen en knagen, het vreemde.
Wat het was?
Als hij het antwoord had kunnen geven.., als wij hem het antwoord hadden kunnen
geven.... Dan zou het niet gebeurd zijn.
Het vreemde.Dat is het eeuwige tasten van elk mensch in de peillooze diepte van Zijns-zelfseigenheid.
Het vreemde. - Meer niet.
Had het één graad nader gedefinieerd kunnen worden.... dan zou hij er geweest
zijn.
Het vreemde. - Meer niet.
Had het één sport tot het w e t e n kunnen klimmen...., dan zouden zij allen in hun
eigen leven de klaarheid tegemoet gaan van hun diepst-verborgene.
Het vreemde.
Dat is het ón-zegbare in jouw leven, vriend.
Het vreemde.
Dat is het peillooze.
Hierin zullen zij zich vrienden wéten, dat zij in het spinnend uur van hunne
intimiteit dat vreemde zullen benaderen.
Weet dit maar zeker, dat daár waar tusschen twee, juist dat benaderen wordt
afgesneden, de vriendschap een waan is. Een holle phrase. Een platte
oppervlakkigheid.
Het was het vreemde dus, dat zich knagend aan de ziel had gezet van dien jongeman.
Er was geen mensch op de wereld - op die volle, rijke, mooie wereld - die zich tot
hem had toegekeerd.
Er was niemand.Deze jongeman was: alleen.
Dat wil zeggen dat hij n i e t was; het wil zeggen dat hij zich zelf niet ervaren kon
aan een ander. Het wil zeggen: dat hij dood was. Dood, zooals er zoovele menschen
dood zijn die wanen te leven.
Maar hij kende geen waan. Hij wist zich dood. Hij leefde zonder eenige verhouding
tot iemand of iets. De eenige verhouding was....: het vreemde. Maar dat was in hem
zelf. En wit kan tegen wit niet bestaan.
En toch durfde hij het leven af te kijken van anderen.
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‘Anderen!’ - De menschen hebben die ‘anderen’ zijn vrienden genoemd, omdat
hij in de kleine plaats van zijn inwoning, in de beperking van de dorps-samenleving,
op hen was aangewezen.
Dat is de redeneering van de menschen. Een eenzame die heet vrienden te hebben
omdat hij met sommigen van zijn dorpgenooten omgaat.
Hij zelf wist beter.
Daar was in allen die om hem waren, niets dat hem aantrok.... Het was alles:
uitwendigheid. En hij dacht van dat uitwendige, het innerlijk af te kunnen laten.
Hij wilde het diepere leven afkijken, inpeilen en hij zag alleen maar losse koude
uitwendigheid.
Zoo bleef hij alleen. Met: het vreemde.
Als het na een dag avond geworden was, dacht hij na en vroeg of bij al die andere
dat ‘vreemde’ oók was.
Dat had hij gehoopt op te merken, terwijl hij zich onder hen bewoog; het zou hem
getroost hebben. Want het vreemde begon te grijnzen, te grijnzen.
En in de holle eenzaamheid van den nacht hoorde hij ‘het vreemde’ in elk
nachtgeluid. Hij beluisterde ‘het vreemde’ in de harde slagen van zijn kamer-klok.
En het vreemde bleef fluisteren dicht aan zijn oor in het regelmatig tik-tak tik-tak
tik-tak van zijn horloge.
Hij zette het klokje stil; maar ‘het vreemde’ zette zich op zijn behangsel en begon
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tegen het eerste licht tusschen de kieren der gordijnen grillig, koorts-grillig te spelen.
Hij sloot zijn oogen, maar ‘het vreemde’ kwam onwezenlijk-groot uit alle
kamerhoeken op hem af. Hij sprong uit bed, wierp de ramen open en staarde den
morgen in.
En in het licht van den Morgen, scheen ‘het vreemde’ schuil te gaan, of een haan,
die driemaal kraaide, het opving en er mee weg liep.
Zoo kwam de rust.
En de dag ging zich in zijn denken zetten. De regelmatige dag, uitgewerkt van uur
tot uur.
Wat was dat?....
Daar lichtte in zijn oogen even een lach.
Het vreemde?
Hij zag zich in den kring van zijns-gelijken naar den schijn. En zijn oog zag even
een ander oog.
Dàt was die lach-flikkering
Het vreemde.
Alle hanen kraaiden het uit en schaterden, schaterden om den dag.
En terwijl de dag groeide wies in den jongen man sterk het verlangen naar de
ontmoeting. En gelijk aan alle dagen bracht de ontmoeting hem een huivering, een
weeke siddering.
Maar er gebeurde niets.
De dag verliep en zonk in eigen duister terug als een moede man in een breede
stoel. En de nacht kwam en droeg het geluid weer aan en de jongeman woelde weer
in zijn eenzaamheid en hoorde weer het eentonige maar wild jagende, angstige tik-tak
tik-tak. En als alle nachten, stierf hij ook dien nacht aan zich zelf.
Het vreemde.Maar zijn sterven was gebed.
Het was de kramp van zijn hart, de kramp van zijn handen die zich in elkander
strengelden, de kramp van zijn oogen, die zich dicht knepen; de kramp in zijn hoofd
dat het voorhoofd deed fronsen; de kramp van zijn geest die woorden baarde in
grooten barens-nood: Heere-God, Wàt is het! Wàt is het? Wàt is het? Wàt wilt ge
met mij? Kan het anders? Kan het anders? Zeg het me nou. Hoe moet ik doen? Hoe
moet ik denken? Toe-nou toe-nou!!....
En de dingen grijnsden weer in zijn kamer, kwamen weer sluipen uit de hoeken.
Maar de oogen krampten zich dichter nog en de handen omknelden elkaar.
Er kwamen echter geen woorden meer.
Toen sloegen zijn handen lós; toen puilden zijn oogen star den zwarten nacht in.
Toen sloeg zijn hart een zware maat:
Het vreemde. Het vreemde. Het vreemde. Het vreemde. Het vreemde.
De nacht was stil.
De sterren stonden aan den hemel als vele kaarsen in een groote feestzaal.
De maan was als op een feestdisch, 'lijk een open schaal vol zomervruchten.
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Toen hij buiten was, zag hij naar de sterren op en het was of ze werden 'lijk lichte
bruidsbloesem die gevlochten werd om zijn hoofd. Hij zag het en was zeer gelukkig.
Er kwam een gestalte die zich tot hem overboog. En een zelfde siddering doorvoer
hem als op den dag wanneer hem het vreemde ontmoette. En als de gestalte zich
weder oprichtte zag hij de maan.
Het was een vriendelijk gezicht.
Toen sloeg er een donderend geluid over zijn hoofd: De rateling van een trein die
vloog met sissend geweld door de hel van deze wereld.
En hij lag met het aangezicht gekeerd tot den hemel.
***
In het huis was de kamer leeg. En de dingen werden somber in het huis. Er was
niets achtergelaten wijl alles gebleven was.
En het roffelde, roffelde in de ooren van den vader, die strak was van groote
gestrengheid, en in de ooren van de moeder in wie het rilde van smart...... het roffelde.
Waarom? Waarom? O kind geef ons antwoord: Waarom?
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En het roffelde door het huis, en het roffelde door het dorp: waarom? waarom?
En het roffelde in de groep van de gewaande vrienden: waarom? En het roffelde
in het oor van dien éene in wiens oog even de lach van den doode geflikkerd had.
En het roffelt, het roffelt, het roffelt de wereld door: Waarom?
Daar is veel gebeden in het huis waar rouw was.
Daar is geschreid in de kring waar hij de hunne werd geacht.
De handen hebben gebeefd van dien éene, in wiens oog aldoor het beeld blijft van
een lachenden, en vragenden.... doode.
Maar er is meer dan al, gelachen! O! hoor je, hoor-je de gillende fluit niet meer van den trein die ratelde door de hel
van deze wereld heen?
Er is verschrikkelijk gelachen door die fluitende, sissende, gillende duivel die op
zijn tijd en zijn wijs met de fatsoenlijkheid en de braafheid speelt en er watten van
maakt om het in de ooren te stoppen van al de menschen die dat roffelen hooren.
Waarom? Waarom?
Er zijn er die het waarom wéten.
Er zijn er die het Vreemde kennen....
Maar die sissende, gillende, fluitende, gierende satan stopt ons de ooren dicht.
Vreest niet.
Gij zult het niet hooren.En aanstonds zal er een tweede, onbegrepen sterven.
En een derde zal vallen....
Het Vreemde!
Waarom?
Fluitende, sissende, gillende, gierende, satan, wees niet bang.
Ik zàl het niet zeggen.
Jouw fluiten maakt me bang.
Maar Gij o God, verstaat het wel
Daar is geen geheim voor U.
En zoo zullen voor hem, die vluchtte voor het vreemde, dat is: voor zich zelf, de
paarlen poorten van Uw Gouden Stad openstaan.
Waar de menschen vloeken daar zegent Gij. Uw poorten zullen niet gesloten
worden des daags.
Want aldaar zal geen nacht zijn.

Bedevaart,
door Bep van der Harst.
Lief, ik ben nog eens gegaan
Langs ons smalle wegje,
Tusschen groene weien door
En het ruige hegje.
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Peinzend heb ik stilgestaan
Voor 't vervallen hekje,
Waar het laantje verder voert
Naar 't verborgen plekje.
In den stilverlaten tuin
Ritselde geen blaadje,
Vlug naar binnen glipte ik,
Langs 't bemoste paadje.
'k Vlijde me in 't lange gras
Tusschen fijne sprietjes.
Uit de struiken, wonderblij,
Dreven vogelliedjes.
Daar heb ik aan jou gedacht,
'k Wist nog ieder woordje,
Dat je, in dat stille uur,
Fluisterd' aan mijn oortje.
En, omdat ik jou niet had,
Kuste ik een blaadje,
Vluchtte toen den tuin weer uit
Langs het groene paadje!
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De ivoren fluit
door J.J. van Geuns.
Hoe is het leven zacht als nooit te voren,
Alsof ik in een hoogen toren ben,
Waar de geluiden, die 'k van vroeger ken,
Als uit een andre wereld zijn te hooren.
Hier zit ik stil; maar somtijds, mijn ivoren
Fluit nemend, buig ik me over 't raamkozijn
En speel voor menschen, die beneden zijn
In luistrend opzien naar mijn hoogen toren.
En zij begrijpen niet, dat uit mijn fluit
Zoo ándre tonen klinken dan 't geluid,
Het schelle, waar hun ooren aan gewenden.
Maar ik vertel hun spelend van het leven
Hierboven, waar niets over is gebleven
Van d'onrust, die ik eenmaal zelve kende.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Just Havelaar, Humanisme, Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser,
1920.
De namen van Dirk Coster en Just Havelaar worden tegenwoordig dikwijls in één
adem genoemd. Zij worden beschouwd als de vertegenwoordigers bij uitnemendheid
eener nieuwe richting in de kunstbeschouwing, een richting die men de moralistische
zou kunnen noemen. Ook schrijven zij beiden, afgescheiden van kunstbeschouwing,
over het leven en de moraal. Hun werken verschijnen bij dezelfde uitgeversfirma en,
naar verluidt, zal bij die uitgeversfirma binnenkort ook een nieuw tijdschrift het licht
zien onder hun gezamenlijke redactie*). Zij schijnen dus zelf het gevoel te hebben,
bij elkaar te hooren. Kent men beider geschriften, dan zal men zich dat ook kunnen
begrijpen. Toch zal, wie hen met aandacht las, bij groote en onloochenbare
overeenkomst, zeer veel verschil tusschen de geestelijke verschijningen dezer twee
nog jonge publicisten hebben opgemerkt.
Dirk Coster - men weet het - uit zich het liefst in aphorismen, en ook wanneer hij
zijn uiting den vorm van een betoog geeft, onderscheidt zich dat betoog meestal door
zekere, altijd min of meer aphoristische, kortheid, méér althans dan door logische
ontwikkeling of samenhang. Hij pleegt de resultaten zijner overpeinzingen als
merkwaardige afzonderlijkheden, kostbare vondsten, naast elkaar te zetten. Zijn
leermeester, de groote fransche schrijver André Suarès, gaat in deze nog verder; een
zoogenaamd stuk proza van hem bestaat uit aaneengeregen aphoristische uitspraken,
altijd even zielvol, bijna altijd uiterst suggestief. Bij Coster, méér dan bij Suarès,
merkt men ook voortdurend, dat getracht is naar een litterair mooien vorm, naar het
maken van bizondere litteratuur; zijn woorden zijn klaarblijkelijk met groote
zorgvuldigheid gekozen, zelfs doet zijn taal niet zelden aan gezochtheid en litterair
dandysme denken; duidelijk wordt ons, dat het Coster's pretensie is, niet enkel een
denker en mysticus, een schrijver over kunst, moraal en levensmysterie te zijn, maar,
misschien wel in de eerste plaats, een prozaïst van beteekenis, een voortreflijk stilist.
Coster is, maakt althans sterk den indruk te zijn, iemand die zich zelf nooit vergeet,
die zijn houding en allure met aandacht bestudeerd heeft, en daarmede zekere
indrukken tracht te wekken.
Havelaar daarentegen vergeet zichzelf haast te veel, hij vergeet zichzelf geheel en
al om uitsluitend aan zijn onderwerp te denken. Zijn houding en allure laten hem
vrijwel onverschillig en zeker heeft hij nog nooit getracht daarmede eenigen indruk
te maken. Havelaar is driftig en haastig tot het nonchalante toe. Hij denkt al
schrijvende. Hij is dan ook zeer zelden kort en dikwijls omslachtig en wijdloopig.
Doordat hij zoozeer verdiept is in zijn onderwerp, vergist of vergaloppeert hij zich
nooit heel erg. Wel slaat hij telkens driftig door, corrigeert zich eenigszins en vult
*) Zoo juist ontving ik het proefnummer van dit tijdschrift, dat D e S t e m heet en er inderdaad
stemmig uitziet. Bij het lezen hoorde ik verschillende stemmen, en uit het lijstje der
medewerkers klonk mij niet bepaald een koor toe. Overigens: van harte welkom, jongste
broeder!
H.R.
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zich aan. Over de z.g. litteraire waarde van zijn geschriften schijnt hij zich bitter
weinig te bekommeren, maar dat waarover hij schrijft gaat hem verschrikkelijk ter
harte. Wanneer hij schrijft is zijn onderwerp a l l e s voor hem.
Dirk Coster is een litterator, die zich ‘de levenswijsheid’ meer en meer tot een
specialiteit gemaakt heeft, nog méér zelfs dan ‘de litteratuur’, Havelaar een ménsch,
zonder specialiteiten, een mensch die al het mensche-
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lijke in zich voelt: godsdienst, moraal, cultuur, kunst, en die ervan droomt dat alles
saam te vatten tot een prachtige eenheid. Hij heeft niets dogmatisch, hij denkt ook
eigenlijk nooit dat hij gelijk heeft, hij weet wel dat niemand gelijk hebben kán. Wie
er genoegen in zou scheppen aphoristische uitspraken uit zijn werken samen te lezen,
zou zonder twijfel méér dan zijn gading vinden. Bijna op iedere pagina van Havelaar
staan prachtige aphoristische, en ook niet zelden geestige paradoxale vondsten - al
was het hem zeker nóóit om het paradoxale te doen! Maar hij verwaarloost ze,
verdrinkt ze in zijn woordenvloed, hij stelt zich geenszins voor er mee te schitteren.
Havelaar is de eenvoud in persoon, Coster....
Maar het is mijn doel niet hier verder op de vergelijking tusschen Coster en
Havelaar in te gaan. Daarin zou de schijn van iets hatelijks kunnen liggen. Het is
geenszins mijn bedoeling Havelaar tegen Coster ‘uit te spelen’, of zoo iets politieks.
Ik zal u zeggen wat dan wèl mijn bedoeling was met het even naast elkaar plaatsen
dezer figuren.
Ik heb Havelaars boek gelezen en wil het aankondigen, dat is altijd in zekeren zin:
beoordeelen. Ik kan er evenwel niet aan denken, Havelaars meeningen en
overtuigingen hier te gaan ontvouwen en critiseeren. Mijn aankondiging moet een
synthetische karakteristiek zijn en het moet een litterair oordeel bevatten, een oordeel
over Havelaars boek als litterair product. Ik wil b.v. zeggen dat ik zeer genoten heb
van Havelaars boek - ofschoon het over het algemeen tamelijk onlitterair, hier en
daar wat troebelen verward, ofschoon het bijna nergens heel erg mooi geschreven
is. En nu heb ik Coster, nu heb ik juist een soortgenoot van Havelaar noodig om goed
duidelijk te maken wat ik meen. Zie, ook ik ben, misschien wel vóór alles, litterator,
en toch heb ik van Havelaars nieuwe boek méér genoten dan van Costers jongste
geschriften. Ik moet toegeven dat Coster mooier schrijft; toch is mij Havelaar liever.
Kan dit komen doordat Havelaars overtuigingen mij nader staan dan die van Coster?
Onmogelijk; hun beider overtuigingen staan mij precies even na - of vèr, hoe men 't
nemen wil! Neen, het komt doordat Havelaar op zijn haastige, driftige, soms bijkans
slordige wijze, zijn ontroeringen, zijn gevoel, zijn ontroerde gedachten over het leven,
sterker voor mij, i n m i j , heeft doen leven dan Coster op zijn veel meer verzorgde
manier vermocht te doen. Het komt doordat van het eenvoudige, het z.g. kunste-looze
woord, mits sterk doorleefd, grooter werking uitgaat dan van het - zij het nóg zoo
savant en fijn bestudeerde - oneenvoudige. Onze generatie vooral dorst naar eenvoud
en directheid.
Dit alles wordt niet gezegd om Havelaars fouten te verontschuldigen, noch om ze
weg te doezelen. ‘Deze opstellen’, zegt Havelaar in zijn voorwoord, ‘zijn, op het
eerste na, oorspronkelijk lezingen geweest’. Dat is er ook nog ál te goed aan te
merken. Een lezing stelt andere eischen als een opstel of essay. Voor essays zijn deze
prozastukken, ook het eerste zou ik meenen, niet sterk genoeg.... laat ik het liever
noemen: te zeer uit hun kracht gegroeid. Havelaar doet verkeerd zich zoo teugelloos
te laten gaan; hij moest alleen maar schrijven als hij zeer geïnspireerd is, en ook dan
moest hij zich krachtiger beheerschen, zich samenvatten en zijn woorden strenger
controleeren. Met ongelukkige uitdrukkingen als ‘intuïtieve psycholoog’ (voorwoord)
moest hij geen vat op zich geven. Is het onbillijk Havelaar naast Emerson te leggen?
Waarom? Waarom zou Hollands oude beschaving niet even goed zijn Emerson
voortbrengen als de jonge van Amerika? Ik geloof niet dat Emerson een ruimgeestiger
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of warm-hartiger persoonlijkheid was dan Havelaar. Misschien was hij een origineeler
persoonlijkheid. Maar stellig heeft hij zich krachtiger beheerscht en ingespannen.
Vele van mijn tijdgenooten, schrijvers en andere artiesten, beweren dat Just
Havelaar, moralist gelijk Dirk Coster, evenals deze van een moralistisch standpunt
over kunst
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en schoonheid spreekt. Zij houden terecht vol, dat het u niet geoorloofd is uw
kunstindrukken - die in uw diepste, zuiverste, grootendeels onderbewuste wezen
ontstaan - te gaan vertroebelen met uw, altijd gedeeltelijk overgeleverde, en voor de
rest sterk door uw levensomstandigheden beïnvloede meeningen over goed en slecht.
Ik voor mij geloof ook, dat men zich nooit onbevangen en onbevooroordeeld, nooit
open en ontvankelijk genoeg kan stellen tegenover alles wat zich aanbiedt als kunst,
als: iets-moois-zonder-meer. Een mooi meisje kán ook een goed meisje zijn; mooi
en goed zijn nu eenmaal niet hetzélfde. Maar afgezien van het feit, dat ik het nooit
zoo heb kunnen merken, dat Havelaar van een moralistisch standpunt af kunst
beoordeelt (zooals ik dat wèl heb kunnen merken van Dirk Coster, die het trouwens
openlijk erkende) van het moment, dat deze heeren niet over kunst, maar over leven
en moraal schrijven, hebben wij met hun kunstkritiek niets te maken. En dan moeten
wij vooral erg oppassen, zelf niet aan vooroordeelen toe te geven en een essayist
over het leven te gaan verwerpen, omdat wij vinden dat hij bij andere gelegenheden
op verwerpelijke wijze moraliseert over kunst. Integendeel, dan moeten wij ons
verheugen, dat hij hier een terrein heeft gevonden dat niemand hem kan betwisten.
Havelaar zegt zelf in zijn voorwoord: ‘Dit boek getuigt van 't geen wellicht velen
thans voelen, willen, hopen en gelooven: ook van 't geen zij afwijzen, vragen en
lijden. Indien het de beteekenis mocht hebben van een tijdsbeeld, - het zou misschien
niet vergeefs geschreven zijn’. Een tijdsbeeld? Neen, dát denk ik mij beeldender.
Een beeld kan men verkrijgen door iets te béschrijven, niet door óver iets te schrijven.
Toch acht ik Havelaars boek in geenen deele vergeefs geschreven. Want het heeft
groote beteekenis voor onze kennis van den mensch, van den hedendaagschen, ja en
ook van den eeuwigen mensch. En nu weet ik wel dat Havelaar zelf niet houdt van
den (moet ik ook hier niet tusschenvoegen: z.g.) menschenkenner. ‘De
menschenkenner’, zegt hij, ‘is een levensdiplomaat; menschenkennis maakt slim; de
slimme mensch geniet zichzelven zeer....’ Maar dit is nu weer een van die passages
in zijn boek, die door honderd andere min of meer worden weersproken, gecorrigeerd
of aangevuld. Menschenkennis maakt gelukkig niet enkel slim, maakt zelfs dikwijls
in 't geheel niet slim, menschenkennis maakt ook wijs en.... elke waarachtige kennis
schept liefde. ‘Onbekend maakt onbemind’ - is het omgekeerde minder juist? En
mag ik tevens vragen: wat is menschenliefde zonder menschenkennis waard? ‘Nooit
is de mensch zoo onwetend, dan wanneer hij zijn weten aanbidt’ Heel goed! Maar
kennis is geen weten alleen, en van aanbidden behoeft in dit verband geen sprake te
zijn.
Schreef ik over dit boek van Havelaar geen synthetisch-litteraire, maar een
analyseerend-levensbeschouwende kritiek, ik zou over dit boek een boek kunnen
schrijven. De marges van mijn exemplaar staan vol met vraag- en uitroepteekens,
streepen van diverse dikte en richting, woorden van instemming en van het
tegenovergestelde. Dit bewijst, voor mij, dat Havelaars werk leeft. En hierbij denk
ik weer aan die mooie uitspraak van Dirk Coster over de scheidslijn, die de
menschheid verdeelt, en die niet loopt tusschen goed en kwaad, tusschen de goeden
en de boozen, maar tusschen de levenden en de dooden. En ik zeg dat Just Havelaar
een sterk levend en daardoor alleen reeds hevig belangwekkend verschijnsel is in
Nederland.
‘Want niemand is groot, dan wie zijn kleinheid erkende’. Ook deze paradox heb
ik uit Havelaars boek. Welnu, hij zelf is iemand die zijn kleinheid herhaaldelijk en
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volmondig erkende. Of hij daarom groot is? Dat zullen volgende geslachten misschien! - kunnen uitmaken. Voor ons is hij een echt, diep, zuiver en warm-levend,
zich in warmte gevend mensch. Een mensch, dien te ont-
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moeten goed doet. Of, lezer, prefereert gij uw eigen spiegelbeeld en zijt gij het
daarmede eens, altijd en onder alle omstandigheden? Dan ben ik niet jaloersch op
uw conversatie!
H.R.

J. van Oudshoorn, Zondag een poging tot conflict, Rott. W.L. & J. Brusse's
Uitgeversmaatschij, 1919.
Het was wel een zonderling toeval - de raad van een vriend - dat mij, vlak na de
lezing van Havelaars strijdlustige essay over het pessimisme, naar dit boekje van
Van Oudshoorn deed grijpen. Het pessimisme, zegt Havelaar, is natuurlijk
overwonnen. Maar wij zullen het toch, voor alle zekerheid, nog eens van alle kanten
bekijken en be-, tasten, er mocht nog eens iets van leven en fut in zijn overgebleven,
er ‘woekeren nog kiemen van in ons hart, die moeten worden uitgeroeid.’ En dan echt, eerlijk Havelaarsch - nog bezig met zijn eersten uit val over de ‘ziekte’ die
pessimisme heet, erkent hij dat er een optimisme bestaat, dat erger kwaad sticht, en
nog geen bladzij verder schrijft hij: ‘Het pessimisme is van alle tijden.’
Dingen die van alle tijden zijn, worden nu niet zoo heel gemakkelijk ‘overwonnen’!
En ziehier: Z o n d a g , een poging (och! maar een armzalige, zielig menschelijke,
póging!) tot conflict, door J. van Oudshoorn, den schrijver van ‘Willem Mertens'
Levensspiegel’ en van ‘Louteringen’, een schrijver zeker, die sommige
tijdsbeeldschilders wel gaarne uit het beeld van dezen tijd zouden willen verwijderen,
maar dat gaat nu eenmaal niet Ook dit boekje van hem is weer een uiting van
pessimisme, zoo levend, zoo sterk, dat alle geroep van overwinning daartegenover
wel een beetje mal schijnt, en dat zeker geen fijnvoelend mensch er oneerbiedig aan
kan voorbijgaan. Hoeden af! In dit kleine boekje staat een wanhopig en onuitroeibaar
verdriet meesterlijk, ja haast monumentaal beschreven. Het is het verdriet van den
overgevoelige, den overprikkelde, overbewuste misschien, en daardoor melancholische
(of hebben deze soms geen recht van bestaan?) die lijdt doordat hij onmachtig is te
voldoen aan zijn......o! laat ons de woorden ideaal en illusie in dit verband maar
heelemaal niet uitspreken.... aan de meest bescheiden ideëele eischen, die hij
zichzelven en het leven had gesteld. Zichzelf en het leven? Of moet ik alleen zeggen:
zich zelf? Is het leven iets neutraals? Was hier enkel onmacht, of kan hier ook weer
sprake zijn van die wonderlijke en wanhopige onsamenhorigheid van wereld en
persoonlijkheid, die tegenwoordig misschien wat uit den tijd lijkt (is het niet om te
lachen?), maar waaronder in de negentiende eeuw door zoovelen ontzettend geleden
is, en waaraan in Nederland zoo voornaam-sterke uiting is gegeven door schrijvers
als Emants, De Meester, Coenen, en dezen van Oudshoorn?
Pessimisme van zulken aard, Havelaar, - o, gij zult het mij wel toegeven - is niet
met lezingen of essays ‘uit te roeien’. Het heeft ook heel weinig te maken met oorlog,
beschavingsperiode of kapitalisme. Het zal zich zelfs in den communistischen heilstaat
voordoen. Het is ‘van alle tijden’. Ook is men geen pessimist van deze soort voor
zijn plezier.
Zuiver ‘psychologisch’ staat zonder twijfel weinig Nederlandsch werk op de hoogte
van Van Oudshoorn. Maar litteratuur eischt nog iets meer dan ‘psychologie’, zegt
ge. Er is ook poëzie noodig. Ik antwoord dat litteratuur eenvoudig n i e t s e i s c h t ,
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dat wij ons te onderwerpen hebben aan de macht van iederen echten schrijver, van
elken waarachtigen kunstenaar.
Ik ben ontroerd, ik ben aangegrepen door ‘Zondag’. Zou dit zeer geslaagde, dit
zeer sterke niet tevens móói zijn?
Ik voor mij heb de behoefte het zoo te noemen. Uit respect misschien.
H.R.

Top Naeff, Vriendin, Amsterdam. Em. Querido, 1920.
Mag ik nog eens op Havelaar terugkomen? Gij ziet, welk een indruk zijn woord op
mij gemaakt heeft, ondanks alle bezwaren! Hij
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zegt dat pessimisten menschen zijn die ‘het leven vervloeken, de handen wringen en
ballen in een gebaar van vertwijfeling en verzet.’ O, zeker zoo zijn er! Maar er is
ook nog een ander, een zachter soort pessimisme. Een dat berusten doet in het wreede
leven en het met een glimlach aanvaarden. Dit gematigd pessimisme gaat veelal
gepaard met ‘zin voor humor’. En soms wordt er een fijne kunst mee gemaakt, kunst
die door haar fijnheid, haar verfijning, wel eens aandoet als broos, maar die toch
eigenlijk een der meest levensvatbare, een der meest gezonde is. Top Naeff's Vriendin
lijkt mij van deze soort kunst een prachtig specimen. Een zeer ‘stille lach’ trilt door
dit verhaaltje. En wat al soorten van gevoel worden in dien lach samengetrokken.
Verkneutering in iets schoons en verrukkelijks, dat zich uitleven kon, zij het in 't
verborgene, en ondanks de wereld. Wat stille pret om de poets die haar hiermede
gespeeld werd, haar, de zich almachtig wanende, de domme, de jaloersche! Weemoed
toch ook om die ellendige verborgenheid. Eerbied en sympathie voor wie haar zoo
waardig wisten te dragen. Deze en nog allerlei andere stille gemoedstrillinkjes, van
spot en ironie, van zachten humor en..... hooghartig teruggetrokken, niettemin sterke,
innige en bijna triomphante schoonheidsvereering.
Het schetsje dat werd toegevoegd (om het anders te dunne boekje vol te maken?)
doet mij wat al te achttiende-eeuwsch porseleinig aan. Ik vond het, na ‘Vriendin’,
een beetje leeg.
H.R.

G. v. Hulzen, Aan 't lichtende Strand. Amst., Mij. v. goede en goedk. lect.,
1919.
Wanneer een kunstenaar, aldus stelt Van Hulzen in A a n ' t l i c h t e n d e S t r a n d
eene eigenlijk oude kwestie, die echter in de veranderende tijden met hunne
veranderde verhoudingen in telkens weer een ander licht zal worden beoordeeld; wanneer een kunstenaar, zonder voldoende middelen van bestaan om te trouwen,
verliefd raakt op een meisje dat schoon ‘hunkerend naar liefde’ toch niet afhankelijk
wil wezen van een man..., wat blijft beiden dan over als uiteengaan, hoogstens elkaar
nu en dan te schrijven, elkaar te vergeten?
Op een badplaatsje aan zee, door verren afstand van groot verkeer nog klein, zagen
de gelieven, wier ‘geval’ door Van Hulzen hier beschreven wordt, elkaar voor het
eerst: Ribbens, kunstschilder-dichter, en Cecile, een meisje dat ‘ook wel eens’ schrijft.
Door het lot in de betrekkelijke afzondering van het badplaatsje saamgevoerd, voelen
zij er zich tot elkander aangetrokken, en beginnen er een omgang uit wederzijdsche
sympathie. Door al de dwaasheden en heerlijk heden, de verrassingen en
teleurstellingen, de fortuintjes en bezoekingen welke gemeenlijk het deel van
verliefden plegen te zijn, ontwikkelt zich daaruit eene liefdesverhouding, die beiden
maar voorbijgaand ten volle gelukkig maakt. Want er rijzen vragen.
Kon Ribbens haar trouwen?.... ‘Neen, dit kon hij niet. Hij verdiende nauwelijks
genoeg voor zichzelf. Eerst als Cecile, die evenmin middelen bezat, voor zichzelf
zorgde, zou het misschien gaan. En ditzelfde inzicht, hij begreep het klaar, hield ook
Cecile ver van hem. Zij wilde niet begenadigd zijn, wel de gelijkberechtigde.... En
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hij zag zich niet sterk genoeg voor twee de verantwoordelijkheid te aanvaarden. Toch
konden ze van elkaar niet aflaten.’ (251).
Zij vreezen, beiden kunstenaars, het burgerlijk getob - zij vreezen bovenal den
ondergang-in-dat-getob van het beste dat zij bezitten: hun kunstenaars-ik, de
stem-in-hen die om bevrijding dringt, en die de stem is hunner innigste, eigenste
persoonlijkheid. Wel liefde willen zij, maar slechts deze machtige, die breidels wil
noch teugelloos kan wezen, en die toch aan 't al een ander aanschijn verleent. Zoo
schijnt de eenige uitredding eene tijdelijke scheiding, waarvan de aanvankelijke
bitterheid beleefd wordt in door hartstochtelijk verlangen vertroebelde bewustheid
en met het gebrek aan
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wezenlijk inzicht dergenen die door liefde (welk een diepen zin heeft hier deze
welhaast versleten uitdrukking!) blind zijn.
Zij hebben elkaar brieven beloofd. En deze liefdesbrieven, meent Ribbens, ‘konden
hem het ontbrekend inzicht brengen.’ Hij gelooft; hij hoopt. Het zal zich voegen.
Zijn hart verlangt, in brandend verlangen...
Valt er eigenlijk nog iets nieuws over Van Hulzen te beweren? Mijns inziens
althans naar aanleiding van dit boek niet. Wij kennen Van Hulzen's kwaliteiten, en
zijn waarde als kunstenaar - en dit boek laat die onaangetast.
Maar ik ben aan het denken geraakt over het gebrek aan heroïsme in onze
litteratuur. Heroën, in onze litteratuur, gelijk in onzen tijd, zijn zeldzaam; - en ook
Van Hulzen's boek doet ze ons niet kennen. Noch Ribbens, noch Cecile, zijn menschen
van sterke levensgevoelens, al zijn zij stellig van onzen tijd. Maar zelfs waar zij
worden verondersteld te zijn k u n s t e n a a r s , en dus van tijdgenooten in één
belangrijk opzicht onderscheiden, zoo komen zij mij toch voor te zijn twee willekeurig
gekozen typen uit een gansche monotone rij van tamelijk zwak-persoonlijke artisten.
Eerst was er sympathie tusschen beiden - of vriendschap. Maar wanneer de
vriendschap sterker was geweest, waarachtiger, zou dan ook niet de uit haar geboren
liefde grooter, brandender geweest zijn? En ware dan niet mogelijk door een andere
oplossing dan de nu aangekondigde ‘minnebrieven’ met het ‘ontbrekend inzicht’ het
boek op een ontzachlijk hooger peil gekomen? En ware niet dan mogelijk een zeer
bijzonder boek ontstaan?
Ik wil niet de positieve waarde van dit boek, die ik maar al te graag erken,
verkleinen - maar er is hier kwestie van eene levenshouding. Menschen als Ribbens
en Cecile zijn talrijk in onze litteratuur. Zij hebben allen een donker verlangen in
zich naar liefde, naar een eindelijk ontkomen aan dat ‘l i c h t e n d e s t r a n d v a n
v e r l a n g e n s ’, naar het veilig tehuis eener het-leven-vervullende en verheffende
verbintenis... maar zij w i l l e n n i e t l e v e n . Zij hebben lief, zij verachten het
burgerdom, zij spuwen op een wereld die ordinaire koopwaar schijnt van uit het
hooge venster gezien hunner liefde, doch zij dalen niet af in die wereld, zij durven
er niet leven, zij behoeden hunne verhouding voor hare aanraking als een wel zeer
breekbaar.. eh... vaatwerk. En het einde is bij deze allen, hetzij een zoogenaamde
deemoed, hetzij een zoogenaamde trots, hetzij een zich onderwerpen, hetzij een
zoogenaamd elkaar begrijpen, en altijd een eindigen vóór de poort.
Want boeken als dit, die boeken heeten van liefde - z i j n zij wel werkelijk boeken
van liefde? Van waarachtige liefde, die, o ja! immer is vol twijfelzucht, maar ook
immer weer boven alle twijfel uit glimlachend - sterk triumpheerend, zoodra maar
de tred van de geliefde gehoord, zoodra maar de schaduw van zijn beeld gezien
wordt? Waarachtige liefde heeft dit eene element, dat aan alle boeken, daareven
bedoeld, vreemd is: r u s t ; de eindelijk verworven rust, die het deel dergenen is, die
o v e r w o n n e n hebben. Het boek van Van Hulzen kent die rust niet. En zal ‘de
ontplooiïng eener vrouwenziel in minnebrieven’ die ons als vervolg van het hier
besproken boek beloofd is, zich door die eigenschap wèl kenmerken? Zal deze
vrouweziel zijn de wetende, die tòch in rust is, en in zichzelve rust? En zal dan niet
de liefde gedood zijn, en niet het geluk, door den kleinen nietigen aardschen twijfel?
Zij moeten weer komen, in de litteratuur als in het leven, de grooten en sterken zij die niet deemoedig worden. En het zal schoon worden op deze wereld, en wij
zullen weer in hen gelooven, wanneer de Cecile's en de Ribbens', wanneer de
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kunstenaars niet meer vertwijfelen zullen, maar hunne rebellenhanden strekken naar
de zon, en l a c h e n in het aangezicht van moeilijkheden en gevaar.
D.Th.J.
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W.J. Steenhoff, Nederlandsche Schilderkunst in het Rijksmuseum,
Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Ondanks den bescheiden opzet van Steenhoff's werkje, dat uitgaat van de in het
Rijksmuseum aanwezige schilderijen, is het toch een soort van standaarduitgaaf
geworden. Althans wat den geest betreft, want de uiterlijke verzorging blijft op
populariteit en.... goedkoopte gericht.
Ik wil maar zeggen dat het boek (waarvan thans drie deeltjes verschenen zijn) toch
wel veel meer is dan een gids voor het Rijksmuseum, afdeeling schilderijen, al gaf
Dr. A. Pit er bij zijn bespreking van het eerste deel dien naam aan. De schrijver heeft
zich niet bepaald tot de in het museum aanwezige werken. Waar het noodig was ter
volle waardeering en kenschetsing van een schilder, is hij ook elders met ons
heengetogen, en bij de behandeling van Rembrandt b.v. heeft hij het etswerk niet
vergeten. Zoo is deze studie over de Nederlandsche schilderkunst in het Rijksmuseum
een studie over de Nederlandsche schilderkunst in het algemeen geworden, of tot
dusverre dan over die in de 17e eeuw.
Het is beter hier van de zeventiende eeuwsche schilderkunst dan van de schilders
te spreken, want Steenhoff wil ons vooral den tijd doen kennen, die geleefd heeft in
hen. ‘We moeten ons,’ zegt hij in de voorrede ‘van de namen kunnen losmaken in
den zin van een persoonsvereering.’ Dit beteekent natuurlijk niet dat wij geen
vereering mogen hebben voor den mensch in den machtigen kunstenaar Rembrandt
of voor dien veel meer in het vage blijvenden mensch in den heerlijken Vermeer;
het beteekent wel in de eerste plaats - en om de zaak eens heel practisch te nemen dat wij ons toch niet door een naam moeten laten verblinden. Slechts terloops zinspeelt
de onderdirecteur van het Schilderijenmuseum hier op het meer en meer in zwang
komend bedrijf van de toekenningen, waarbij een schilderij een soort van attest
meekrijgt van een ‘kenner’ dat het van Rembrandt of wien ook is. Alsof niet in de
eerste plaats de vraag is, - een vraag onbevooroordeeld en onbevangen te
beantwoorden - of het mooi is en belangrijk.
Kort geleden heeft een artikel in de Nieuwe Rotterdammer de aandacht gevestigd
op de gevaren die het adviseurschap in zulke zaken meebrengt, en velen opgeschrikt
door te wijzen op de misstanden die er uit kunnen ontstaan. Rationeeler evenwel lijkt
mij het standpunt van dezen museum-ambtenaar en kunstkenner, die ons er even aan
herinnert hoe onnnut in elken anderen dan commercieelen zin die toeschrijverij wel
is. Te welkomer is deze uitspraak, waar de schrijver tevens metterdaad aantoont,
hoeveel beter hij, die door oude kunst omgeven is, zijn tijd kan besteden.
Dat nu deze goede en goedkoope lectuur ook in zooverre populair zou zijn, dat ze
den onontwikkelde voortdurend aantrekt en vasthoudt bij het onderwerp, durf ik niet
te verzekeren. Steenhoff is er zeer zeker de man niet naar, om die eigenaardige soort
van populaire middelen te bezigen, welke de aandacht op een onderwerp vestigen
door er omheen te loopen, door het maken van schrille en gemeenzame vergelijkingen
en werken op het gemoed, zooals volkspredikers en demagogen doen. En ik vrees
dat het voorshands een illusie is, breede kringen tot belangstelling voor kunst te
brengen, door werkelijk over kunst te spreken.
En toch is dit laatste zoo noodig. Door zich zelf te geven in zijn toewijding en
conscientieuze schatting der dingen, houdt deze auteur nauwer aan het wezen der
kunst vast dan misschien iemand, die over onze zeventiende eeuw schreef, tot dusverre
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gedaan heeft, en het resultaat is dat hij zich beter dan iemand losmaakt van
conventioneele waardeeringen en overleverings-taxaties. Mocht hij er op deze wijze
aleens toe komen het modieuze, het ongevoelig-virtuose in sommige
hoogaangeschreven meesters te doen voelen; elke reddende trek
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in het werk van denzelfde wint zijn aandacht weer.
Men zou, om Steenhoff's kunstwaardeering te kenschetsen, niet beter kunnen doen
dan aan te halen wat hij in het hoofdstuk over Rembrandt zegt:
‘Het is alsof voor Rembrandt het schilderen een nog niet vertrouwde onderneming
was. In waarheid was hem echter ieder schilderij een n i e u w e onderneming, die
hem andermaal in de uitvoering een ongekende inspanning kostte, waarbij hij zich
buiten alle systemen weer in een eigene techniek terecht te vinden had. Want ieder
kunstwerk moet zijn: telkens een scheppingsdaad, geen herhaling.’
Mij dunkt, naar dezen maatstaf heeft Steenhoff niet slechts Rembrandt's kunst,
maar ook die der anderen gemeten. Zooals het leven den mensch nooit tweemaal
dezelfde daad te doen geeft, zoo laat de kunst den kunstenaar nooit ook slechts één
beweging evenzoo herhalen, elke kunstuiting beteekent een overwinning en aan elke
overwinning gaat strijd vooraf.
En met een transponeeren van deze waarheid op het schrijven over kunst, kan men
zeggen dat Steenhoff zelf in dit boek de juistheid heeft bewezen van een andere
uitspraak in dit hoofdstuk:
‘Maar een nieuwe karakteriseering van Rembrandt behoeft nog niet een herhaling
te zijn, zelfs al werden daarmee geen nieuwe inzichten op zijn kunst gegeven. Immers,
daar iedere kunstuiting van inhoud onuitputtelijk is, kan zij altijd weer opnieuw
genoten worden en bijgevolg dieper, of weer anders doordrongen.’
C.V.

De van Eyck-Bouts-tentoonstelling, Brussel, sept. '20.
Vóórdat, met veel plechtigheid, het Gentsche altaarstuk van de van Eycks in de St.
Bavo te Gent en het Sacraments-altaar van Bouts in de Leuvensche St. Pieter
teruggebracht zijn, heeft men ze beide, in een omgeving van kunstwerken uit eigen
tijd, een maand lang in het Museum te Brussel tentoongesteld. Was het omdat men
voelde dat deze beide meesterwerken der Oud-Nederlandsche kunst, eenmaal
teruggebracht naar hun oorspronkelijke bestemming, verloren zouden zijn voor studie
en, misschien ook, voor kunstgenot? Een belangrijk verschil toch tusschen deze
werken en de voortbrengselen der kerkelijke kunst uit vroegere perioden is, dat ze
niet meer één zijn met de ruimten waarvoor zij bestemd werden. Een zuiver Gothisch
altaarstuk prijkt het schoonst op het altaar in het koor of in de kapel waarvoor het
geschilderd of gebeeldhouwd werd*); men heeft het gevoel of heel de architectuur
der omgevende ruimte, wier vormen en verhoudingen, wier lijngevoel in het altaar
terugkeeren, medewerkt om de volle aandacht op het schilder- en beeldhouwwerk
te concentreeren.
Maar dit zijn vrije kunstwerken, die een eigen atmosfeer voor zich zelf scheppen,
ja, zelfs een samenstel van kunstwerken ieder met een eigen atmosfeer en die even
weinig verband houden met de kapellen, waarvoor zij bestemd waren (veel te klein
trouwens in Gent) als een modern schilderij met de kamer, waarin de eerste eigenaar
*) Enkele voorbeelden van Gothische altaarwerken in hun juiste omgeving die mij te binnen
schieten: die van Lucas Moser en Schüchlin in het kleine dorpskerkje van Tiefenbronn; het
Blaubeurener hoogaltaar in de kapel van het klooster van dien naam.
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het ophangt. Daarom meen ik, dat het voor een groot gedeelte historische
wijsneuzigheid is, of napraten van theorieën die men niet zuiver toepast, wat er velen
toebrengt, zoo toe te juichen, dat deze kunstwerken weer op hun plaatsen teruggekeerd
zijn. Wel kan men er zich ten zeerste overtuigen, dat de onderdeelen dier werken nu
weer vereenigd zijn.
Er zijn echter redenen, om aan te nemen, dat zij nu niet juist in de beste handen
zijn gekomen. Men kon, ook wanneer men het niet wist, op de Brusselsche
tentoonstelling
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onmiddellijk aanwijzen, welke paneelen uit Duitschland teruggekeerd waren. Dat
kwam door de uitstekende toestand waarin deze verkeeren. Daarentegen was b.v.
het midden paneel van het Gentsche altaarstuk, de eigenlijke Aanbidding van het
Lam, vooral in het middengedeelte, dor, droog, ingeschoten. Zoo was het ook met
het hoofdtafereel van het Sacrements-altaarstuk, en het daarnaast geplaatste
Erasmus-altaarstuk van Bouts, eveneens door de Leuvensche St Pieterskerk
ingezonden. Het was echter wel een buitengewoon heugelijke gebeurtenis hier de
voornaamste werken van Bouts bij elkaar te hebben, het Sacraments- en het
Erasmus-altaarstuk uit Leuven en de twee groote paneelen met de geschiedenis van
keizer Otto uit het Brusselsche Museum.
Maar van de piëteit der Belgen voor deze herwonnen schatten kreeg men op de
tentoonstelling wel een zonderlingen indruk! Uitte deze zich enkel in de aanwezigheid
van eenige gehelmde soldaten? Of in het entrée, dat voor deze zaal geheven werd?
De wijze van tentoonstellen was al zeer weinig bevredigend. Men weet dat het
Gentsche altaarwerk bestaat uit twee rijen paneelen, boven elkaar geplaatst. Toen
schrijver dezes een der laatste dagen deze expositie bezocht, hingen deze rijen naast
elkaar, waardoor het onmogelijk was de werking der juiste opstelling te beoordeelen.
Het komt mij voor dat deze niet geheel aan onze aesthetische eischen zal voldoen:
de levensgroote figuren in hun zware draperieën, troonend in vergulde nissen boven
het landschap met de tallooze kleine figuurtjes - het is wel een arrangement dat er
op schijnt te wijzen dat het decoratief-monumentale voelen der Gothische Periode
voorbij is, terwijl het renaissancistisch begrip van de eenheid van handeling, tijd en
plaats nog niet doorgedrongen is. Men moet dan ook eigenlijk ieder der paneelen
voor zich afzonderlijk, of in kleine, samenhoorende groepen bijeen beschouwen.
Veel erger was echter de wijze waarop de buitenzijde der vleugels tentoongesteld
werd. De vleugelpaneelen in Berlijn werden n.l. gespleten, zoodat men binnen- en
buitenzijde afzonderlijk aan den wand kon hangen. Twee paneelen van de vleugels
kwamen echter niet te Berlijn maar te Brussel, de Adam en Eva, en deze werden niet
doorgezaagd. De buitenzijde dier paneelen nu geven een blik in de kamer waarin
Maria de Verkondiging aanhoort, tusschen Maria en de Engel door. Hier waren de
twee figuren echter naar elkaar toe geschoven, zoodat de ruimte veel te klein werd
en b.v. de perspectivische lijnen van den tegelvloer geheel onjuist schenen te loopen.
Erger was echter dat de Verkondiging hing tusschen de vier figuren van de onderste
rij, de beide Schenkers en de beide Johannessen, en daardoor de sobere ernst van
deze paneelenrij verbroken werd. Ook tegenover de opstelling van het Leuvensche
altaarstuk kreeg men een onaangenaam gevoel van zorgeloosheid. Naar men weet
bestaan de zijvleugels ieder uit twee boven elkaar geplaatste, vierkante paneelen. De
twee bovenste paneelen waren nu in de vergulde, de twee onderste in de zwarte
museumlijsten gelaten, waarin zij uit Duitschland gekomen zijn*). De schoone
Gothische omlijsting, die eens het geheele altaar omvat heeft, bestaat niet meer; en
het is te hopen dat men niet een Viollet le Duc-achtige nieuwe gaat construeeren maar deze wijze van doen is toch wel wat erg uitdragerij-achtig.
De talrijke belangrijke en ingewikkelde kunsthistorische problemen, die zich aan
deze altaren, vooral aan dat der van Eyks, verbinden, moeten in dit kort bestek blijven
rusten. Een kleine beschouwing moge echter nog volgen.
*) Boven hingen de Ontmoeting van Abraham en Melchisedek en de Mannalezing, uit München,
onder het Pascha en de Elias in de Woestijn door Berlijn afgeleverd.
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Prof. Six heeft eenmaal gewezen op de aanwezigheid van Utrechts Domtoren als
hoofdkerk, juist boven het Lam in het Genter altaar. Verder vindt men daar o.a. den
Keulschen Dom en meent men Maas-
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tricht en Mainz te herkennen. Al deze kerken hebben niets met Vlaanderen uit te
staan; doch wel met het Graafschap Holland. Nu is het bekend dat Jan van Eyck in
dienst van de Graven van Holland, Beieren Henegouwen te 's-Gravenhage gewerkt
heeft: Het Latijnsche inschrift op het Gentsche altaarstuk legt aan de verklaring dat
alleen de voltooing door Jan van Eyck op verzoek van Jodocus Vijdt zou geschied
zijn, geen moeilijkheden in den weg, m.a.w. het is niet geheel onmogelijk dat het
oorspronkelijke plan van het altaar voor de Graven van Holland, en misschien wel
voor de St. Jacob in Den Haag gemaakt zou zijn! In ieder geval hebben vondsten en
combinaties in den laatsten tijd wel aangetoond dat de Hollanders zeker even veel
recht hebben de kunst der van Eycks de hunne te noemen als de Vlamingen. Het
Turijnsch-Milaansche-Gebedenboek, is zeker gedeeltelijk in Holland gemaakt en
juist dat gedeelte wordt veelal aan de van Eycks zelf toegeschreven, en toont tevens
een karakter, dat in vele opzichten meer verwant is aan het Hollandsche dan aan het
Vlaamsche wezen. Zoo is er meer. Daarom zij er in dit verband, nu deze kunstwerken
moeten dienen om de nationale trots der Belgen te verhoogen, op gewezen, dat dat
patriotisme misschien niet geheel juist toegepast wordt.

GRETHA PIECK. KERK IN DE SNEEUW.

Hetzelfde geldt ook van Bouts. Deze was een Haarlemmer en zijn kunst is nauw
met die van Holland verbonden. Zijn opvatting, zoowel van figuur als van landschap,
bewijzen dat. Op later leeftijd, toen hij reeds lang te Leuven woonde, heeft hij
blijkbaar Haarlem nogmaals bezocht en er zijn aanwijzingen dat dit bezoek zeer
sterken invloed op zijn kunst heeft gehad. Het Sacramentsaltaar dateert van een latere
periode. Hoewel dus zeker van Leuvenschen oorsprong, kan men dit werk evengoed
tot de Hollandsche als tot de Vlaamsche kunstrichting rekenen. De trots der Vlamingen
op Bouts zou te vergelijken zijn met een pratgaan van Fransche zijde op kunstenaars
als Jongkind en Van Gogh. Zeker zouden zij daar recht op hebben, maar het zou niet
de meest gelukkíge keuze zijn om triomfen van den nationalen geest mee te vieren!
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Nagelaten werk van Gretha Pieck in de kunstzaal Reddingius te Hilversum.
Wie de tentoonstellingen in Amsterdam, en den Haag geregeld volgde, zal daar nooit
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den naam van Gretha Pieck gelezen hebben. Ik geloof ook niet dat ze lid was van
Arti noch van St. Lucas, ik zou haast zeggen dat ze daar te bescheiden voor was;
maar wie nu de tentoonstelling bij Reddingius te Hilversum zag, dien zal het verbaasd
hebben dat een zoo fijngevoelig en zoo zeker talent niet in wijder kring bekend was.

GRETHA PIECK. BOONEN. PENTEEKENING.

Gretha Pieck was een geboren grafischkunstenaresse. Zij zag de dingen in zwart
en wit, zij voelde de contour en het teekenachtige bijzonder goed. Ik weet niet of zij
ooit geschilderd heeft, ik kan het mij niet voorstellen, want zij wist waar het noodig
was, ook met zwart en wit voldoende kleur, stemming, harmonie te geven; maar
vooral het ‘rake’ in haar werk zou ik naar voren willen brengen. In hare
penteekeningen, want hierin zat haar grootste kracht, wist zij naast een dikwijls fijne
stofuitdrukking, zoo stevig en vast de vorm te omschrijven. Zij gaf met soepele
penlijnen het karakter der dingen juist en vlot weer; want haar lijn was niet stroef en
moeizaam, maar lenig en los, somwijlen zwierig als van een Japanner. Een enkele
teekening, met penseelstreek neergeschreven, met verdunde Oost-Indische inkt wat
aangezet, had een bekoring van een Japansche aquarel.
Trouwens zij had nog een ander punt van overeenkomst met die vaardige
oosterlingen gemeen n.l. haar gevoel voor verdeeling van het vlak. Zij beheerschte
de ruimte, d.w.z. zij wist haar teekening zóó op het papier te plaatsen dat die er in
volmaakt evenwicht van lijn, van zwaarte, van vulling op stond. Wij noemen dit
compositie; maar ik geloof meer dat het, evenals bij de Japanners, een zeker gevoel
was voor harmonie, een bij intuïtie zien wáár en hoe de massa het mooist gegroepeerd
kon worden.
Soms zal een enkele lijn, een tak van een boom, een streep in de lucht juist
voldoende tegenwicht vormen voor een donkere partij op den voorgrond; en dit is
het, wat ook haar werk kenmerkt. Er zit bovendien een zekere losse zwier in, een
gemakkelijkheid die het doet voorkomen alsof het van zelve ging. En toch zien wij
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aan het zeer omvangrijke oeuvre dat deze jeugdige kunstenares reeds maakte, hoe
studieus zij was. Zij teekende en probeerde al maar door, en overal talrijk zijn dan
ook de studies van boomen, landschappen, dieren, die zij zoowel voor oefening als
voor later uit te geven prenteboeken maakte.
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GRETHA PIECK. KONIJNENSTUDIES. PENTEEKENING.

Of in die prenteboeken wel haar persoonlijkheid voldoende tot uiting kwam, ik
geloof het niet; zij was er te veel gebonden en het wil mij toeschijnen dat zij juist in
haar vrije kunstuitingen, als zij zich geheel kon laten gaan, het best was. Dan ook
kwam haar vaardigheid in het zetten van lijnen ten volle tot haar recht, dan zagen
wij welk een geroutineerde teekenares zij eigenlijk was. Geen wonder dan ook, dat
haar verlangen naar etsen, houtsnijden en steenteekenen uitging, dit lag volkomen
in de lijn van haar talent niet alleen, maar ook in de wijze waarop zij de dingen
beschouwde.
Wat zij reeds op grafisch gebied gepresteerd heeft, haar enkele houtsneden, haar
verscheidene etsen, het gaf zoo'n gegronde hoop dat wij van dit begaafde meisje nog
heel veel hadden kunnen verwachten.
Het heeft niet zoo mogen zijn, en wij moeten er in berusten, maar een blik op haar
werk overtuigt ons wel dat wij in haar een bijzonder gevoelig kunstenares verloren
hebben, die met veel aanleg, en door groote studie reeds veel bereikt had en zeker
een grafische artiste van fijne distinctie zou zijn geworden.
R.W.P. JR.

Max Pechstein bij de Mij. voor Beeldende Kunsten te Scheveningen.
Max Pechstein is in Duitschland een zeer bekend kunstenaar; hij is een der leiders
van het expressionisme, al behoort hij niet tot de modernsten; hij is geen dadaïst!
Deze positie geeft hem recht op aandacht. De tentoonstelling van 43 schilderijen en
een aantal teekeningen van dezen kunstenaar in het Tentoonstellingsgebouw der
Gemeente te Scheveningen verdiende dan ook meer belangstelling dan het publiek
er voor over had, hoewel deze houding overigens heel goed verklaarbaar was; het
was niet, dat de Hagenaars zoo veel en zoo veel beter expressionistisch werk gezien
hebben, het vloeide eerder voort uit onkunde met de tendenzen van zulk werk,
waardoor er eischen aan gesteld werden, die de kunstenaar nu eenmaal niet vervullen
wilde. Men moet hier niet vragen naar natuurwaarheid, naar mooie vormen, naar
schoone harmonieën van kleur of toon. Het is er den kunstenaar slechts om te doen,
zoo sterk en direct mogelijk den indruk uit te drukken, die een zekere
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gebeurtenis, een verhouding tusschen menschen, of welk verschijnsel ook, op hem
gemaakt hebben. Men voelt dat dit alles niets te maken heeft met harmonie,
schoonheid of zuivere vormen, en het spreekt van zelf, dat men in ieder tijdperk der
kunstgeschiedenis expressionistische kunstwerken aan zou kunnen treffen, wanneer
men slechts de schetsen der kunstenaars voor zich zou kunnen nemen. Maar daarin
ligt juist het verschil: vroegere kunstenaars verwerkten zulke schetsen in kunstwerken,
waarin met de optische realiteit rekening gehouden werd en zij brachten het meest
treffende uit de expressionistische schets in het kunstwerk over; zij waren niet tevreden
met die schets. Daarom behoeft het expressionistische kunstwerk nog niet van visueele
schoonheid, harmonie of rythme ont bloot te zijn, doch zoodra deze de beoogde
uitdrukking, naar de meening des kunstenaar, in den weg staat, offert hij ze.

MAX PECHSTEIN. NA DE REGEN.

Dit werk van Pechstein is inderdaad over het algemeen schetsmatig. Het is breed,
het is knap - maar het is vooral rauw. Daarom is de vergelijking met Gauguin, welke
zich aan menig criticus opdrong, zoo valsch. Deze berust enkel op de
overeenstemming van thema. Van het zeer gevoelige en delicate, de half-verdroomde
fantasiën, de harmonische kleur-combinaties van den Franschman is hier niets te
vinden. Meer samenhang is er met Van Gogh. Pechstein heeft getracht eendere
stemmingen weer te geven, maar hij mist ten eenenmale het diepe kosmische gevoel,
waardoor Van Gogh's scheppingen een gewaarwording van onbegrensdheid opwekken
en zoo geheel en al doortrild schijnen van zijn geest. Pechstein volgde het door v.
Gogh gebruikte procédé na van landschap-arrangement, kleurcombinaties, manier
de lucht te schilderen (de zon als een donkere schijf) en het gelukt hem tusschenbeide
wel een emotie te vertolken, maar altijd schijnt die uit de tweede hand te komen.
Een zeer groot deel dezer werken is uit 1919. Duidelijk valt een ontwikkeling te
constateeren: de kunstenaar is rustiger geworden en zoekt naar zuiverder vormen en
fijner kleurcombinaties. Uit zijn teekeningen blijkt, hoeveel hij kan.
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Wij geven hierbij een dier werken uit 1919 weer: ‘Nach dem Regen’. Hier is
inderdaad zeer stellig de indruk vastgehouden van het breken der eerste zonnestralen
door het druipnatte dennenbosch. De kleuren vooral zijn sterk suggestief. Men zou
dit werk impressionistisch willen noemen. Expressionistisch is echter de telegramstijl:
de uiterst vereenvoudigde vormen van bodem, dennenstammen met den kroon in
enkele expressieve vegen aangeduid, en ook: de zon zelf te laten verschijnen als bron
van alle licht.
G. KN.
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[Nummer 12]

OSCAR MENDLIK. - ZONSOPGANG BOVEN DEN INDISCHEN OCEAAN.
BRONGERSMA TE HAARLEM.

- EIGENDOM VAN DR. G W.
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Oscar Mendlik, de zee-schilder,
door A. de Meester-Obreen.
Ver van de zee werd Oscar Mendlik geboren. In het N.O. gedeelte van Hongarijë
dicht bij de Galicische grens te Radváncz.

OSCAR MENDLIK, NAAR EEN BUSTE DOOR MEVROUW MENDLIK

- MIJNSSEN.

Toen hij één jaar oud was, trokken zijn ouders naar Boeda-Pest, waar de vader
leeraar werd in de wiskunde en de zoon zijn opleiding kreeg aan het gymnasium.
Mendlik is dus geen kind van de zee. Zijn jeugdindrukken hebben niets met haar
te maken; zijn herinneringen, zijn verlangens gingen niet naar haar toe. Niets wist
hij van haar zilte geuren, van het wijde zonlicht aan haar stranden, waar ook een kind
ruimer adem haalt en teugelloos den lust kan vieren om te rennen over het vlakke
zand, naar een als onbegrensde verte. Hij kan de begeerte niet gekend hebben, den
bruisenden golfslag over de voeten te voelen stroomen; of hem te zien aanklotsen
eindeloos tegen de met schelpen begroeide, fluweelig-zwarte palen; of schuimend
te zien opkuiven over de donkere rotsen.
Mendlik zal de zee niet gezien hebben in zijn jeugddroomen met de gouden
schitterstreep der zonnekaatsing die uitsproeit over het even bewegelijke watervlak,
wanneer de dag ten einde gaat; noch met den rooden vuurbal, badend in gloed ver
weg aan de kim. Hij heeft als kind niet liggen luisteren, hoe de zeevogels
zachtmeesleepend piepen bij hun laagstrijkende vlucht over het water; noch hoe de
golven rukkend bruisen in eeuwigdurenden regelmaat tegen de kust; ook heeft hij
niet den weemoed gekend van het vreemd betooverende dier eindelooze verte aan
den horizon.
Toch heeft Mendlik de zee liefgekregen boven alles; toch heeft zij zijn leven
beheerscht; heeft hij haar schoonheid in kleuren bezongen en aan ons geopenbaard.
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Reeds toen hij kind was, leefde deze liefde onbewust in hem; kon hij geen
landschap aanzien waar geen water was. Aan den rand van een stil meertje, of wel,
of plas; of aan een ruischende beek, kon hij uren lang droomen. Waaraan hij dan
dacht? Wie zal het zeggen! Een onbekend verlangen naar iets dat aanwezig was, dat
reeds diep in zijn ziel onbewust sluimerde en eerst veel later vasteren vorm kreeg.
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OSCAR MENDLIK. BRANDING IN DALMATIË.

Zijn liefde tot de natuur moet Mendlik van zijn ouders geërfd hebben, want de
vader, een echt enthousiast, sleet zijn gelukkigste uren in het aanschouwen van de
schoonheid buiten; en zijn moeder, afstammelinge van een der voornaamste adellijke
families uit Hongarije, was een fijngevoelige, zeer beschaafde vrouw, niet slechts in
hooge mate muzikaal, doch die in haar jeugd ook veel had geteekend en dus haar
kind de oogen voor al wat schoon was zal hebben geopend.
Toch heeft Mendlik, voordat hij zich aan de kunst kon geven, zijn klassieke
opleiding aan het gymnasium voltooid. Eerst daarna bezocht hij de teeken-academie
te Boeda-Pest, waar hij zijn Middelbaar-akte behaalde, ten einde hiermee een wapen
te hebben in den strijd om het bestaan.
Teekenleeraar aan de Polytechnische Hoogeschool, kreeg hij tevens een plaats in
het atelier van Karoly Lotz, een decoratie-schilder, voornamelijk voor monumentale
kunst, die groote reputatie en altijd veel bestellingen had. De Hongaarsche criticus
Dr. Béla Lazar typeert dezen als: ‘den speelsch trillenden, met bewegelijke fantazie
gezegenden Lotz’, en noemt zijn fresco's in de Boeda-Pester opera ‘een in schitterende
kleuren prijkende plafondschildering’*).
Deze kunstenaar had geen tijd om zijn ontwerpen zelf uit te voeren, hetgeen hij
dus aan zijn leerlingen overliet; eens werd een klein gedeelte van het plafond in het
Lustspieltheater, dat een andere leerling van Lotz, Victor Kreuner in opdracht had,
door Mendlik uitgevoerd.
Een stevige oefening in het naakt-teekenen was dit voor den jongen man; tevens
een goede manier om geld te verdienen waardoor hij tijdens de zomervacantie zich
buiten zorgeloos aan zijn kunst kon wijden.

*) De Hongaarsche tentoonstelling van het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1917 toonde
van hem een ‘Bacchante’.
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OSCAR MENDLIK. BRANDING IN DALMATIË (1917.)
EIGENDOM VAN DEN HEER D. HUDIG TE AMSTERDAM.

Het zal wel op een van deze uitstapjes zijn geweest, dat Mendlik de zee leerde
kennen. In 1891 zag hij haar voor het eerst, en aan de kust van Dalmatië, waar hij
elk jaar heen trok, heeft hij haar voor het eerst op doek gebracht. Een van deze
jeugdwerken vindt men hier gereproduceerd.
In 1898, toen Mendlik zeven-en-twintig jaar was, had hij genoeg overgespaard
om, met hetgeen een stipendium - zooals ten onzent de Prix de Rome - hem vanwege
den staat toekende, geruimen tijd zonder zorgen uitsluitend zijn eigen weg te gaan.
Met al wat hem geldelijk bond, brak hij en trok naar Italië.
Hier doorleefde hij zijn Sturm und Drang. Wilde fantazieën schilderde hij, figuren,
landschap, zeeën. Zijn eerste groote zeedoek ‘De Laatste Zonnestraal’ gaf aan zijn
naam bekendheid. Alle critici roemden het; spoedig vond het een kooper en werd
door acht liefhebbers nabesteld. Zijn reputatie was dus op slag gemaakt.
Had Mendlik zich reeds lang man van karakter getoond, door steeds in zijn
onderhoud te voorzien, sterker nog deed hij zijn wilskracht blijken, door bij dit
kostwinnen standvastig te weigeren met zijn zeestukken geld te maken. Zijn liefde
hiervoor moest ongerept blijven; hoe goed hij het geld gebruiken kon, op geen enkele
der acht nabestellingen werd, zooals dat in koopmanschap heet, gereflecteerd.
Bijzonderen invloed op zijn bestaan, al was het niet de bedoeling, had een kritiek
van een gezaghebbend landgenoot, die zijn werk bewonderde, doch hem verweet
niet iets Hongaarsch' gegeven te hebben.
Wat had zijn landaard met zijn kunst te maken? Was deze den Hongaren te sober?
Miste men er de oostersche liefde voor pracht van het Magyaarsche ras; het
verbeelding-
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rijke; de overvloeiende lyriek? Al die weelde waarnaar de drang, welke zich ook uit
in de weefsels, in de ziel van het Hongaarsche volk wortelt?
Wilde men van hem de Hongaarsche geschiedenis, de Hongaarsche sprookjes
bezongen hebben; of het landschap, de typen van het volk? Waarom niet de zee, die
hij geven wilde, de zee van overal, zooals hij zelf haar waarnam zonder bijgedachte
van richting, mode of nationaliteit? De zee, in welker aanschouwing hij zich verloor,
die hem de hoogste emotie gaf....
Meer nog dan voorheen, trok hij zich terug, en in deze vereenzaming kwam een
jonge kameraad, een beeldhouweres uit een wereld van zee bij uitnemendheid, uit
de Lage Landen tot hem, en zijn huwelijk met Julie Mijnssen bracht hem voor goed
naar onze kust, tot welke hij echter zijn waarneming van de zee allerminst zou
beperken.
Nederland moet dezen kunstenaar van het fijne coloriet, van de tonaliteit aanstonds
lief zijn geweest. Hij moet zich hier thuis hebben gevoeld in de onmiddellijke
nabijheid der zee, want met deze voelde en voelt hij zich vertrouwd, in welk deel
van den aardbol ook.
Voor Mendlik is de zee een wereld op zich zelf, overal in haar diepste wezen
eender en toch geen seconde hetzelfde. Zij is hem de afspiegeling van het leven,
waarin immers evenmin ooit één seconde wederkeert. Als het leven is zij oneindig
en ondoorgrondelijk, werkelijk een levend iets en altijd weer anders van aard. Grillig
is zij, hartstochtelijk, verraderlijk; grootsch door geweld en statig, als de meest ideëele
verbeelding zich het denkbeeld maakt van een vorst. Maar ook is zij mild soms en
lieftallig. Zij geeft de opperste schoonheid en kan ook onbelangrijk zijn. Zij vervult
met hunkerend verlangen, kan tot extatisch geluk vervoeren, maar in haar geweldige
grootschheid voor de menschen niet zijn te verdragen.
Mendlik bleef dus gaarne in ons land. Aanvankelijk toefde hij drie jaren te
Scheveningen en liet daarna een huis bouwen te Aerdenhout, waar hij sindsdien
woont.
In deze streek vol aroma van eikenloof, waar de zeelucht door filtert; waar alleen
het ruischen van den aanzwellenden wind door het dichte geboomte of het rauwe
krassen en breede klapwieken der raven in de hooge toppen, als een helder, gaaf
geluid de stilte stoort; of hoog boven de hoofden het brommend gesnor van den motor
soms een vliegmachine aankondigt; hier in deze rust als van een woud, waar zelfs
de huizen schijnen te slapen, staat aan de Zandvoortsche laan Mendlik's witte villa.
Boven een haag van donkere klimop en hulst, boven groene en gele vlierstruiken,
rijzen de blinkende muren op, met het groote donkere atelierraam.
Ik had verleden jaar het genoegen er den schilder een eerste bezoek te brengen.
In de ruime werkplaats zonder tooi, met hoog geconcentreerd, mooi licht, ontving
hij mij, en het gelaat met de rimpelige slappe huid, met de trekken van zorg om de
oogkassen, waar het jongensachtige van de gestalte vreemd mee contrasteerde,
straalde de beminnelijkheid uit, welke het kenmerk is van dezen mensch, die de
oorlogsjaren blijkbaar veel heeft meegeleden. Want het Hongaarsche bloed heeft
gesproken! Mendlik wist vrienden en verwanten dood of in ellende! Zelf werd hij
opgeroepen voor den krijg, doch kreeg door tusschenkomst van den gezant vrijstelling,
als kunstenaar met zijn werk noodig voor zijn land.
Echter was van reizen natuurlijk geen sprake; ook voor hem bleef de zee gesloten;
de zee, hem veel meer dan een model, die hem meer geeft dan schildermotieven,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

meer dan bezieling: - naar welke zijn diepste wezen snakt, met sterker behoefte dan
van den zeeman. Heimwee naar de zee kwelde hem.
‘Maar u hadt de zee vlak bij u’, kon ik niet nalaten te zeggen, ‘in ons land kan
men haar zien, wanneer men wil!’
Mijn naïve opmerking moet den kunstenaar even zonderling hebben aangedaan,
als een Hollandsch jong landschapsschilder een woord van den grooten Vollon. Toen
hij
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tegen den Franschen stilleven-kunstenaar, vertolker van zoovele Seine-gezichten,
klaagde dat hij, hoe schoon Parijs ook was, er niet aarden kon, door zijn sterke
heimwee naar het water, antwoordde Vollon met het meest ongeloovige, nuchtere
gezicht: - Comment donc? Et vous avez ici la Seine!’

OSCAR MENDLIK OCEAANGOLF (1910.)
(EIGENDOM VAN AARTSHERTOG JOZEF, BOEDAPEST).

Even vreemd als deze verbazing van den Parijzenaar, die van de bekoring der
Hollandsche grachten en slooten niets verstond; die niet opgegroeid, niet artistiek
gevormd was in onze door dampen gedrenkte atmosfeer; die meende dat: water,
water was; even onaangenaam als de tegenwerping den Hollander in de ooren klonk,
moet mijn vraag Mendlik hebben getroffen. Hij schudde het hoofd en de fijne rimpels
in zijn gelaat verrieden mishagen.
Want de kustzee, dat was hem geen zee; daar hinderde alles: het strand, de duinen,
de schepen die voorbij varen; alles leidde de aandacht daar af.... alleen ver van de
kust is de zee echt, alleen daar is men in waarheid één met haar, alleen daar toont zij
haar karakter.
Mendlik staat hier in opvatting en voelen lijnrecht tegenover Mesdag, die niet
slechts ten onzent de zeeschilder wordt genoemd, doch ook in het buitenland een
zoodanige bekendheid heeft, dat ik hem een dertig jaar geleden te Parijs door Dagnan
Bouveret ‘le seul peintre Hollandais de talent’ hoorde noemen, woorden die me bijna
mijn verplichten eerbied voor den op het atelier zoo gevenereerden professor deden
vergeten. Want wat heeft Mesdag ons in waarheid van de zee gegeven? Op een enkel
doek na, zooals het groote golfslag-schilderij in het Dordtsche Museum, waar door
den fijnzinnigen kunstenaar Roland Lary zoo menig eersterangswerk werd
ondergebracht, behalve dit echte, levende zeedoek, gaf Mesdag steeds de stoffeering
der zee; hij beeldde de schepen, het strand, de luchten, de bevolking, en dan de zee
als entourage. Hij v e r t e l d e van het strand en van de strandzee, maar
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de aandoening welke de schoonheid van dit alles verwekte, deze gaf Mesdag niet.

OSCAR MENDLIK. AVONDSTEMMING

(1913)

Toen ik, met dit gevoel voor Mesdag, te gereedelijk Mendlik bijviel in wat ik thans
van zijne opvatting omtrent het wezen der zee begreep, maakte hij voorbehoud over
hetgeen ik in mijn enthousiasme voor zulk verlangen naar echte zee aangaande
Mesdag had durven zeggen.
- ‘Ach,’ antwoordde hij, ‘Mesdag gaf, wat de menschen vroegen. Hij had zijn
koepel op de duinen en verlangde niet meer van de zee. Hij was immers een heel
knap artiest. Ik houd niet van vergelijkingen maken. Wie eerlijk streeft, heeft recht
op bestaan. Ik voor mij weet te goed, hoe velen er knapper zijn dan ik. Juist dit besef
deed mij steeds mijn kalmte bewaren; nooit heb ik mij geërgerd, wanneer collega's
in de hoogte gestoken werden; ik ben mijn eigen weg gegaan, heb ruimschoots in de
groote natuur genoten en voelde mij altijd rijk. Hoogstens heb ik verdriet gevoeld,
wanneer mijn talent mij te zwak leek om de heerlijke indrukken weer te geven, zóó,
dat zij in anderen een weerklank er van vermochten op te roepen. Neen, hield hij vol,
Mesdag had alleen een andere sfeer dan ik. Voor mij is de zee inwendige
noodzakelijkheid. Zij is voor mij een wereld, waar ik als aanschouwer van alles
verlost ben; daar ligt mijn geluk. Ik heb mijn tijd niet gevolgd; zoovele richtingen
en opvattingen kwamen na elkander; ik bleef in mijne wereld achter, die ofschoon
altijd anders, voor mij toch steeds hetzelfde is gebleven. Ik weet het heel goed: ik
ben niet modern, ben achtergebleven; toch is dit achterblijven mij lief. Had ik mijn
tijd gevolgd dan had ik de zee nooit kunnen liefhebben; dan had ik mijn talent, of
het geestelijke streven lief, of de ambitie, door de richtingen voortgezweept.
‘Ik weet, dat men in de moderne kunst een nieuwe geestelijke wereld wil opbouwen,
een wereld die ons hooger brengt, die ons losmaakt van de Natuur. Maar neen, daar
wensch ik niet mee te gaan! Voor mij is de Natuur een wonder, onbegrijpelijk,
ondoordringbaar; en al kopieert de kunstenaar haar duizendmaal, hoe eerlijker zijn
streven wordt, hoe moeilijker hij het zal vinden, want hij kopieërt niet de Natuur,
maar zijn eigen aandoeningen in de aanschouwing van de Natuur!....’ Luisterend,
dacht ik - aan Mesdag niet meer, doch wel aan de Marissen, wel aan Jaap! Was dit
hun natuurliefde
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niet? Jaap, die de Hollandsche wolkenluchten boven de oude steden zag; Willem,
die in geluk wegdroomde vóór de zondoordrenkte weiden. Ook hun was de kunst
Natuurreligie, ook zij kenden die ‘reine Naturanschauung’, waarvan Schopenhauer
schrijft.

OSCAR MENDLIK. ATLANTISCHE OCEAAN

(1918.)

EIGENDOM VAN DE ‘HOLLAND-AMERIKA-LIJN’.

Deze opperste schoonheidsaandoening ontvangt Mendlik nooit sterker, dan wanneer
hij met een eenvoudige vrachtboot, waar het scheepsvolk hem niet hindert, op de
volle zee vaart. Eerst daar voelt hij zich één met haar, leeft hij elke stemming, elk
moment met haar mee. 's Morgens vroeg, wanneer de lichtstralen door den
laaghangenden nevel zwak heendringen en een flets, zacht licht op de groen-blauwe
glanzing weerkaatst; 's middags, wanneer zij diep-indigo-blauw staat, met een sterk
gemarkeerde lijn aan den horizon; tegen den avond, wanneer een groote wolk komt
aangedreven en de zee rossig wordt door de daling der zon achter de wolken; dan
moet de schilder het paarsachtig reflex van de lucht, dat over de golven strijkt, in
één seconde weten te pakken, want zóó is het moment voorbij. 's Nachts wanneer de
hut geen rust geeft en hij weer naar dek toe moet, is de zee donker-kobalt met het
tooverachtige lichtgesprankel van de maanweerkaatsing. Bij een electrische lamp
heeft Mendlik het effect op paneel gezet.
Elken dag is de zee weer anders; elke twee uur verandert haar aspekt. Zij die
zeggen dat de zee vervelend is, altijd hetzelfde, die op reis door de patrijspoort ziende,
niets anders gewaar werden dan één grenzenlooze grauwheid, niets anders dan
troostelooze melancholie in zich voelden zij kennen de zee niet; zij hebben haar nooit
begrepen.
Is 't niet de roeping des kunstenaars, dat hij allen de oogen opent voor hetgeen zij
niet te ontdekken vermochten? Ook Oscar Mendlik heeft dit gedaan.
Aardig vertelt hij hoe het scheepsvolk, zelfs de kapitein, in den aanvang van elke
reis, vreemd staan te kijken naar wat hij op zijn paneel brengt. Zij zullen zeker
smalend over hem gesproken hebben, gelijk de Hattemsche boeren over Voerman:
‘Jammer dat ie zoo niks doet dan zoo'n bietje kuieren!’ De matrozen, deze menschen,
die hun leven slijten op zee en toch blind blijven voor het levende schoon, zullen dat
schilderen een raar speulwerk hebben genoemd. Zij hebben een vermoeiend bestaan,
waardoor
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zij gewend zijn op alles te letten, al is het nog zoo onbeduidend, wat met hun bezigheid
verband houdt. Zij staren zich dood op een schip; een stip, nog zoo klein, ver aan de
kim, zal hun oog niet ontsnappen. Zij zien naar den wind, naar den stroom: máár de
zee, háár zien zij niet!

OSCAR MENDLIK. WEGLOOPENDE STORMGOLF

(1915.)

In den beginne bij elke vaart komen ze vaak wantrouwig naar Mendlik kijken en
eerst na vele dagen, wanneer hij het eene moment na het andere op paneel heeft
gezet; wanneer hij de groote, woeste golfslagen, nu op hen aanrollend, dan van hen
afdrijvend, dan weer in perspectief, heeft geschilderd; de golflijn nu eens in deze,
dan in gene richting op het paneel geplaatst; eerst dan beginnen ze iets te begrijpen.
***
Eén voor één heeft Mendlik zijn doeken en paneelen uit een hoek gehaald. Ik zie een
vreemde stemming, geheel anders van vorm en kleursentiment. Nu gaat de stormwind
opzetten. Meer en meer gaan de golven aan elkander vast zitten; zij krijgen een meer
gebonden vorm. Dan gaan ze kabbelen, wild heen en weer zonder regelmaat. Dan
zwellen ze aan tot groote golven die elk weer hun afdeeling kleine golfjes hebben,
tot het zeevlak aan valleiën gelijk wordt. Gansche Alpen-landschappen vertoonen
zich op het water, waar de toppen als bergen, de een achter den ander uitkomen. En
nooit is er sterker verscheidenheid dan nu, wijl de bouw der golven zoo
belangwekkend wordt. In den ochtend is soms alle kleur verdwenen, zijn de zeebergen
als in louter licht en nevel opgelost, om dan even later donker groen te worden in de
opstuivende slagen met smaragd-groen onder het witte schuim.
Eén heerlijk kleurlied is de zee dan, van de verrukkelijkste blauwen en groenen,
in de meest teedere pure nuancen, om zich 's avonds weer somber, mysterieus donker,
blauw te vertoonen, wanneer zelfs het vaagste licht-reflex is verdwenen.
Al pratend zet Mendlik zijn zeeën op een ezel, bijna alle impressies, ineens buiten
op dek in de verf gezet; en het schier ondenk-
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baar groote verschil dat er tusschen twee elkaar opeenvolgende momenten, in toon
en kleur, en in het karakter der golven bestaat, wekt evenzeer verbazing als
bewondering.

OSCAR MENDLIK. INDISCHE OCEAANGOLF

(1917.)

Zuiver doet elk paneel aan, als de vertolking van één bepaald moment uit de natuur.
Ik moest, dit ziende, terugdenken aan een tentoonstelling, in den Rotterdamschen
Kunstkring gehouden, van ongeveer twintig bloeiende vruchtboom-doeken door
Vincent van Gogh; die hoewel alle in éénzelfde streek in het zuiden, onder éénzelfden
zonnehemel, mogelijk in éénzelfde bloeimaand gedaan, toch alle van elkaar in
kleurtoon verschilden.
Steeds dreigender wordt de orkaan, een cycloon komt opzetten. De zee wordt
hardstaal-blauw, bezwangerd van onheilspellende gassen, of er iets kwaadaardigs
woelt, daar in de diepte, dat naar boven dringt.
Plotseling komt een nevel opzetten; de horizon verdwijnt, alles doezelt weg in
vage grijsheid, waar verward het schuim, zonder stuur, willoos wordt rondgesmeten.
Het schip bevindt zich midden in den cycloon, woest wordt het geschud.
Alles stuift, kookt, woelt nu door elkaar en in bochtende slierten loopt het schuim
terug. De schilder heeft het dek, waar hij met al zijn gereedschappen zat vastgebonden,
moeten verlaten; een stuk van de brug wordt in zee geslagen, sterke koperen binnen
breken door, de machine raakt defect en het schip moet gelensd worden; het draait
om, loopt met den golfslag mee en maakt een scherpen hoek met het water.
Vóór de patrijspoort heeft de schilder de razernij een tijdlang gadegeslagen, met
zwart krijt zag hij nog kans de werking op te teekenen, maar de heilige vervoering,
waarin het geweld der elementen hem bracht, is verdwenen en de angst voor het
levensgevaar beheerscht zijn geest.
Goddank is den vierden dag de cycloon voorbij, de lucht opgeklaard; de zee weer
diep, diep donker van kleur, gelouterd van haar booze driften; en van ver komt een
helgroene golf aangegleden, statig, glanzend,
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als een koninklijke gelukwensch van de zee, dat het schip behouden bleef.
Ziedaar een storm, als Mendlik's paneelen doen medeleven.
***
De belangrijkste reis, welke Mendlik maakte, is die naar Indië geweest; toen de
oorlog uitbrak, was hij juist op weg naar huis.
Boeiend weet hij van dit land te verhalen, waar het wonderbaarlijke niet tot de
onwezenlijkheden, de droomen, het sprookje, de verdichtsels behoort, maar dit alles
werkelijkheid wordt en de mensch zich bijwijlen voelt opgenomen in een paradijs.
- ‘Op een van mijn tochten; 't was op een heilig eiland, waar een heilige boom
staat en de sultan elk jaar eenmaal een bloem gaat plukken die er groeit op een rots;
was ik met twee inlandsche begeleiders in een boot op een rivier een oerwoud
ingetrokken. Een onbedorven oerwoud in moerasachtigen bodem, waar
menschehanden nog niets hadden weggekapt en de orangoetangs woonden. Dicht,
vaak als aaneen gegroeid stonden er de koninklijke boomen; lange lianen
omkronkelden takken en stammen en hingen laag, om de vochtige aarde weder te
zoeken. Een dicht zwaar dak vormde het loof en daaronder was het water
diep-bruin-blauw; op een wonderlijke toovergrot leek het; beklemmend drukte de
stilte.
Daar opeens, bij een kromming van den stroom, kwam een open plek waar het
zonlicht doorbrak. Een sprookje scheen de wereld hier, alles verstarde in mij van
schrik. Een groote krokodil stak vlak bij ons zijn monster-kop boven het water uit.
Lichtkoper-groen glansde de huid. De oogen schenen te droomen, roerloos lag het
dier zich te koesteren in de warmte der zon; roerloos bleef het liggen bij onze nadering.
Aan een afgodsbeeld deed het mij denken, zoo onbeweeglijk, zoo grootsch lag het
er; als een chimère zoo fantastisch, zoo onwezenlijk.
Ik voelde mij verlost van mijzelf, opgenomen in het rijk der fantazieën, en het
hinderde mij, dat ik mijn begeleiders om mij wist; alleen, had ik vollediger mij over
kunnen geven aan het bijna bovennatuurlijke van het moment.
- Dat bovennatuurlijke, het is er ook in de wolken,’ zei Mendlik; en hij toonde mij
een zee, van de Indische kust af gezien, waar de lucht ontzagwekkend groot boven
stond met wolken als bergen, als pagoden verrijzend boven den horizon.
't Was op Padang bij een koraal eiland, waar Mendlik het eerst het geweldige van
het Indische landschap leerde zien. De grootschheid, de eenzaamheid was er
beklemmend. Oneindig nietswaardig voelde hij zich, verbitterd en misnoegd. Maar
diezelfde natuur haalde er hem toch altijd weer uit, in haar hervond hij zijn kracht,
zijn levenslust.
't Was in de natte moesson, bij 30o, toen de warmte zwoel, klam, te benauwend
om te slapen was, dat hij alleen op het eiland rond trok. Langs de kust voelde hij zich
vertrouwd, bij de donker-blauwe zee, indigokleurig, met een paarsachtigen rossen
gloed.
Terwijl de schilder er zat te schetsen in een klein notitieboekje, half verscholen
achter groen, kwam een kudde apen uit het bosch, om krabben, slakken en visch te
vangen, een soort loopende visch, die op de vinnen het strand opkruipt. In volmaakte
stilte ging alles toe, als waren de beesten gewend hier ongestoord te toeven. Zonder
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eenige vrees, zonder rond te kijken, zonder vechten, zonder eenig geluid, verorberden
ze den pas gevangen buit. Alleen, wanneer een golfslag af en toe hun huid beroerde,
wanneer een schuimspat hen terzijde raakte, staakten ze even den arbeid en met een
grandioos, potsierlijk gebaar, keerden ze, na even dom verwonderd, met gekrenkte
hoogheid dat brutale spatsel te hebben aangekeken, loom voornaam weer in hun
goddelijke, gesloten rust terug.
Ademstil sloeg de schilder het schouwspel
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een tijdlang gade. Daar ontdekte hij, iets hooger op, een grooten aap. Roerloos zat
zijn lichaam, alleen de kop bewoog aanhoudend, keek naar rechts, naar links, de
spiedende oogen loerden onrustig. Te eten kreeg hij niets. Hij waakte-

OSCAR MENDLIK. MIDDELLANDSCHE ZEE (1915.)
(EIGENDOM VAN DE MAATSCHAPPIJ ‘NEDERLAND’).

Tot opeens zijn oog den verborgen schilder betrapte. Hij gaf onmiddellijk een
teeken, een waarschuwing: Ou! ou! Alles kalm, zonder haast, zonder woede of angst.
En zonder ook maar eenmaal vragend opzien, zonder één nieuwsgierigen blik rondom,
of één snellen greep naar een laatsten visch; draaide heel de kudde zich strikt op dit
kommando om en verdween geruischloos en kalm in het bosch.
- Is het niet wonderlijk, die discipline, dit georganiseerde samenleven der wilde
bosch-dieren, vroeg de schilder, die onder het vertellen, geestig gesticuleerend met
een even koddig aangeduid gebaar, dat ik niet in woorden weet te brengen, heel die
apenkudde voor mijn geest deed leven.
Zijn fantazie voerde mij mee naar dat land der wonderen. Zijn schilderijen naar
de wonderen der zee. Daar dreven de groote golven weg met het paarlend lichtgespat,
dat de zon tooverde op het opgezwiepte en door den wind teruggeslagen schuim;
groote doeken, waar, meer dan op de impressies in eens buiten ontstaan, de golf haar
beteekenis van grootschheid krijgt, wijl hij hier volledig werd opgebouwd, heel
nauwkeurig met al de kleine onderdeelen in rhythmisch verband. Deze zeeën
openbaren in hun kleuren de schoonheid der Indische natuur, haar grootschheid, haar
stilte Zij toonen ons de zee in haar als bovennatuurlijke kleurschakeering, van een
ondenkbaar feeëriek aspekt, van de wonderlijkste kontrasten, wanneer de zon de
aarde begroet of wanneer zij aan de kim haar laatsten vuurgloed werpt over het water.
Diep indigo ook waren die zeeën en de warme lucht bestreek haar golven met een
paarsachtig-rossen schijn; of puur smaragdgroen, aan een transparanten edelsteen
gelijk, in den opgezwiepten waterslag, wanneer de zon er op scheen en het room-witte
bruischende schuim neerstortte boven het donkere groen onder haar val in de schaduw;
en oneindig fantastisch, onder de grootsche monumenten der wolkgevaarten die
verrijzen boven de kim.
Vier en een halve maand heeft deze Indische reis geduurd, waarvan Mendlik er
twee
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op het land doorbracht. Schilderen kon hij daar niet, wijl de tijd te kort was om zich
in het karakter in te leven, slechts vlotte reiskrabbels bracht hij er vandaan; de
herinneringen zouden gansche boekdeelen vullen.
Het was de zee weer, die hem naar het penseel deed grijpen en een groot aantal
studies en schilderijen bracht hij mee naar huis, waarvan er verscheidene in Hongarije
verkocht werden. Een Indische Zonsopgang eigendom van Dr. Brongersma te Haarlem
en een Indische avond, behoorend aan Ary Prins te Schiedam, tellen tot die werken,
waar hij het best datgene in uitdrukte, wat hem in de tropen zoo zeer heeft getroffen:
de grootschheid en de stilte van de natuur, als bestond ze uit Hemel en Water.
***
Een fijn colorist en tonalist is Mendlik, ik zeide het reeds; en vormen niet deze beide
den zeeschilder? Hoe kan de kunstenaar in kleuren haar onmetelijke uitgestrektheid
anders weergeven, dan door, naast de lijnenrhythmiek, de grootst mogelijke
toonzuiverheid te betrachten?
Ondanks haar sterke karakteristiek biedt de zee geen gemarkeerde, naar voren
tredende lijnencompositie, die de verschillende plans, waarin de golfkoppen omhoog
rollen, verduidelijkt. Geen schepen of rotsen heeft Mendlik om de verhouding aan
te geven. Slechts verftoetsen, om het karakter van zijn zeeën uit te beelden, verftoetsen
om de grootschheid op het doek te brengen. Deze dus in de juiste toonwaarde, in de
juiste verhouding, in den zuiver aangevoelden kleurtoon op te zetten, is het eenig
middel. In Mendlik's doeken treft dan ook bijna altijd ergens op den voorgrond, nú
eens in het midden, dàn terzijde gezien, een donkere kleurkracht, zij deze ook nog
zoo klein, één toets onder een golfslag, één donker profiel van een even opkomenden
golf; doch altijd is er iets, één domineerende kracht, waarachter hij heel de onmetelijke
uitgestrektheid zuiver in de verhouding weet waar te nemen, waaromheen hij heel
zijn zee als schijnt te tooveren in teedere kleurnuancen.
Doch niet dit is de grootste moeilijkheid voor den zeeschilder. Intuïtief voelt de
colorist in Mendlik deze dingen altijd raak. Het vechten onder het werk is voor hem:
het karakter der zee, het eeuwig durend-wisselend spel der golven vast te houden en
in rustig evenwicht te brengen. Niet in een eenmaal waargenomen en tot stijl
gebrachten vorm, doch voortdurend weer nieuw te zijn, nieuwe vormen van nieuw
waargenomen momenten te geven, omdat hij eerst dan in het schilderij leven zal
brengen; eerst dan een vertolking van het leven zelf zal geven, waargenomen door
het oog en het gemoed.
In Mendlik's kleur ligt zijn kracht. Hij heeft op zijn palet kleuren van de meest
verfijnde vermengingen en hij weet ze te gebruiken; weet, welke kleurhoudend zijn
en welke bederven door de jaren. Zoo zijn deze zeeën vaak als een lied, gezongen
in kleuren. Zie daar zijn zachte blauwe zee, stil en blank en ijl. Zij is onwezenlijk
als louter dampkring, meer etherisch nog dan de meest blanke hemel, zachter haar
kleur, lieflijker, vol oneindige goedheid, die ons als draagt op haar blanke,
gewichtlooze schoonheid; waar een klank onverklaarbaar geheimzinnige bekoring
krijgt; waar een lachende, donzige zachtheid uit spreekt; waar onze ziel zich opent
en wijd heel de aarde in geluk en mildheid omvatten wou.
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Kunstlievende vorsten uit Italiën's verleden,
door dr. Raimond van Marle.
I.
Hertog Federigo van Urbino. (Slot).

PIERO DELLA FRANCESCA. PORTRET VAN HERTOG FEDERIGO. UFFIZI FLORENCE. (FOTO ALINARI).

Volgens schrijvers die het paleis van Urbino kort na Federigo's dood zagen, was
het niet overvol met schilder- of beeldhouwwerken en behalve eenige portretten
hebben wij geen enkel schilderij, waarvan wij weten dat het aan Federigo heeft
toebehoord. Wij kunnen echter als zeker aannemen, dat de kunstlievende hertog een
groot aantal schilderwerken deed uitvoeren en het feit dat hij Justus van Gent uit
Vlaanderen deed komen bewijst voldoende, dat zijn verfijnde smaak hem kosten
noch moeite deed ontzien om juist het werk van dien kunstenaar machtig te worden,
welke hem het best beviel.
Zijn hofschilder schijnt gedurende verschillende jaren dan ook een der grootste
genieën te zijn geweest welke Midden-Italië in de 15e eeuw voortbracht n.l. Piero
della Francesca, wiens sobere, voorname kunst zoo geheel bij Laurana's architectuur
past. Piero's plaats in de Italiaansche schilderschool na te gaan zou ons hier te ver
voeren; het zij echter vermeld, dat met hem een einde kwam aan de predominatie
der Sieneesche kunst in Midden-Italië en dat zijn invloed zich uitstrekte over de
schilders van Florence, Romagna, Umbria, de Marches, Ferrara, Modena, Lombardië
en Padoua. Hem den stichter der perspectief-leer te noemen is overdreven; echter
staat het vast dat hij deze kennis aanmerkelijk verbeterde door toepassing van
geometrische principes; van een aan Guidobaldo opgedragen geschrift van Piero
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omtrent perspectief bestaan verschillende exemplaren in Italiaansche en
buitenlandsche bibliotheken; het handelt
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grootendeels over de lichtverdeeling en de, daardoor te verkrijgen, perspectief
effecten. Een geheim, hetwelk de schilder machtig was, bestond in een zekere
vermenging der kleuren, welke, als welbekend is, bij tempera schildering meestal
onmogelijk scheen, waardoor schilderwerk in deze techniek uitgevoerd steeds een
zekere harde afgescheidenheid der kleuren doet zien. Bij Piero ontwaren wij echter
duidelijk dat hij een zelfden ondertoon in de verschillende deelen van zijn paneelen
met andere kleuren vermengt of bedekt, waardoor hij een eenheids-effect bereikt,
waarin geen een zijner tijdgenooten hem nabijkomt. Groote werking verkreeg hij
van wit, en klaargrijs; zijn vleeschkleur is ietwat bruin. Zijn figuren altijd eenigszins
forsch en zwaar, zonder groote gratie, waardoor hij daarentegen in zijn
architectuur-teekening bijzonder uitblinkt. Terwijl zijn figuren in niet al te klare
kleuren geschilderd zijn, bezitten de achtergronden veelal zeer heldere tinten,
waardoor de kunstenaar op geniale wijze aan de ruimte-uitdrukking kracht bijzette.
Van de plaats-uitdrukkingen der voorgestelde personen gaat een rust en kalmte uit,
welke aan Oostersche kunst en wel voornamelijk aan Boeddha-beelden denken doet*).
Van de werken welke Piero buiten Urbino maakte willen wij alleen de
koorbeschildering van den kathedraal van Crezzo vermelden, welke hij in 1454
ondernam. Het is het grootste werk wat van hem tot ons kwam en stelt de Kruislegende
voor.

PIERO DELLA FRANCESCA. PORTRET VAN BATTISTA SFORZA, GEMALIN VAN HERTOG FEDERIGO. UFFIZI,
FLORENCE. (FOTO ALINARI).

Toen Piero in 1466 de portretten van Federigo en Battista kwam uitvoeren, was
hij 50 jaar oud, en hield te Urbino verblijf in het huis van Giovanni Santi. De portretten
welke zich nu in de Uffizi te Florence bevinden, behooren tot de meesterwerken der
Italiaansche kunst: zij stellen den hertog en zijn gemalin als halffiguren voor, terwijl
de achterzijden zijn beschilderd met landschappen, waarin de zelfde personen, maar
*) Dit is vooral op te merken bij een Madonna van Piero, welke zich te Sinigaglia bevindt.
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nu idealistisch afgebeeld, door bovenaardsche wezens omgeven en op zegekarren
ge ze ten, door trotsch stappende witte paarden worden voortgetrokken. De uitvoering
is miniatuurachtig fijn, de twee portretten van een bijna wreede natuurgetrouwheid,
vooral die van Federigo wiens misvormde neus scherp tegen den achtergrond afsteekt.
Battista heeft het voorkomen van een vroeg verlepte vrouw, hetgeen ze dan ook
waarschijnlijk was.
Een ander werk door Piero te Urbino gemaakt, en zich daar nog bevindende, stelt
de geeseling van Christus voor, en in den rechterhoek van hetzelfde paneel, drie fi-
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guren, in welke men Odantonio - Federigo's ouderen broeder - en de twee hem
verradende ministers heeft willen herkennen, of wel Federigo audiëntie gevende aan
een Perzischen gezant. Zeker is het dat de middelste der drie figuren wel op den
hertog lijkt. Minstens evenveel aandacht als de figuren zelve verdient de
architectuur-teekening welke van ongemeene fijnheid is, zoowel in lijn en kleur als
in perspectief. Van de studieën in welke Piero zich uitsluitend bij architectuur bepaalde
en waar geen personen op voorkomen, bevindt zich er een te Urbino, een andere in
het museum te Berlijn en een derde in de Gardner-collection te Boston. Zij hebben
groote beteekenis, daar zij ons duidelijk toonen, hoezeer Piero's smaak overeenkwam
met die van Laurana, of wel hoe zeer hij hem waardeerde. Vasari, de niet steeds
betrouwbare biograaf der Italiaansche schilders, vermeldt nog, dat de meester vele
paneelen met kleine figuren voor Federigo uitvoerde.

MELOZZO DA FORLI. WAARSCHIJNLIJK JEUGDPORTRET VAN GUIDOBALDO, HERTOG VAN URBINO. GAL.
COLONNA, ROME. (FOTO ALINARI).

Piero della Francescha is een eenigszins mysterieuse figuur. Niettegenstaande dat
zijn leermeester, Domenico Veneziano ons bekend is en wij diens invloed ook wel
ontwaren, zoowel als die der Sieneesche meesters - als Sassetta - welke in Piero's
geboorteplaats werkzaam waren, toch blijft er zooveel nieuws en onverwachts,
zooveel ‘moderns’ in zijn scheppingen te vinden, dat wij hem een verbijsterende
verschijning kunnen noemen. Het is alsof in zijn kunst en in zijn werken een geheim
verborgen ligt hetwelk hun een bijzondere charme geeft.
Men schreef vroeger veelal aan Piero het altaarstuk van 1472 toe, hetwelk uit de
San Bernardino-kerk naar de Brera te Milaan werd overgebracht, maar men is het er
nu vrij wel over eens dat het van een andere hand is. Pungileoni vermeldt in zijn in
1822 verschenen werk over de schilderkunst van Urbino, in een gelijktijdig handschrift
gelezen te hebben, dat dit paneel door Fra Carnevale was gemaakt geworden. Nu is
de monnik Bartolomeo Corradini, genaamd Fra Carnevale, een persoonlijkheid
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omtrent wien verscheiden documenten tot ons zijn gekomen, maar geen enkel
authentiek werk, zoodat hij als schilder geheel opgebouwd moet worden op die
vermelding van Pungileoni. Onwaarschijnlijk schijnt deze vermelding niet te zijn,
en daar wij geen anderen naam hebben voor den maker van een zeker aantal
schilderwerken van de zelfde hand, welke blijkbaar te Urbino tot stand kwamen, is
er niets tegen hun maker maar voor Fra Carnevale te doen doorgaan die ook als
architect van hertog Federigo vermeld wordt, zonder dat hem een aandeel aan een
bouwwerk kan worden toegeschreven.
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JUSTUS VAN GENT. DE COMMUNIE DER APOSTELEN. MUSEUM URBINO. (FOTO ALINARI).

Het zich nu te Milaan bevindende altaarstuk stelt voor de Madonna op een stoel
gezeten met het naakte kind op de schoot, omringd door heiligen en engelen, en
Federigo geharnast voor haar knielend. Zooals bij alle schilders, welke zich te Urbino
vormden, speelt de architectuur een groote rol. Men heeft in de Maagd en het kind
Battista Sforza en Guidobaldo willen herkennen, daar het schilderij misschien ter
herinnering van de geboorte van dezen laatste gemaakt werd. Indien, zooals wij dus
aannemen, dit stuk van Fra Carnevale is, zoo was deze een buitengewoon getrouwe
scholier van Piero della Francesca, hetgeen aanleiding gegeven heeft tot het
toeschrijven aan zijn hand van verschillende werken, welke tot kort geleden voor
producten van Piero doorgingen. Het is hier niet de plaats om op dit probleem verder
in te gaan; een Madonna, omgeven door drie engelen in de Christ-Church College
te Oxford, een Aartsengel Michael in de National Gallery en een St. Thomas van
Aquino in het Poldi-Pezzoli museum te Milaan schijnen mij echter zeker wel van
deze hand.
Onder de Urbinosche schilders welke den
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FRA CARNEVALE. HERTOG FEDERIGO DE MAAGD MARIA EN HET KIND JEZUS AANBIDDEND. BRERA,
MILAAN. (FOTO ALINARI).
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invloed van Piero sterk gevoeld hadden, moet vooral een anonymus vermeld worden
van wien wij twee paneelen in de Barberini galerij te Rome kennen. Zij zijn in de
eerste plaats architectuurstudies, maar deze heeft de artiest door een aantal kleine
figuren willen stoffeeren, en om aan deze personages een beteekenis te geven, heeft
hij er voorstellingen van de geboorte van Maria en van Maria's eersten Tempelgang
van gemaakt, welke men er niet zonder moeite op vindt voorgesteld. De adelaar van
de Montefeltre's komt op een dezer voorstellingen tweemaal voor.

BERTOLDO. PIETA ONDER HET KRUIS. CARMINE-KERK TE VENETIË. BRONS RELIEF. (FOTO ALINARI).

Dicht bij Urbino bevindt zich het stadje Forli, waar ongeveer 1438 een der begaafde
schilders der 15e eeuw geboren werd, genaamd Melozzo. - Waarschijnlijk was hij
ook eerst onder de leiding van Piero werkzaam en werd door Squarcione beïnvloed,
zijn meer beteekenende werken liet hij te Rome en te Loreto achter. Natuurlijk bezocht
hij het nabijgelegen kunstcentrum Urbino, waar hij waarschijnlijk tusschen 1466 en
'70 verblijf hield en waar hij in 1481 mag zijn teruggekeerd. Van de werken welke
hij er verrichtte is er slechts een tot ons gekomen: het portret van den jongen
Guidobaldo - of tenminste met zeer groote waarschijnlijkheid daarvoor doorgaande
- uit het paleis van Urbino afkomstig, maar zich nu in de galerij Colonna te Rome
bevindend. Melozzo's tegenwoordigheid te Urbino was echter voor de zich later daar
vormende schilders niet zonder beteekenis.
De meeste en voornaamste schilderwerken welke tot decoratie van het paleis
dienden werden gemaakt door Justus van Gent, waarschijnlijk dezelfde persoon als
Joost van Wassenhoven, omstreeks 1430-1435 geboren, in 1460 en '64 in het
Antwerpsche St. Lucasgilde voorkomend, en wanneer zijn naam in 1468 uit de
ledenrol verdwijnt, zoo is het zeker, omdat hij toen zijn Italiaansche reis ondernomen
had. Federigo had hem uit Vlaanderen doen komen, daar hij in Italië geen kunstenaar
vond die in staat was olieverf-schilderijen te maken. Uit deze mededeeling welke
wij aan den bibliothecaris Vespasiano te danken hebben, blijkt dus hoezeer Frederigo
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zocht naar schilders die de kunst machtig waren de kleuren te vermengen, zooals
Piero dat had gedaan. Een van Joost's vroege werken te Urbino schijnt het groote
paneel geweest te zijn waarop de Communie der Apostelen werd afgebeeld. Hier is
hij nog geheel Vlaamsch en onder
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den invloed van Hugo van der Goes. Hij ondernam dit werk - hetwelk oorspronkelijk
aan Paolo Ucello was opgedragen - in 1473, en in 1475 werd het hem betaald. Het
was voor de Corpus Domini broederschap besteld en zekere Guido di Mengaccio
stelde 250 goudguldens er voor ter beschikking, daar dit echter niet genoeg bleek,
legde de hertog er 15 bij en uit dankbaarheid hiervoor werd zijn portret, vergezeld
van een andere persoon - waarschijnlijk een Perzische gezant - er op aangebracht.
Veelmeer onder Italiaanschen invloed stond Joost toen hij de 28 afbeeldingen
vervaardigde van beroemde philosofen, dichters en geleerden, welke de bibliotheek
van den hertog versierden en welke nu tusschen de Barberini verzameling te Rome,
en het Louvre zijn verdeeld. Tusschen deze figuren vinden wij de portretten van
Federigo's philosophie-leeraar Vittorino da Veltre, de Pausen Pius II en Sixtus IV,
welke hij diende, en van zijn vriend den Cardinaal Bessarion, een der verlichtste
geesten der 15e eeuw. Joost maakte ook nog een prachtig portret van den hertog in
wapenrusting, maar gezeten lezende, terwijl de kleine Guidobaldo, met juweelen
overladen, naast hem staat. Te Windsor bevindt zich nog een andere afbeelding van
den hertog, zijn zoon en andere personen van de hand van Joost van Gent.
De vlaamsche meester bracht blijkbaar landgenooten met zich, want verscheiden
vlaamsche paneelen te Urbino herinneren ons wel aan zijn manier, maar kunnen niet
aan hem worden toegeschreven. Een bijzonder rijk geborduurde kasuifel in de
kathedraal van Gubbio toont figuren die aan zijn kunst doen denken, het is dan ook
door een Vlaming geteekend en waarschijnlijk een geschenk van den hertog. In
andere steden in de nabijheid van Urbino, zooals Trevi en Citta di Castello vindt men
Vlaamsch schilderwerk van dezen tijd en Vespasiano zegt ons dat de hertog ook
tapijtmakers uit Vlaanderen ontbood. Door het veronderstellen van een steeds
stijgenden invloed van Melozzo da Forli op Joost van Gent is men er toe gekomen
aan dezen laatste ook de allegorische voorstellingen der zeven vrije kunsten toe te
schrijven, welke eens het paleis van Urbino versierden, maar waarvan zich nu twee
in het Museum te Berlijn en twee in de National Gallery bevinden, terwijl de andere
verloren gingen. Het zijn vrouwefiguren op hooge tronen gezeten, waarvoor een
prins neerknielt. Voor de jonge maagd welke de Muziek personifieert (London),
bevindt zich Costanzo Sforza, zwager van Federigo, voor Retorica (London) een
onbekende jonge edelman. Aan de voeten van Dialektiek knielt de hertog zelve, en
voor de Astronomie waarschijnlijk Ottaviano Ubaldino, broeder van Federigo, een
beminnaar der sterrenkunde, die aan het hof van Urbino voor toovenaar werd
aangezien. Dat de zeer veritaliaanschte Vlaming, die deze stukken voortbracht,
werkelijk Joost van Gent is, lijkt mij lang niet zeker; Melozzo, aan wien men ze ook
heeft toegeschreven, staat er verder van.
De beteekenis van Giovanni Santi is in de allereerste plaats dat hij de vader van
Raphaël was, ten tweede dat hij een voor onze kennis van het hof van Urbino zeer
belangrijke, doch slecht gedichte, rijmkroniek schreef, en ten slotte was hij toch ook
nog schilder. In die laatste hoedanigheid verdient hij weinig aandacht; zijne producten
zijn uiterst zwak, zoowel wat teekening als kleur betreft en zonder geest. Gedurende
de tegenwoordigheid der groote meesters vinden wij hem dan ook niet voor den vorst
bezig, wel echter naderhand voor Guidobaldo, wiens geheele familie hij heeft
afgebeeld. Een flauwe invloed van Piero's kunst is misschien hier en daar wel bij
hem waar te nemen, meer dien schijnt hij van Melozzo te hebben overgenomen,
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terwijl zijn voornaamste bron van inspiratie Perugino en diens minderwaardige
Umbrische tijdgenooten was.
Iets krachtiger en bevalliger is het werk van een anonymus, voornamelijk door
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Melozzo en Joost beinvloed, van wien men in de galerij van Urbino een Tobias met
den Aartsengel en een St. Rochus vindt en in de Sacristij van de kathedraal zes
paneelen van Apostelen. Te zamen met Giovanni Santi werkte hij aan de afbeeldingen
van zeven Musen*) welke eens het studievertrek van Guidobaldo versierden, maar
zich nu in de Corsini galerij te Florence bevinden. De lange gezichten met de hooge
voorhoofden, de amandelvormige oogen, de breede golvende haarlokken, en de diepe
plooien der gewaden van de vier hem toe te schrijven figuren, doen ons eenigszins
aan de Vlaamsche Madonna-beeldjes denken. Deze schilder wordt tegenwoordig
wel eens voor Evangelista di Pian di Meleto gehouden; ‘famulus’ van Giovanni Santi,
maar de documenten waarin deze laatste voorkomt geven ons niet het recht in hem
iets anders te zien dan een trouwe dienaar van Giovanni en Raphaël, waarschijnlijk
niet instaat eenig oorspronkelijk werk ten uitvoer te brengen, en dus zeker niet
‘Raphaël's eerste leermeester’ zooals men hem wel genoemd heeft.
De florentijnsche meester Ucello kwam in 1468, op ongeveer zeventig-jarigen
leeftijd te Urbino om het altaarstuk te maken, hetwelk ten slotte door Joost van Gent
werd uitgevoerd. Een predella met de geschiedenis van de profanatie van een hostie
door joden gepleegd, welke, hoewel zeer overgeschilderd, zeker aan Ucello kan
worden toegeschreven, mag deel van het zelfde ensemble gevormd hebben. Zijn
verblijf te Urbino was zeker slechts van korten duur en schijnt niet van beteekenis
geweest te zijn voor de vorming van andere schilders.
Uit documenten blijkt nog dat te Urbino werkzaam waren de schilders: Pietro
Spagnolo in 1477, waarschijnlijk de Umbrische meester bekend als ‘lo Spagna’,
Giorgio di Parma de Venetus (1479), Giovanni Antonio de Francesco di Mercatello
(1480). Ook wordt beweerd dat de Umbrische meester Ottaviano Nelli en Antonio
da Ferrara, omstreeks 1435-40 in de St. Francesco geschilderd, zouden hebben, waar
nog eenige fragmenten zichtbaar zijn en in een kapel een Noli me Tangere is afgebeeld
van eenigszins lateren datum. Vasari beweert dat een ‘bad-scène’ door Jan van Eyck
geschilderd aan Federigo werd gezonden maar dit berust op een vergissing. Timoteo
delle Vite een bekwame schilder van Urbino, schijnt eerst na den dood van Federigo
werkzaam te zijn geweest; hem willen wij daarom hier niet behandelen.
Behalve de makers van het decoratief beeldhouwwerk, vinden wij ook sporen van
de tegenwoordigheid te Urbino van eenige der beste Florentijnsche meesters.
Het Nationale Museum - Bargello - te Florence bezit een prachtige marmeren
buste van Battista Sforza, Federigo's tweede gemalin, uitgevoerd door Francesco
Laurana, een Dalmatiër, als zijn naamgenoot de architect, maar tot de school van
Florence behoorend. De vorstin heeft hier een etherisch uiterlijk hetwelk deze
afbeelding van andere portretten onderscheidt.
Van Battista Sforza op rijperen leeftijd en haar gemaal bestaan marmeren
reliefportretten in het museum van Pesaro, gelijkenis toonend met de paneelen van
Piero. Het portret van den hertog wordt soms voor een latere copie gehouden en in
elk geval werd het na Battista's overlijden gemaakt als het monogram F (edericus)
Dx) (u bewijst.
Desederio da Settignano, een volbloed Florentijn, wiens beeldhouwwerken onder
de lieflijkste voortbrengselen der Arno-stad kunnen gerekend worden, maakte het
*) Een hypothese van Prof. Fenturi welke mij geheel juist schijnt. Eenige dezer figuren schrijft
hij aan Timoteo delle Vite toe.
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portret van een prinses, hetwelk uit Urbino stamt, zonder dat men met zekerheid
heeft kunnen zeggen wie het voorstelt. Men neemt echter aan, dat de buste, welke
zich nu in het museum van Berlijn bevindt, een afbeeldsel is van een der dochters
van den hertog.
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ANONIEME MEESTER UIT URBINO. ARCHITECTUURSTUDIE MET GEBOORTE VAN DE MAAGD MARIA.
BARBERINI GALLERY, ROME. (FOTO ANDERSON).
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Domenico Rossello, geboren in 1439 te Pistoia was van meer beteekenis voor de
verfraaiïng van het paleis van Urbino. Na geruimen tijd in Florence gewerkt te hebben
ging hij omstreeks 1471-73 naar Pesaro, van waar hij zich naar het hof van hertog
Federigo begaf. Hier werkte hij te zamen met Ambrogio da Milano en vervaardigde
naar alle waarschijnlijkheid de rijkst versierde schoorsteenmantels, zooals die welke
zich in de groote zaal bevinden. Zeker is van Rossello's hand die met een fries van
dansende engelen versierd, waar bovenop twee engelenbeeldjes staan, kandelaars
vasthoudende. In den binnenhof van het paleis bevindt zich het grafmonument van
Calapatrissa Santucci, hier gestorven in 1478. Het werd door Domenico Rossello
gebeeldhouwd, welke reeds voor deze familie was werkzaam geweest.
In de groote kapel van het paleis - del Perdono genaamd - bevindt zich een marmer
relief van een beeldhouwer wiens naam ons niet bekend is, maar dien men den
‘Madonnen Meister’ heeft genoemd. Het stelt een gratievol halffiguur van de
Moeder-Maagd voor, het kind vasthoudend. Van den zelfden kunstenaar, dien men
onder de latere Donatello-volgers mag rangschikken, bevinden zich nog andere
dergelijke werken in het museum van Urbino, in en rond Florence en te Pistoia.
Een werk van Luca della Robbia versiert den ingang van de San Domenico kerk,
het stelt een halffiguur van de Madonna met het kind Jezus voor tusschen St.
Domenicus, St. Peter de Martelaar, St. Thomas en de gelukzalige Alberti. Dit halfrond
in de voor Luca gebruikelijke wit en blauwe kleuren, werd waarschijnlijk omstreeks
1450 vervaardigd toen Maso de Bartolomeo, genaamd Masaccio de gratie volle
deurlijst vervaardigde.
Van de bronsgieters welke den kunstlievenden vorst ten dienste stonden vinden
wij Francesco di Giorgio als dusdanig in de rijmkroniek van Giovanni Santi vermeld,
maar er bestaat geen enkel dergelijk werk wat hem kan worden toegeschreven.
Bertoldo, een der beste bronsgieters van de, school van Donatello, met wien hij
samenwerkte, maakte een prachtig realistische ‘Pieta onder het Kruis’ op welke
Federigo als adorateur voorkomt, gevolgd door een mannelijk familielid, terwijl voor
hem een knaapje knielt, ongetwijfeld Guidobaldo, hier vier of vijf jaar oud, hetgeen
de datum van het relief aangeeft*). Op mij onbekende wijze is dit schoone brons van
Urbino in de Carmine kerk van Venetië terecht gekomen.
Er bestaan, voor zoover mij bekend is, zes gedenkpenningen Federigo voorstellend.
De eerste toont ons de jeugdigste afbeelding welke wij van den hertog bezitten, en
werd in 1450 door Paolo da Ragusa vervaardigd bij gelegenheid van Federigo's
bezoek aan koning Ferdinand van Napels. Op een penning in 1467 door Clemens
Urbinos geslagen, leest men om het borstbeeld van den vorst een inscriptie welke
hem onoverwinnelijk noemt. Een andere penning herdenkt Federigo's verheffing tot
hertog, terwijl de Venetiaan Sperandio een prachtstuk maakte toen de Paus hem de
waardigheid van ‘Gonfaloniere’ (vaandrig) der kerk verleende; hier is hij op de eene
zijde in halffiguur afgebeeld, op de andere geharnast te paard.
Een bijzonder groote penning toont ons aan den eenen kant den hertog met een in
gothische letters gesteld onderschrift en aan de keerzijde den Adelaar van Montefeltre,
en ten slotte bezitten wij nog afdrukken van een verloren penning op den band van
een manuscript, hetwelk eens Federigo toebehoorde, maar zich nu in het Vaticaan
bevindt. Behalve zijn portret ziet men er een ridder een krijger verslaande. Van een
aan Pisanello toegeschreven penning heb ik slechts een vage vermelding gevonden.
*) Het relief is aan Verrocchio en aan Leonardo da Vinci toegeschreven geworden.
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Prachtig bronswerk schijnt Maso di Bartolomeo te hebben uitgevoerd, die ook het
portaal der San Domenico kerk ontwierp. Hij vervaardigde eenige pronkwapens,
welke
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(?) DE MUZIEK. NATIONAL GALLERY, LONDEN. (FOTO ANDERSON).
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men als volmaakte kunstvoorwerpen prees.
Het zij nog vermeld dat de later zoo zeer bloeiende Majolica industrie voor
omstreeks het jaar 1520 nog niet bestond. Wel is waar bezit het museum van Pesaro
een te Urbino gemaakt bord met den datum 1459, maar dit wordt nu algemeen als
een 18e-eeuwsche vervalsching erkend.
Hoewel deze opsomming den lezer reeds lang moge schijnen, toch staat het vast
dat slechts een klein deel van de kunstschatten, welke hertog Federigo toebehoorde,
tot ons kwam. Toen Cesar Borgia in 1507 Urbino innam verbood hij zijn troepen ten
strengste te plunderen; het was alleen opdat hij, wel wetende welke waarden het
paleis bevatte, zelf deze buit wilde machtig worden. Naar men zegt roofde hij al wat
met mogelijkheid kon worden meegenomen. Voor het midden der 17e eeuw stierf
het geslacht der hertogen van Urbino uit, een deel hunner nalatenschap kwam aan
de familie Medicis, terwijl de bibliotheek welke aan de stad vermaakt was, later naar
het Vaticaan werd overgebracht.
Trouwens na den dood van hertog Federigo was Urbino's rol als groot kunstcentrum
geeindigd. Guidobaldo was toen eerst 10 jaren oud en hoewel goed geneigd en later
de zelfde kunstenaars als zijn vader gebruikende - Francesco di Giorgio, Baccio
Pontelli - is het duidelijk dat hij niet den zelfden zekeren smaak of liefde voor de
kunsten en wetenschappen bezat.
Wanneer men nu te Urbino voor het heerlijke paleis staat, in welks zalen de
schilderijen galerij van de stad iets van de oude pracht doet herleven, en men tracht
zich dan een beeld te vormen van het hof van den wijzen, goeden, prachtlievenden
en kunstzinnigen vorst, zoo vindt men als 't ware Apollo's voorzienigheid in deze
voorbereiding van een waardige atmosfeer voor de geboorte van een der grootste
genieën der schilderkunst, van Raphael.
Perugia, Januari. 1920.
Behalve werken van algemeenen inhoud zijn de voornaamste bronnen voor onze
kennis voor de kunst aan het hof van Federigo:
Arnold, Der herzögl. Palast v. Urbino, Leipz. 1857. Baldi, Descrizione del Palazzo
Ducale de Urbino, Roma 1724, Baldi, Fatti di Federigo de Montefeltre Duca di
Urbino, 3 dln, nieuwe uitgave, Rome 1824. W. Bombe. Justus van Gent in Urbino.
Mitt. des kunsthist. Inst. in Flor. 1909, p. 111, W. Bombe. Die kunst am Hofe
Federigo's von Urbino. Monatsh. f. Kunstw. 1911 p 455: Budenick, Il Palazzo Ducale
di Urbino, Triest 1904. E. Calzini, Urbino e i suoi Monumenti, Firense 1899. A de
Ceuleneer, Juste de Gand; Bruxelles 1911. Dennistoun, Memoirs of the Dukes of
Urbino (1851), nieuwe uitgave, 3 dln. London & N. York 1908. Th. Hofmann, Bauten
des Herzogs Federigo de Montefeltre als Ertswerke der Hochrenaissance, 1905.
Pungileoni, Elogio Storico di Giov. Santi, Urbino 1822. C. Ricci, Melozzo da Forli,
Rome 1911. Rolfs, Franz. Laurana, Berlin 1907. G. Santi, Federigo di Montefeltre,
Stuttgart 1893 A. Schmarzow, Melozzo da Forli, Berlin 1886. A. Schmarzow, Giov.
Santi der Vater Raphael's, Berlin 1887. A. Venturi. Il luogo de nascita de Bramante,
L'arte 1918 p. 210. L. Venturi Studii sul palazzo ducale di Urbino. L'Arte 1914 p.
415. Waters, Piero della Francesca, London 1901. Witting, Piero dei Franceschi,
Strassburg 1898. (beide onvoldoende). A Venturi, L'atmosfera artistica umbra all
arrivo di Raffaello a Perugia, L'Arte 1918, p. 93.
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FONTEIN VOOR DE VILLA MEDICI

De fonteinen van Rome,
door Etha Fles.
Een van Rome's grootste bekoringen zijn de fonteinen, waaruit het water met dartelen
overmoed opspuit of bruisend in breede stroomen neerklatert.
Troebel en onvertrouwbaar spoelt de donkere Tiber langs de steenen kaden, die
hem in toom houden, maar met spontane vroolijkheid en vol daadkracht gooit de
fontein haar blanken straal omhoog, de beminnelijke opwellingen symboliseerend
van dit volk, z'n levendigen, vluggen geest, het bewegelijke en snel wisselende van
zijn aard, zooals de oude stroom het achterdochtige, berekenende en sluwe karakter
van den Italiaan schijnt te personifieeren.
In den keizertijd was Rome meer dan duizend fonteinen rijk, die door elf
waterleidingen van 't omringende gebergte gevoed werden.
Agrippa was de eerste, die het water van de bergen naar Rome liet brengen. Op
eigen kosten bouwde hij twee leidingen, legde termen en fonteinen aan en gaf den
Romeinen het oneindig genot in hun heete stoffige straten de altijd frisch-opborrelende
bron te vinden. Na hem nemen de waterwerken steeds grooter omvang aan, vele
bogen van Claudius' aquaduct staan nog overeind. Elke Keizer liet weer prachtiger
termen bouwen dan zijn voorganger, en de tijd, dat Caesar en Cato in den Tiber hun
bad namen scheen onheuglijk lang geleden. Toen kwam de groote débacle; de Gothen
trokken in de VIe eeuw tegen de stad op, belegerden haar en sneden de waterleidingen
door om haar uit te dorsten en zoo tot overgave te dwingen. Wittichis bracht hiermede
een doodelijken slag aan Rome toe; het bloeiende land werd in een woestijn
herschapen, de campagna verdorde en bijna duizend jaren volgden nu, waarin van
de schitterende en geweldige Keizerstad niet veel meer over was dan bouwvallen
waartusschen vijandelijke geslachten elkander bestookten; de Tiber, die de bevolking
moest drenken, was vaak rood gekleurd van bloed en dagelijks voerde hij lijken mede
van gewelddadig om 't leven gebrachte burgers en edelen.
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De XVIde eeuw zag nog het langzaam opbloeiende Rome door de Spaansche en
Duitsche huurtroepen van Karel V voor een goed deel verwoest (Sacco di Roma
1527) maar daarmede scheen het ergste wel geleden en, vóór de nieuwe eeuw aanbrak,
stroomde het reine bergwater weer naar de stad.
Sixtus V, (1585-'90) die wel inzag hoe schadelijk het voor 't volk was het
Tiberwater te drinken, liet de oude bronnen opsporen, de leiding, die van de Colla
della Pantanella voor eeuwen het water naar Agrippa's baden voerde, werd nu weer
hersteld en naar Sixtus' familienaam Felice, acqua Felice genoemd.

TARTARUGA-FONTEIN. WERK VAN DEN FLORENTIJN LANDRINI (XVII DE EEUW).

Na hem was het Paolo V, die door de architekten Fontana en Maderna andere
bronnen naar Rome liet voeren. Acqua Trajana of Paola heette de leiding, terwijl
eindelijk het heerlijkste, meest opwekkende drinkwater, dat van Acqua Vergine of
Trevi op last van Urbanus VIII (1627) door nieuwe kanalen overvloediger naar Rome
stroomde, en, behalve in tal van andere fonteinen, bruischt dit verkwikkende water
over de rotsblokken die de fantastische fontein van Trevi vormen.
***
Het zijn de architekten en beeldhouwers van de XVIIde en XVIIIde eeuw geweest,
die Rome's drinkbronnen ontwierpen en versierden.
De barok-stijl, die er de gevels der meeste kerken zoo smakeloos opsmukten met
theatrale beelden, pilasters en zinlooze ornamentiek, heeft monumentale fonteinen
in 't leven geroepen, die thuis hooren in het Rome zooals het zich na de Renaissance
ontwikkelde. Zij is de oppervlakkige kunst van een maatschappij, die op frivole wijze
van het leven wil gaan genieten. In die fonteinen viert de ‘joie de viore’ haar triomf,
daarom zijn ze soms, in al hun ongebreidelde overlading, toch karakteristiek en goed
in hun soort. Bernini en zijn school drukten wel hun stempel op deze kunst van de
straat en we mogen zeggen, dat deze wat grof voelende en oppervlakkige, maar toch
geniale zeventiende-eeuwer aan Rome gaf wat het in dien tijd en te dier plaatse
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verlangde. Onvermoeid in 't scheppen van architekturale en ornamentieke vormen
en verbeeldingen, luidden zijn werken het moderne leven in, dat hier geleefd zou
worden. 't Is waar, dat hij overal slechte beelden neerzette, die Piazza Navone en
andere plekken jammerlijk ontsieren, ‘daar heb je weêr Bernini’ zeg je dan met een
zucht en je loopt verder, maar vergeven we niet eerder de figuren op de brug die naar
den Engelenburg voert aan Bernini dan aan onze tijdgenooten de karakterlooze beel-
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dengroepen op de nieuwe brug, die een paar meter verder den blik over den Tiber
bederft? Zijn werk past uitstekend bij 't tramen automobielgeraas en -gerij, dat, zooals
een eeuw geleden de roovers en moordenaars, nu Rome's straten onveilig maakt.

DE TRITONFONTEIN VAN BERNINI (XVIIDE EEUW).

Als we op de Piazza Barbarini op een tram staan te wachten hebben we telkens
pleizier aan Bernini's Triton, die daar, het hoofd in den nek, zoo lustig zit te blazen.
Zijn wangen staan bol omdat hij krachtig door een schelp een waterstraal naar boven
spuit. De vent zit gehurkt op een andere schelp die de vorm van een bekken heeft,
door vier dolfijnen wordt dat gedragen; van alle kanten druipt en gudst het water
naar het reservoir beneden; met gespierde armen houdt hij de zeehoorn voor den
mond en door water overstroomd glinstert de steenen figuur als een goudbronzen
beeld in den zonneschijn.
Bernini ontwierp ook de kolonnades, die als twee groote vleugels het plein van
St. Pieter omsluiten; zij voeren den blik naar de basiliek, die zonder deze grandiose
zuilengangen al een heel poveren indruk zou maken.
Dáár, aan weerszijden van de Egyptische obelisk, staan de fonteinen, een bosch
van pilaren er achter, en de overvloed van 't water zelf vormt hier de rijkste
ornamentiek. Met schitterende pracht springt het onhoog en millioenen druppels
stuiven over de bekkens en over heel het plein. Want bij een zachten windstoot,
zwaaien de hooge waterstralen als kolossale witte veeren heen en weer, vele meters,
in den omtrek den grond besproeiend; dan weer staan ze rechtop als doorzichtig
kristallen vazen en als we terug denken aan den eersten indruk dien we ontvingen
op 't plein van St. Pieter, dan was het niet de in zijn gewilden rijkdom zoo armoedige
gevel van Maderna, die ons daar inponeerde, maar bewonderend zagen we allereerst
naar dien reinen stroom van bergwater, die, in witte golven opgejaagd, weer
neêrsprankelt in 't groote waterbekken beneden.
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In even volmaakte harmonie met hun omgeving zijn de fonteinen die voor Palazzo
Farnese geplaatst zijn. Een zoo rijk decor vormt dit elegante paleis reeds op zich zelf,
dat elk beeldhouwwerk, elk waterspel hier afbreuk zou hebben gedaan aan de schep-
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ping van Sangallo en Michel Angelo; daarom werden er slechts een paar enorme
badkuipen van graniet uit Caracalla's termen geplaatst, baden even edel van materie
als van vorm; een bescheiden waterstraal dartelt daaruit omhoog.
Het zijn ook niet de grootste fonteinen, die in Rome 't meest bekoren.
De geweldige Mozes van Domenico Fontana staat als de gepersonifieerde bombast
in een soort triomfboog op de Piazza S. Bernardo; de Fontana Paolo, op de Janiculo,
werd door Maderno en Domenico's broeder in dienzelfden geest gebouwd, en herinnert
ook meer aan den somptueusen voorgevel van een kerk of paleis. ‘Fontanone’ (groote
fontein) noemen de Romeinen deze om het donderende geweld waarmede het water
tusschen de onderste bogen naar buiten schiet. Schuimend en opspatttend zooals een
wilde beek, die zich tusschen rotsen een weg baant.

BADKUIP UIT DE TERMEN VAN CARACALLA. EEN DER BEIDE FONTEINEN VOOR PALAZZO FARNESE.

De meest eenvoudige fonteinen zijn de mooiste, zooals het eenvoudige waterbekken
voor de villa Medecis, wiens zuiveren omtrek Goethe met een enkele potloodlijn in
zijn schetsboek poogde vast te houden en de groote bassins, achthoekig vaak,
omgebogen als een schelp waaruit weer een kleinere kom oprijst in 't midden waarvan
het water omhoog schiet en over de randen heen plast. Dikwijls zijn die fonteinen
nog wat boven den grond gebouwd en rondom voeren lage treden naar de bron.
Wie de trappen in Rome kent, weet hoe mooi deze gebouwd en geprofileerd werden
door Bramante en zijn leerlingen. Ook wie na hem kwamen, hielden deze vormen
voor oogen en daarom is elke trap in Rome die voor de XIXe eeuw gebouwd werd
(immers met het terza Italia was alle begrip voor een mooie lijn en edele vorm
verdwenen en deze laatste periode geldt dus niet mede als we over de kunst in Rome
spreken) daarom dus is hier elke trap aan paleis, kerk of rondom de fonteinen een
mooi stuk architekturale arbeid op zich zelf en in de volkswijken zooals op Piazza
Montanara, een markt waar altijd allerlei dingen verhandeld worden, zitten de vrouwen
en mannen en liggen de kinderen half naakt den geheelen dag om de fontein, die
onvermoeid haar water laat opborrelen, waaraan de geheele buurt zich verkwikt. Ook
op het Campo di fiori werd, ten gerieve van de groenten- en bloemen-verkoopers
een groote fontein gebouwd. De meisjes zitten op haar rand de bloemen te binden
en te verfrisschen; de hoogoprankende planten weerkaatsen in het ovale waterbekken,
waarin de groenten worden afgespoeld en alles wat dreigt te verflensen
ondergedompeld wordt. Niet alleen prachtlievend, maar ook bedacht op 't welzijn
van hun onderdanen waren de pausen die door geheel Rome en ook buiten de muren,
ten behoeve van de paarden en 't vee, fonteinen lieten neerzetten en zonder deze altijd
levende gedenkteekenen zou het Rome van onze dagen er treurig en dor uitzien. Nu
zijn ze ons allemaal lief, hoe verschillend ook van bouw en conceptie, want altijd
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staan ze goed in hun omgeving. Eén alleen is er, die, hoewel stellig de sierlijkste van
allen, hier toch verdwaald schijnt, het is die van Tartaruga (schildpad). Vier
jongelingen houden ieder
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een schildpad in de opgeheven hand, zij zetten haar op den fonteinrand boven hen
om 't dier te laten drinken; fijne Renaissance-figuren maar te exquis voor deze
omgeving; een subtiele goudsmidsarbeid schijnt het, die we door een vergrootglas
zien. Het was dan ook geen zoon van Rome maar de Florentijn Landrini die de fontein
ontwierp, die door velen als de mooiste van allen geprezen werd, hoewel ze er niets
door verliezen zou, als ze in 't klein nagemaakt als pièce-de-milieu een tafel zou
prijken. Een kunstwerk waarmee men zoo iets straffeloos zou kunnen doen is
daarmede veroordeeld. De Florentijn voelde niet het karakter van de stad en de
omgeving waarvoor hij werkte. In den tuin van Boboli, dat sieraad der Arnostad,
kunnen we ons deze Tartaruga wel denken, terwijl in de villa Borghese deze
geaffecteerde jongelui al dadelijk uit de omlijsting zouden vallen.

TREVI-FONTEIN IN

1735 DOOR NICOLO GALVI OP LAST VAN CLEMENS XII OPGERICHT.

Mooi en echt Romeinsch verrijst daar te te midden van de eerwaardige lanen, de
fontein met de zeepaarden. Ze richten zich steigerend op te midden van een groot
waterbekken en uit kleinere, die op hun dooreengevlochten staarten rusten, stroomt
het water over hen heen. Alle vier zijn ze verschillend van houding; levendig wenden
ze den kop om of strekken hem naar boven en tusschen de opgeheven voorpooten
vliegt het water driftig omhoog; half schijnen ze te zwemmen, half zich op te richten
uit het water. In de schaduw der platanen, tusschen 't warrelende groen met groote
plekken zon op hun natte lijf en koppen, vormt te midden van die rijke natuur die
groep een krachtig levend stuk kunst.
En van al die fonteinen in de parken en
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straten van Rome schijnt die van Trevi de apotheose. Hier is het waterspel tot een
schit terend feest, tot een naumachie geworden.
Met dolle vreugde springen de golven schuimend te voorschijn van onder de
triomfpoort waarin Neptunus staat die de groote zeepaarden en de op hun hoorn
blazende tritons schijnt te beheerschen. Het marmer bekken vult het halve plein, 't
ligt vol rotsblokken waarover het water met woeste pret heengolft, opspringt en
schuimend ronddraait. Zooveel verbeeldingen zijn hier aangebracht, dat men ze niet
neer uit elkaar kan warren. Als men die wilde gestalten en heel dat onzinnige beweeg
in 't maanlicht ziet, schijnt het een vastenavondoptocht; verbijsterd door 't gedruisch
en door het ongebreidelde, van die verbeelding blijven we leunen over de balustrade
en gaan de trappen af om in onze hand van het koele prikkelende bergwater te
scheppen; met dien dronk schijnen we weer één met het oude Rome te worden. Geen
wonder dat aan deze levensblije fontein de overlevering verbonden is, dat, wie bij
volle maan haar den rug toekeerend een soldi werpt in haar water, en dan, zonder
spreken, zonder om te zien, heengaat, stellig in Rome zal weêrkomen. Niemand
gelooft er aan en toch worden er jaarlijks zooveel soldi in de Trevi gegooid, dat eens
in 't jaar er een kar vol uit wordt opgehaald, en onder de armen verdeeld. Maar - van
de fontein van Trevi gaat een verwonderlijke aantrekkingskracht uit; ze is grotesk
en onzinnig en om terug te komen in Rome zou men nog wel grooter dwaasheid doen
dan haar z'n soldi te offeren!
Rome, April '20.

De maaier,
door Jan J. Zeldenthuis
De maaier schrijdt door 't veld met moe gebaar, De vocht'ge nevels zwerven heen en weer, De zeis glijdt door het groen en loom en zwaar
Buigt zich de boer en strekt zich, keer op keer.
't Is avonduur, van dorp tot dorp gaat klaar
Klokken-gelui, de maaier hoort 't niet meer,
Nog ziet hij 't einde niet, de rand tot waar
Hij maaien moet,.... hij buigt zich dieper neer.
Hij ziet het niet, de koeien liggen stil,
De lucht kleurt violet en groen en geel,
De horizon vervloeit in zacht getril;
De maaier snijdt het gras,.... hij staat en heel
Zijn groote lichaam voor den einder wil,
Droefgeestig moe, zich heffen uit 't gareel.
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Julie de Lespinasse,
door Fenna de Meyier.
Een klein meisje; een tenger, teer meisje van even zestien jaar, met donkere,
hartstochtelijke oogen. Ik zie haar in het oude kasteel van Avauges, op den weg van
Lyon naar Tarare. Het kasteel is oud en lijkt op een fort, met zijn wallen en slooten,
zijn toren en ophaalbrug. Julie heeft er altijd gewoond; het is er somber; maar de
uitzichten over het groene dal en de begroeide bergen in de verte is rijk aan
liefelijkheid en de kamer van haar moeder is vol vertrouwde schoone dingen,
geslachten oud.... Er hangt een vreeselijk geheim over haar geboorte, maar zij weet
het nog niet; zij weet alleen dat haar moeder haar omhult met een bijna angstige
teederheid, die haar verwondert en gelukkig maakt; en dat er wel eens door de anderen
over wordt gefluisterd. En op een avond gebeurt het verschrikkelijke: haar moeder,
die al dagen op 't ziekbed ligt, laat haar roepen en drukt haar met de laatste kracht
van haar wanhopige moederliefde aan 't hart om daarna te sterven. Maar vóór zij het
leven verlaat, heeft zij haar kind (het is haar in dit oogenblik of zij geen andere
kinderen heeft dan deze donkere bloem, die zooveel op haar lijkt) nog een sleuteltje
in de hand gegeven daar, in gindsche secretaire ligt een som gelds, die is voor haar,
voor de arme kleine Julie, die geen deel zal hebben aan de wettige erfenis.

JULIE DE LESPINASSE.

De eerste daad die wij kennen van Julie de Lespinasse is er een van roekelooze
edelmoedigheid, die teekenend is voor haar. Zij geeft onmiddellijk die sleutel in
handen van haar broeder, den wettigen zoon en erfgenaam, waardoor het kleine
fortuin, met zulk een pijnlijke zorg door de moeder voor haar bewaard, aan de familie
terugkomt.
Julie heeft van haar moeder niets dan de liefste herinneringen. Zij zag haar dikwijls
triest en eenzaam, maar pas later heeft zij begrepen waarom. Julie, gravin d'Albon,
had zich, na een kort, rampzalig huwelijk, uit familiehebzucht gesloten, met haar
kinderen op 't kasteel van Avauges teruggetrokken; maar te jong en te temperamentvol
om geheel afstand te doen van het liefdeleven, had zij een, voor de 18e eeuw niets
ongewone verhouding gehad met Gaspard, graaf de Vichy. Twee kinderen waren
toen in het geheim geboren; een jongetje dat in de verborgenheid van een klooster
werd grootgebracht en Julie, die den naam kreeg van de Lespinasse en die de moeder
bij zich nam om met de wettige kinderen op te groeien in het oude kasteel.
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Twintig jaar na den dood van haar moeder schrijft Julie aan haar minnaar de
Guibert: ‘Eens zal ik u dingen vertellen die niet staan in de romans van Prévost of
Richardson. Mijn geschiedenis is een samenloop van zulke rampzalige
omstandigheden, dat het mij bewezen heeft, dat het ware niet altijd het waarschijnlijke
is.... O, wat zijn de menschen wreed. Tijgers zijn er nog goed bij.’ En later: ‘Ik die
alleen leed en pijn gekend heb, die alleen g r u w e l i j k h e d e n
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ondervond van de menschen die mij moesten steunen.’
Deze overdreven klinkende uitingen zijn alleen te begrijpen als men weet, dat
Julie, na den dood harer moeder, in huis kwam bij haar oudste zuster, die getrouwd
was met.... den minnaar van haar moeder en waar zij de onbezoldigde betrekking
vervulde van gouvernante der kinderen. Misschien zijn de eerste jaren op het kasteel
te Champrond, waar Gaspard de Vichy zich gevestigd had, nog de ergste niet geweest,
want Julie hield van de kinderen en eén vooral was haar lieveling: de kleine Abel,
voor wien zij altijd een zorgzame tante of zuster bleef, haar leven lang.

MADAME DU DEFFAND. (NAAR EEN TEEKENING VAN CARMONTELLE).

Doch Gaspard de Vichy was een hard, liefdeloos meester. Juist als het leven bij
dien zwager, die eigenlijk haar vader is, ondragelijk wordt en Julie naar uitkomst
smacht, komt er redding.
In de laatste Augustusdagen van 1752 zien de bewoners van het kasteel Champrond
een karos voorrijden en tot hun verbazing stapt daaruit de markiezin du Deffand; een
fijne, tengere figuur met een verwelkt gezicht en uitgedoofde oogen. Gaspard de
Vichy, die in geen veertig jaar de eer had genoten van zijn zusters bezoek, ontvangt
haar met ceremonieele beleefdheid.
Mme. du Deffand voelt zich gelukkig een poos te kunnen uitrusten in haar
familiekring. Haar leven is één roes geweest - was 't genot of enkel bittere
ontgoocheling? Nu gaat zij een stillen ouderdom tegemoet.
Zij wordt blind. ‘Zij zal gestraft worden in haar oogen, waarmee zij zooveel kwaad
heeft gesticht’, zeide een van haar slachtoffers.
In de dagen van de Régence was Marie de Vichy op 21 jarigen leeftijd getrouwd
met den markies du Deffand. Zij was de schitterende vlinder die aller bewondering
trok om haar schoonheid en haar geest en die een luchtig leven leidde, het 18e
eeuwsche groote-dames-leven met veel galante avonturen. Doch het was niet in staat
den dorst van haar heimelijk verlangen te lesschen; nergens vond zij bevrediging;
het genot werd als asch in haar mond. Toen beproefde zij haar leven inhoud te geven
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door een ernstige liefde. President Hénault, een man van gezag en invloed, in alle
salons gezocht, werd en bleef lang haar minnaar. Ook deze ervaring gaf niets dan
verveling en onbevredigd verlangen naar wat voor altijd onbereikbaar scheen. In
haar geestige, fijne brieven, psychologisch en litterair van waarde, heeft zij het
voortdurend over l'ennui, le grand ennui. Het is de kwaal van haar eeuw; de ziekte
van een geslacht dat zijn godsdienst en zijn evenwicht, zijn levensblijheid en zijn
gezondheid verloren had en alleen nog zich zelf zocht in het verfijnde zinsgenot en
het wreede spel van zijn intelligentie.
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Mme. du Deffand werd blind en deze ramp bracht haar tot den familiekring terug.
De oude vrouw ziet met haar onfeilbaar scherpen blik, dat een uitgezochte natuur,
een ongewone geest verborgen liggen achter 't jonge, schuwe meisjesgezicht van
Julie de Lespinasse. In den vertrouwelijken omgang van de volgende weken heeft
zij alle gelegenheid haar te leeren kennen.

D'ALEMBERT, NAAR EEN PASTEL VAN Q. LATOUR.

Julie is schuchter, niet mooi, maar met een zeldzame bekoring die sterker wordt
naarmate zij wordt opgemerkt, en in oogenblikken van losheid en overgave fonkelt
haar woord van een verrassend fijnen geest. Wat echter het meeste boeit is de
beweeglijkheid van haar gevoelige spontane natuur, rijk en sterk als een warme
springbron. Zeer juist zeide zij later van zichzelve (in haar brieven aan Guibert)
‘j'aime l'abandon, je n'agis que de premier mouvement.’ Die gevoeligheid, waardoor
zij mateloos heeft geleden, is tevens haar trots en zij put zelfs uit haar lijden geluk.
‘Je vis’, schrijft ze in een anderen brief, ‘j'existe si fort, qu'il y a des moments où je
me surprends à aimer à la folie jusqu'à mon malheur.’
En later: ‘Ce besoin de vivre fort est, je crois, le besoin des damnés. Cela me
rappelle un mot de passion qui me fit bien plaisir: Si jamais, me disait-on, je pouvais
redevenir calme, c'est alors que je me croirais sur la roue.’
In den tijd dat de markiezin du Deffand haar leert kennen, heeft de passie haar
nog niet aangeraakt, doch de oude vrouw voelt de warmte van een hartstochtelijke
natuur opgloeien in die meisjesoogen en wat ligt er nader voor de hand dan dat zij
in haar verkillend leven de zon begeert van dit levende, spontane kind? Zij slaagt er
eindelijk in Julie en de familie voor het plan te winnen: Julie zal met haar tante (die
zij in 't openbaar echter nooit zoo mag noemen) naar Parijs gaan en zij zal er de dagen
- of liever de nachten, want Mme. du Deffand heeft de gewoonte pas 's avonds op te
leven en te ontvangen - van haar weldoenster doorgloeien met het vuur van haar
jonge levenskracht.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

Dat de familie er eerst op tegen had, lag in hun voortdurende vrees, dat Julie te
Parijs werk zou maken van haar rechten op de erfenis harer moeder.
Hoe weinig kenden zij de fierheid van dit nobele wezen, die in een van de laatste
jaren haars levens met alle recht kon schrijven: ‘Wat heb ik al onrechtmatig veel lof
gehoord over mijn gematigd, edel karakter, mijn onzelfzuchtigheid, over de
zoogenaamde offers die ik bracht aan de nagedachtenis van mijn moeder en aan het
huis van de Albons! Zoo oordeelt de wereld, zoo wordt er opgemerkt. Lieve hemel,
dwazen die gij zijt, ik ver-
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dien uw loftuitingen niet; mijn ziel was niet gemaakt voor die kleine belangen die u
bezighouden; geheel vervuld van 't geluk lief te hebben en te worden liefgehad, had
ik kracht noch fatsoen noodig om de armoede te dragen en de voordeelen der ijdelheid
te versmaden’. - ‘Geloof me’ schreef ze ook eens, ‘alleen ijdelheid maakt lastig en
ik bezit die niet. Ik ben maar een heel dom, natuurlijk en goedig schepsel, die meer
houdt van 't geluk en 't genoegen dergenen die ik liefheb dan van wat mijzelve en
voor mijzelve is.....’
De eerste maanden te Parijs waren overvol van vreemde indrukken, verwarrend
en vermoeiend dikwijls, maar boeiend altijd.

DIDEROT (NAAR GREUZE).

Uit de stille provincie overgezet in het snel en vurig levend Parijs, en juist daar
waar de sterkst voelenden en diepst denkenden te zamen kwamen, waar de
vonkenschietende geestigheid der mondaine vrouwen de aan dacht boeide van groote
mannen, die, gehoor gevend aan den wilden drang van nieuwe verlangens, in hun
felwerkende hersens naar een oplossing zochten van pijnlijk drukkende problemen;
waar hartstochten en idealen zich mengden met koel scepticisme en spottenden
twijfel, waar een sierlijke speelsche wereld ging sterven en een nieuwe vrijheidsdroom
begon, - de wereld van Mme. du Deffaud en d'Alembert, van la maréchale de
Luxembourg en Diderot - werd Julies geest bevrucht en gevormd, terwijl haar
gevoelsleven openbloeide en gretig naar voedsel zocht.
Aanvankelijk was de markiezin met de beste, moederlijkste gevoelens voor haar
beschermelinge vervuld. Beiden voelden hun bloedverwantschap in enkele forsche
eigenschappen die zij gemeen hadden: een groote waarheidsliefde en afkeer voor
onnatuur, terwijl beiden, hartstochtelijke naturen, zochten naar liefde en waar zij
liefhadden, geen halve overgave konden dulden. Ofschoon het leven der oude vrouw
veel ontgoochelingen gebracht had en zij gaarne poseerde voor ongevoelig, verried
zij zelfs in haar onverschilligheid haar honger naar liefde. Zoo schrijft Horace
Walpole, (de man die bij deze zeventigjarige vrouw nog een groote liefde wist te
wekken):
‘Ik ben volstrekt niet van 't zelfde oordeel als Mme. du Deffand, die zegt dat het
beter is dood te zijn dan niemand lief te hebben’. Deze cri de coeur kon van Julie de
Lespinasse zijn, de groote amoureuse, die in de jaren van haar samenzijn met de
oude markiezin maar één dorst kende: den man te ontmoeten wien zij haar gansche
bloeiende warme liefde zou kunnen geven. Een oogenblik dacht zij gevonden te
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hebben, toen een jong Iersch edelman haar het hof maakte. Mme. du Deffand
oordeelde deze verhouding voor 't jonge meisje compromitteerend en zorgde er voor
dat de jonkman spoedig naar zijn vaderland werd teruggeroepen, terwijl Julie
kamerarrest kreeg. Dat was 't begin van den strijd tusschen twee hartstochtelijke
persoonlijkheden, die echter pas een vijandig karakter aannam, toen de markiezin,
die haar vrienden tirannisch liefhad en wenschte, dat zij zich uitsluitend met haar
bezig hielden bemerkte dat het jonge meisje hoe langer hoe meer de aandacht der
bezoekers tot zich trok. De jaloezie der oude vrouw be-
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reikte haar toppunt, toen het bleek dat d'Alembert, de groote encyclopedist, die tien
jaar lang het sieraad van haar salon was geweest, de man dien zij, toen hij nog in
onbekendheid en armoede leefde, geholpen had met haar steun en haar invloed, wien
zij in innige vriendschap zooveel van haar edelste zelf gegeven had, het gezelschap
van Julie ging stellen boven dat van zijn oude vriendin en bijna dagelijks, vóór hij
het salon van de markiezin betrad, het jonge meisje in haar eigen kleine kamer
opzocht, waar langzamerhand ook andere vrienden haar zochten en vonden. Dit gaf
aanleiding tot een hevige scène en Julie verliet de woning van haar tante om er nooit
meer terug te keeren.

TOONEEL UIT ‘DE FILOSOFEN’, COMEDIE VAN PALISSOT.

De oude vrouw, gegriefd tot in haar diepste wezen, voelde voortaan alleen maar
haat voor 't meisje, dat ze eerst zoo vol liefde had ontvangen; een haat die niet ophield
te branden, ook na den dood van Julie.
Dat d'Alembert haar partij had durven opnemen en om haar zijn oude vriendin
verzaakte, vergat zijn nooit. Uiterlijk kwamen er nog andere dingen bij; o.a. de
opvoering van het satirespel ‘les Philosophes’, van Palissot, dat een hevige aanval
bedoelde tegen de Encyclopedisten en waarvan d'Alembert beweerde, dat Mme. du
Deffand de schrijfster was. Deze twist werd bijgelegd en ging ook niet zoo diep als
die andere grief: de liefde van den grooten wijsgeer voor haar beschermelinge.
‘Zonder haar zou ik d'Alembert gehouden hebben’, schrijft ze eenige jaren later. Dit
welde haar rechtstreeks uit het hart.
Geholpen door haar vrienden waaronder de edelmoedige Mme. Geoffrin, de
merkwaardige bourgeoise, die in de Rue St. Honoré haar beroemd salon hield,
installeerde Julie de Lespinasse zich niet ver van haar vroegere woning in een klein
appartement, dat zoo klein niet was, of het bood nog ruimte voor een gast, dien zij
dan ook weldra en voor het leven zou krijgen. Nauwelijks had zij haar nieuwe woning
betrokken, of Julie werd zwaar ziek; zij kreeg de pokken en de doktoren vreesden
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haar niet te kunnen redden. Haar trouwe vriend d'Alembert week niet van haar
ziekbed; doch toen zij genezen was, braken ook zijn krachten. De groote filosoof die
in alle salons van zijn tijd met graagte werd ontvangen om zijn geest en vooral om
zijn kinderlijke, uitbundige vroolijkheid en die de voordeeligste aanbiedingen kreeg
van binnen- en buitenlandsche grootheden, was altijd trouw gebleven aan de
eenvoudige vrouw uit het volk die hem, onwettig kind van voorname
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ouders (Mme. de Tencin en de ridder Destouches) had opgevoed en bij wie hij een
ellendig zolderkamertje bewoonde. Nu was 't de beurt van Julie om hem te verzorgen
en in die weken werd de onverbrekelijke band gelegd van een vriendschap die
inderdaad tot den dood getrouw zou blijven. Julie nam den zieke bij zich, omdat de
doktoren hem een gunstige ligging voorschreven en toen hij genezen was, bleef hij
bij zijn vriendin, die hij liefhad met een stille aanbidding en een toegewijde
onzelfzuchtigheid, waarvan zij misschien pas in de laatste jaren van haar leven de
volle waarde begreep.

GRAAF DE GUIBERT.

Julie de Lespinasse troont nu in haar eigen rijk. Daar, in haar eenvoudige kamers
ontvangt zij de bloem van intellectueelen en kunstenaars en geen vreemdeling van
aanzien die Parijs bezoekt, of hij rekent het zich tot eer door haar te worden ontvangen.
Het is waar, d'Alembert staat haar ter zijde; hij is de geest die verlicht, de fonkeling
van een diepe diamant die boeit en aantrekt; maar zij is de bekoring, de tactvolle
gastvrouw die van elken bezoeker aanvoelt wat hem 't naaste ligt; die eerder laat
spreken dan zelf aan 't woord komt; het vurig levende hart dat liefheeft en liefde
vindt, de gevoelige, natuurlijke vriendin, bij wie ieder rechtschapen mensch zich
thuis voelt. Van de vier voornaamste salons in Parijs zeide men: ‘on craint Mme.
Geoffrin; on admire Mme. du Deffand, on respecte Mme. Necker; on aime Julie de
Lespinasse.’ - Zij is niet mooi en niet jong meer; de pokken hebben haar trekken grof
gemaakt en haar gelaatstint geschonden; zij is niet rijk en biedt haar gasten geen fijne
soupers aan. (Grimm zeide ondeugend: ‘Elle se contentait de leur donner à digérer’);
het is alleen haar gezelschap dat zij geeft en de verwende Parijzenaars verkiezen het
boven bals en diners bij anderen. De eerste jaren is zij tevreden en gelukkig. Naast
d'Alembert heeft zij nog vele en goede vrienden; Mme. Geoffrin is de moederlijk
bezorgde raadgeefster en vertrouwde vriendin van elken dag; Condorcet, Turgot en
Suard zijn haar volkomen toegewijd; de maréchale de Luxembourg, de gravin de
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Boufflers en nog eenige anderen vormen een kring om haar heen van warme
hartelijkheid. En om ook de ijdelheid niet te vergeten, die in een menschenleven
zoo'n groote rol speelt, al was die rol kleiner bij haar dan bij een ander, haar salon
behoorde tot de invloedrijkste van Parijs; reputaties werden er gemaakt, candidaten
voor de Académie gesteund; zij hielp mee om haar vrienden ‘een onsterfelijkheid te
bezorgen voor hun leven,’ zooals zij zelve het geestig uitdrukte.
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Maar dan komt de liefde haar rust verstoren. Als de Spaansche markies de Mora in
haar leven komt, is het of onbekende krachten zich losmaken, haar vastgrijpen, haar
omhoogtillen en weer neersmakken; en ofschoon zij niets begrijpt van wat er in haar
wezen kookt en woelt en steigert, is het haar toch of zij niets van het leven wist,
voordat zij dit voelen kon. Julie had altijd den dorst gekend naar een groote liefde;
maar het moest niet dat lauwe engbegrensde en spoedig geheel verkoelde gevoel
zijn, wat de meeste menschen die zij kende tot elkaar trok.

MADAME GEOFFRIN NAAR DE SCHILDERIJ VAN CHARDIN).

Julie had Rousseau's Nouvelle Héloïse gelezen en daarin haar eigen onstuimig
hart herkend. Neen, de ‘mondaine’ menschen wisten niet wat liefde was. In haar
brieven aan Guibert lezen wij hoe zij over dergelijke menschen denkt. - ‘Oui,’ schrijft
ze, ‘le vice vaut mieux que ces âmes de papier mâché et ces têtes vides; le vice
indigne, révolte, au lieu que ces gens-là vous séduisent par leurs manières et leur ton
et ils éteignent pour jamais l'esprit, l'âme et le talent.’
En elders: ‘ce que les femmes veulent seulement, c'est d'être préférées. Presque
personne n'a besoin d'être aimé, et cela est bien heureux, car c'est ce qui se fait le
plus mal à Paris. Ils osent dire qu'ils aiment et ils sont calmes et dissipés; c'est
assurément bien connaître le sentiment et la passion.’
De jonge Mora scheen de ideale minnaar te zijn, waarvan zij droomde.
Nauwlijks 25 jaar oud, was hij al weduwnaar en had een schitterende positie, die
hij dankte aan zijn naam, maar ook aan zijn buitengewone gaven. Bij de eerste
ontmoeting al voelden Julie en hij zich geheimzinnig sterk tot elkaar aangetrokken
en het duurde niet lang of hij bracht het grootste gedeelte van zijn tijd door in het
kleine salon van Mme. de Lespinasse. Zijn levendige geest, gedrenkt met liberale
denkbeelden die vreemd waren aan zijn land, voelde zich daar thuis, maar het was
vooral zijn hart, dat zich niet meer los kon maken, zoodat hij zelfs dacht over een
huwelijk. Zijn familieleden waren daar echter niet mee ingenomen; de Mora's
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behoorden tot de oudste adel van Spanje; daarenboven was juist die liberale geest
hun antipathiek.
Hij werd weer naar Spanje teruggeroepen, waar hij kolonel was in 't leger; maar
het duurde niet lang of hij kwam weer te Parijs terug. Zijn gezondheid was echter
zoo slecht, dat de doktoren hem een verblijf in de bergen voorschreven. Het afscheid
was hartverscheurend. Julie schreef: ‘ik heb al mijn krachten op één punt
saamgetrokken. De geheele natuur is dood voor mij, behalve het wezen dat elk
oogenblik van mijn leven bezielt en vol maakt.’
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Zes weken vóor zijn vertrek had Julie, bij den financier Watelet, den graaf de Guibert
ontmoet. Deze jonge kolonel met litteraire neigingen maakte een sympathieken
indruk. Nauwelijks 29 jaar, had hij zich reeds een grooten naam weten te maken door
zijn werk: Essai général de tactique, waarin zeer vrijzinnige denkbeelden werden
verkondigd.

JULIE DE LESPINASSE (NAAR CARMONTELLE).

Hij werd door zijn tijdgenooten voor een van de geniaalste geesten gehouden en
waarschijnlijk gaf die reputatie hem een zeker overwicht, ook in de oogen van Julie.
Hij scheen volkomen te begrijpen hoe hard het was voor Mlle de Lespinasse om haar
jongen Spaanschen vriend voor zoo langen tijd te moeten missen. In de eenzaamheid
die volgt op het afscheid van Mora, is Guibert een welkome gast. En nu voltrekt zich
het wonderlijke feit, dat de saamgedrukte en smartelijke teederheid van Julie voor
haar afwezigen minnaar langzamerhand wordt uitgestort op den troostrijken vriend.
Wie kan het geheim der liefde verklaren? Misschien was Mora slechts een beeld, dat
haar verlangen had opgeroepen en dat zij meende in vleesch en bloed voor zich te
zien; misschien was Guibert de eerste die haar zinnenleven en haar hart deed
ontgloeien. Misschien ook was zij in staat twee groote liefdes te voeden?
Het verwarde haar echter zoo pijnlijk, dat een wereld van lijden voor haar openbrak.
Als Guibert na eenige maanden zijn loon van troostend vriend als minnaar heeft
ontvangen, vervullen haar smartelijk zelfverwijt, brandend berouw en diepe
zelfverachting. Elke phase van deze lijdensgeschiedenis is na te gaan in de reeks
liefdebrieven die zij Guibert geschreven heeft; brieven die beroemd zijn geworden
om de gloeiende siddering van hartstocht, maar ook om de fijne klare geest van deze
echtfransche vrouw, wier intelligentie zich nooit verloochent.
Die scherpe blik is duidelijk merkbaar in het oordeel over haar tijdgenooten, haar
vrienden, over haar minnaar zelfs, dien ze met haast nuchtere klaarheid doorziet.
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In de eerste brieven lezen wij de weifelingen van een ziel die zich schaamt aandacht
te wijden aan een mensch, van wien zij voorvoelt dat hij te veel invloed zal hebben
op haar leven; ja, al dadelijk neemt zij den doodzieken Mora, die zich van Spanje
naar Frankrijk sleept om met de geliefde
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vrouw vereenigd te worden, te verraden met deze vriendschap, die vertroebeld wordt
door een te heftig verlangen.
Als Guibert in Straatsburg is met zijn leger, schrijft zij: ‘Waarom ben ik niet in
de maand September gestorven. Dan zou ik zonder berouw gestorven zijn.’
Doch fataal is de liefde die haar drijft in zijn armen en even fataal, dat het uur van
hun hartstochtelijk geluk tevens het uur blijkt van Mora's doodsstrijd.

MME DU DEFFANT, VóóR HAAR ZELF UITGEVONDEN SCHRIJFAPPARAAT.

Als Julie dat weet, vergiftigt haar wroeging voor goed alle liefdesgeluk. En zij
komt er toe de kwellingen die zij voelen gaat om Guibert's koelen aard en de jaloezie
die haar zal martelen als een booze demon gedurende al de jaren van hun verhouding,
te beschouwen als de rechtmatige straf voor haar verraad aan den edelen doode. Want
in hun liefde bemerkt zij al heel gauw het onharmonische, ongelijke, dat voortkomt
uit het ongelijke van hun aard Guibert is een talentvol maar ijdel mensch en te koel
berekenend van natuur om den spontanen, roekeloozen, onstuimigen drang te
begrijpen, waarmee Julie zich geheel, zonder eenige terughouding aan hem gegeven
heeft. Hij schrikt terug voor dien lavastroom, die gloeiend aan hem voorbij gaat. Hij
is te egoïst en te koud om ooit zelf zoo te branden. Het vleit echter zijn ijdelheid, dat
een vrouw als Julie hem zóo bemint en hij erkent in onbewuste bewondering haar
superioriteit. Zijn portret toont veel van zijn karakter, het oppervlakkige van een
voorhoofd dat naar achter wijkt; geestige oogen die het liefkoozende hebben van een
behaagzieke; een ietwat ironische, harde mond, die wreede dingen kan zeggen. Julie
heeft hem goed gezien.
‘Maar is 't dan waar?’ vraagt zij, ‘hebt ge er behoefte aan door mij bemind te
worden? Dat bewijst nog niet dat ge gevoelig zijt; het bewijst alleen dat ge gulzig
zijt en onverzadelijk.’ En verder: ‘al schijnt ge alles op te geven, gij zoudt niet in
staat zijn een echt offer te brengen aan wie ge liefhebt; al zou 't ook gaan om de rust
en zelfs om 't leven van wie u zijn toegewijd, ge zoudt geen van uw eerzuchtige
plannen daarvoor kunnen opgeven.’ - In een anderen brief: ‘ge zijt gemaakt om veel
te genieten en weinig te lijden. Alles is daartoe van nut: uw gebreken, uw goede
kwaliteiten, uw gevoeligheid uw lichtzinnigheid. Vous avez des goûts, point de
passions’. En dit subtiele: ‘Le mouvement vous est bien plus nécessaire que l'action’.
- Van welk een psychologisch inzicht gaf deze vrouw blijk, die in momenten van
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hartstocht zich zoo volkomen weg kon geven, die kon schrijven: ‘ce qui est vous est
plus moi que moi-même’. En al ging ze zwaar onder het leed van de liefde, zij kon
nog zeggen: ‘Gij zijt allen ijskoud, gij gelukkige menschen, menschen van de wereld!
Uw zielen zijn gesloten voor de levendige, diepe indrukken! Ik ben bereid den hemel
te danken voor het ongeluk dat mij overweldigt en waaraan ik sterf, omdat het mij
toch die heerlijke gevoeligheid en dien diepen hartstocht gegeven heeft, die maken
dat ik mee kan lijden
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met alles wat lijdt, met allen die de smart gekend hebben en gekweld worden door
de vreugde en het ongeluk van de liefde.’ En ook: ‘ik houd meer van de kwelling
die mijn leven verbrandt dan van het genoegen dat hun leven versuft’. - Zij was
trotsch op haar liefde; zij wist dat de oprechtheid, de smartelijke hevigheid van haar
hartstocht, zoo grootsch, zoo vrij van alle kleine baatzucht, haar verhief boven de
alledaagsche, kleine neigingen en ijdele grillen der anderen. ‘Je retiens la moitié de
mon âme’, schreef zij, ‘sa chaleur, son mouvement vous importunerait et vous
éteindrait tout à fait’. Zij voelt zich tot alles in staat, als het haar liefde betreft, behalve
tot het dooven van die liefde. Zij weet dat het leven zonder die vlam geen waarde
meer voor haar heeft. ‘Aimer, souffrir: le ciel, l'enfer: voilà le climat que je voudrais
habiter, et non cet état tempéré dans lequel vivent tous les esclaves et tous les
automates dont nous sommes environnés.’
Toch zijn de kwellingen van dien hartstocht dikwijls zoo onduldbaar, dat Julie er
naar smacht om uit dien greep verlost te worden. Dan kan zij zelfs naar een huwelijk
van Guibert verlangen met een vrouw die hem voorgoed van haar verwijderen zal.
Helaas, als 't eenmaal zoo ver is en haar minnaar haar bericht dat hij zich heeft
verloofd, razen haar smart, haar woede, haar wanhoop, maar vooral haar bittere
jaloezie zoo doldriftig, dat haar leven in gevaar komt onder den druk van die
geweldige passies. Zij weet: nu is alles voorbij, want zij is te eerlijk en staat te hoog
om zijn vrouw te bedriegen. ‘Ja, wij zullen deugdzaam zijn, ik zweer het u’, schrijft
zij in een oogenblik van kalmte, ‘ik sta er u borg voor; uw geluk, uw plicht zijn mij
heilig’. - En die belofte heeft zij gehouden - ten koste van haar leven. Want de liefde
- vrouw in haar was doodelijk getroffen, en met haar kwijnde alles weg. Haar
gezondheid gaat al sneller achteruit en eindelijk, na een jaar van gruwelijk lijden,
wordt zij verlost. De laatste woorden die haar verkillende vingers schrijven zijn nog
voor hem: ‘Mijn vriend, ik heb u lief; het is een verdoovingsmiddel voor mijn pijnen.
Het hangt maar van u af om er een vergif van te maken en van alle vergif zal het 't
snelstwerkend en 't doodelijkste zijn. Helaas, ik voel me zoo pijnlijk leven, dat ik
graag uw medelijden en uw edelmoedigheid zou inroepen om mij die hulp te bieden.
Het zou een smartelijken doodsstrijd verlichten.. par vertu soyez cruel une fois! Je
m'éteins. Adieu’.
Julie werd in haar laatste oogenblikken bijgestaan door den trouwen d'Alembert,
die in deze tragedie de ondankbaarste rol vervulde. Met een hart vol van de
onzelfzuchtigste, grootste liefde onderging hij den terugslag van haar vreugden en
smarten, zonder ze ooit te begrijpen, daar hij tot het eind toe onkundig bleef van
Julies verhouding tot Guibert. Pas in haar bitterste lijden, haar grootste eenzaamheid
(na Guiberts huwelijk) voelde zij al de waarde van d'Alemberts nooit verflauwende
liefde, van zijn onbegrensde toewijding. Zij, die maar al te goed wist, hoe liefde niet
gegebaseerd is op ware verdienste of redelijk oordeel, zij begreep ten volle hoe
onrechtvaardig liefde zijn kan, die de edelste zielen miskent om een onwaardige aan
te hangen.
Na Julies dood ontving d'Alembert twee brieven van deelneming van den koning
van Pruisen, wiens aanbod aan zijn hof te komen, de groote wijsgeer had afgeslagen,
daar hij het gezelschap van zijn vriendin niet missen kon. Hij antwoordde op dat
koninklijk rouwbeklag: ‘Het leven, de roem, de studies zelfs, alles is saai en
onbelangrijk voor mij geworden; ik voel slechts de eenzaamheid van mijn ziel en de
onherstelbare leegte die dit ongeluk mij heeft gebracht.’
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Hij had te lang geleefd naast een groot, levend mensch met een brandend hart en
een wijden geest; zoo moesten hem de ande-
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ren wel klein en kleurloos lijken. De bekoring die er uitging van Julie heeft zij
misschien zelve uitgedrukt in de volgende woorden: ‘Mme de Boufflers is nooit
volkomen zuiver (waar). En dat verklaart waarom zij haar leven lang niemand in 't
hart heeft getroffen nòch echt belang heeft ingeboezemd, zelfs niet wie zij het meest
wilde behagen. Wilt ge de keerzijde van de medaille? Gij kent iemand die haar leven
lang de uiterlijke bekoring van het gelaat heeft ontbeerd, die uiterlijke bevalligheid
die behagen kan, indruk maken en treffen; en toch heeft die iemand meer succes
gehad en heeft duizendmaal meer liefde ontvangen dan waar zij aanspraak op kon
maken. Weet ge de verklaring hiervan? Zij is altijd waar geweest, waar en natuurlijk.’-

Herfstzang,
door H. Baart de la Faille.
De blad'ren vallen warm van zon
Als zóó mijn ziel eens sterven kon!
Zij dekken gulden d'oude laan
Waarop mijn moee voeten gaan.
Eén waas - omhangen licht verschiet
Wegdroomend in 't omsluierd niet.
Als zoó mijn leven eens verging
Eén gouden streep - een wonderding.
Nog warm van zon - Als zóó m'ontviel
Bij najaarsgloed een stille ziel.

London.
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Een avontuur van meester Villon,
door Paul Kenis.
A pendant to Robert Louis Stevensons History of Master Francis Villon.
Het schemergrauwde in de straatjes van het Cité-eiland. Boven het smal strookje
lucht dat tusschen de huizenrijen zichtbaar bleef, waren heel den dag looden wolken
hun loggen sneeuwbuik aan puntige windwijzers en torenspitsen, kanteelen en
trapgevels komen scheuren, zoodat nu de daken schenen voorover te hellen onder
den last. Rond de rookvagen die donker in het sneeuwkleed gaapten kleurden grauwe
strepen de witte sprei; ze werden breeder en grauwer tot er soms een lawine losdooide
van de warmte, om met doffen slag naar beneden te pletsen waar de stap van de
voorbijgangers ze vermalmde tot vuilkille, modderige brei.
Een korte poos in 't voortdurend sneeuwen had dien Zaterdagmiddag de straat nog
met volk gevuld, eer vroege duisternis en de vrees voor vilders en voetbranders de
voorzichtige poorters achter zwaar gegrendelde en ijzerbeslagen deuren zou doen
schuil zoeken. Edellui gingen voorbij, in bontgevoerde tabbaarden, den mantel
omgeslagen op den schouder om het kostelijk wambuis te toonen of de met
edelgesteenten ingelegde dagge op de heup; poorters, dorpers en pakanten in saaien
en sergiën kamizool of schaapsvellen kiel; prokureurs, rechters en klerken van het
C h a s t e l e t in zwarte toga en den zak met proces-stukken onder den arm; pelgrims,
varende muzikanten en goochelaars, allen even haastig om vóór het vallen van den
nacht een schuilplaats te bereiken.
Een edelvrouwe op door een dienstknecht bij den teugel gevoerde hakkenei, wist
ondanks het hooggesloten kleed boven welks wijnkleurig fluweel een smal randje
linnen blankte en den grooten met zilveren keten aan de knie bevestigden krulschoen,
toch de slanke heup en den sierlijk kleinen voet te toonen. Een monnik in bruine pij,
het hoofd weggedoken in zijn kap, kwam van biecht hooren in de Nôtre Dame; een
Zwitsersche kruisboogschutter stapte vlug door om nog voor 't sluiten der
posteernepoort zijn wacht in het Paleis of het Louvre-slot te kunnen waarnemen.
Van onder de luifels en van de haken aan de deurstijlen haalden de winkeliers hun
waren binnen: een slager de roode met geel gestold vet dooraderde bouten en
ruggestukken, een bakker de goudblonde brooden, een lakenkooper de kostbare rollen
fijn Vlaamsch goed. De bekende braadoven L a R o s t i s s e r i e d u p e t i t
C h a s t e l e t vulde heel de straat met een zoeten reuk van gebraden vleesch, terwijl
de weerglans van den haard een rooden gloed ontstak in de loodomvatte ruitjes van
den bontwerker aan den overkant, die juist een rijken berenpels in veiligheid bracht.
Vette, welgedane koks, het witte pak bloederig rood gevlekt, liepen gewichtig
heen en weer in den gloed; een koksjongen met een roetvlek op den stompneus, het
bolle gelaat door het vuur verhit, draaide ernstig bewust het spit waaraan een gansche
rij patrijsjes bruine korstjes kregen onder het likken van de vlam.
Met den van kou rooden neus tusschen de vensterstaven, die een met specerijen
gevulde en van vollen staartdos voorziene pauw tegen hongerige magen moesten
beschermen, loerde meester François Villon naar het drukke bedrijf van de
r o s t i s s e r i e , waar de meester-kok met hoogpriesterlijk gebaar kapuinen van het
spit deed om ze druipend van vet even plechtstatig op de glimmende bruin aarden
teilen aan de knechts en meiden te overhandigen die op het gebraad hunner meesters
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stonden te wachten. Want morgen was het Zondag, zoodat er te midden van een
weelde herten, reebokken en everzwijnen die tusschen paternosters dikbui-
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kige uien van den zolder afhingen, dienstboden met witten schort en leerjongens met
het schootsvel nog vóór den buik naast zorgzame huismoeders te wachten stonden
die met eigen oogen wilden toezien of hun gebraad niet aan zou branden.
Twee heerenknechts die in den ovengloed hun mantels hadden afgelegd, pronkten
met een half rooden en half groenen aan zoom en mouwen gekartelden kolder,
waaronder één rood en één groen been uitstaken; op borst en rug prijkte 's heeren
wapen dat Villon, die zich herinnerde in betere tijden de heraldiek te hebben
bestudeerd, trachtte te ontcijferen al ware 't maar den honger te vergeten:
gevierendeeld, op veld van sinopel, met staande en liggende....
Dan werd zijn aandacht plots afgetrokken door den rug zelve van die kerels: twee
breede, goedgevulde, glimmende ruggen, waarop de naad van den kolder schier
moest barsten als een al te vol gestopte leverworst. Juist golfden de geuren weer
zwaarder door de straat, toen er een paar melkwitte speenvarkentjes, een vracht
goudbruine kippen en een gansche reessem kleiner goed werden weggestopt in den
reuzenkorf waar die twee op stonden te wachten.
Gulzigheid waterde tusschen de tanden van den mageren m a î t r e -é s -a r t s ;
mistroostig tastten zijn vingeren langs den naad der gordeltasch terwijl de andere
hand in het donker puntbaardje krabbelde waar zijn adem tot ijs versteef. Doch had
de inhalige rostisseur den armen klerk ook betaling voor dien opgesnoven geur
geëischt, in zijn tasch ware zelfs het muntstuk niet te vinden waarvan de klank tot
betaling strekken kon.
Hoe scherp de vagebondenblik langs de stevig vastgezegelde staven loerde, nergens
was daar kans om een lenige hand toe te steken: de winkel stond vol volk, de
r o s t i s s e u r was op zijne hoede en al stond de deur ook open, op den drempel lag
geeuwend een zware buldog die wantrouwig en vol verachting aan de kuiten van
klerken en schamele dichters snoof of zij het zouden wagen aan de heerlijkheden
van dit paradijs te willen deelachtig worden.
Hijgend onder hun korf dien zij lijk de twee Hebreeuwen den druiventros uit het
beloofde land aan een stok over hun schouderen droegen, traden de knechten buiten,
waar Villon hen volgen bleef, den neus in den wind, gedreven door hetzelfde instinkt
dat een dolenden hond achter den slagersjongen aan doet sluipen. Zij gingen den
P o n t -a u -C h a n g e over langs de sombere muren van het C h a s t e l e t , dat bij den
dichter de herinnering aan eerst onlangs vervlogen kerkerstraf wekte, dan door het
warrelnet straatjes en steegjes waarboven de toren van S a i n t J a q u e s d e l a
B o u c h e r i e opdonkerde. In zijn schaduw pinkte een eerste lichtje bij een openbaar
skribent, die daar nog aan het pennen zat; verder gaapten eenzame straatjes waar
Villon het tweetal uit het oog verloor, dat plots in een deftige poorterswoning
verdwenen was.
Stroef stond daar de deur met den klopper, het blinkend beslag van scharnieren
en spijkerkoppen en een judasventertje, waardoor een poortierskop buiten loerde om
dan weer te verdwijnen. Villon bleef dralen, nog denkend aan het verdwenen vizioen
om af te druipen, lijk een hond met den staart tusschen de beenen.
Onder de vooroverhellende gevels, de luifels en uithangborden van de smalle straat
viel het avondduister snel, maar wat verder op het plein van het C i m e t i è r e d e s
I n n o c e n t s bleef het klaar genoeg om op de muren van de galerij, die daar rond
het kerkhof liep, de dertig personagien, - vijftien geestelijken en vijftien wereldlijken
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- van den griezeligen doodendans te onderscheiden die een vaardig schildermeester
er enkele jaren geleden had gekonterfeit.
Bij dag was 't hier vol prettige drukte van wandelaars en kooplui, liedjeszangers,
bedelaars en verliefde koppels die zich tusschen de dubbele rij kramen onder de
galerij verdrongen. Bij grauwen valavond, als de winterwind onder de bogen snerpte,
werd het
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akeliger vooral sedert het kerkhof te klein voor de groote stad was geworden en de
gebeenten van hen die plaats moesten ruimen voor de nieuwgekomenen als in een
knekelhuis zoo maar in de hoeken werden opeengestapeld.
Eens zijn dat mooie vrouwen geweest, filozofeerde Villon, die voor een oogenblik
honger en kou vergat, burgers en rijke prelaten; hier komen allen saam: paus en
bedelmonnik of keizer en boer, juist zooals daar op den muur meester de Dood ze
al dansend bij de hand ten grave voert:
Quand je considère ces testes
Entassées en ces charniers,
Tous furent maîtres des requestes,
Ou tous de la chambre à deniers,
Ou tous furent porte-paniers....

Maar de wind voerde het laatste rijm van de ballade mede die hij heden niet voltooien
zou. Hij was al aan de Seine bij het Louvreslot gekomen waar uit de open poort een
rooden gloed de straat in brande stak In de overwelfde wachtzaal laaide een groot
vuur dat stralenbundels ontstak in de gepolijste helmen en borstplaten van de
Zwitsersche wacht.
Zoo kwam Villon's wispelturige dichterzin weer op praktischen grond: waar moest
hij heen om den nacht door te brengen? Rechts donkerden de logge, door
Philippe-Auguste gebouwde Louvre-torens; links de slanker spitsen van
S a i n t -G e r m a i n l ' A u x e r r o i s ; vóór hem gleed de donkere Seine die in beide
armen eerst L'î l e d u p a s s e u r a u x v a c h e s , daarna het Cité-eiland omsloot.
Aan den overkant was nog de schaduw van den ronden To u r d e N e s l e zichtbaar,
terwijl verder de naakte boomenkruinen van den P r é -a u x -C l e r c s verdoezelden
en vervloeiden met den nacht.
Dien weg uit ging hij zeker niet: langs daar kwam men buiten de stad, waar de
hongerige wolven tot vóór de poort huilden, zoodat meer dan een vagebond er een
rampzalig einde gevonden had. Hij bleef liever de Seine volgen, die vuilgroen met
zwarte, bruinroode en vaalgele strepen voortstuwde langs de op palen gebouwde
huizen van verwers, volders en leerlooiers waarvan de scherpe reuk tot hem overwoei.
Slobberend en klotsend vloeide het water langs de huizen, de volmolens en zware
schuiten, die vastgemeerd lagen aan groenig uitgevreten palen, waarrond fijne kraagjes
bros ijs hingen; hier smaller tusschen de huizenrijen, ginder breed tusschen zacht
hellende oevers langs een strook achter gelaten slib. In de verte danste een rood licht
op het water.
Langs de P o n t -a u -C h a n g e kwam hij terug in de Cité; toen hij midden op de
brug stond begonnen de klokken de vigiliën voor den Zondag te luien; zoo helder
klonken de bronzen stemmen over de rustende stad dat de dichter onder dien regen
van klanken bleef staan om elke afzonderlijke stem te herkennen: vlak in de nabijheid
de zilveren tonen van de Sainte Chapelle, dan de gewichtige trage stem van Saint
Eustache, het vlugger geluid van Saint Germain l'Auxerrois; verder die van Saint
Merry, Saint Gervais, Saint Victor, Saint Julien des Ménértiers, van alle heiligen uit
den almanak schier; maar allen overheerschend, zooals 't haar waardigheid paste, de
zware basstem van de Nôtre Dame. En in de verte meende Villon te midden van al
dat gelui, dicht bij elkaar twee bescheiden maar welbekende stemmetjes te hooren:
die van de Sorbonne en Saint Benoit le Bétourné.
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Toen de stemmen één voor één waren stil gevallen voelde hij zich eerst goed
verlaten.
Langs de zware peperbus van de To u r d e l' H o r l o g e , de Conciergerie en de
doodsche muren van het H o t e l D i e u , slingerde de ‘rue de la Juiverie’ met al haar
kroegen: d e T r o u d e l a P o m m e d e P i n en recht daar tegenover de T r o u
P e r r e t t e , weer verder den beroemden A b r e u v o i r P o p i n ; overal was Villon
goed, neen, kwalijk bekend, vermits hij er diep in 't krijt stond en dus reden had te
vermoeden dat zijn bezoek weinig welkom zou zijn. Toch moest hij een onderkomen
vinden voor den
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nacht: de scherpe wind floot langs zijn ooren en zijne kapotte schoenen zogen sneeuw
in bij elken stap.
Hier liggen nu zooveel taveernen dat ik uit louter overvloed van keuze niet weet
waarheen, zuchtte hij.
Zou hij zijn oude vriendin uit ‘l'hostel de la grosse Margot’ niet opzoeken die dicht
bij in het ‘Cloître Nostre Dame’, een der beruchte ‘rues chauldes’ haar weinig
stichtelijk bedrijf uitoefende? In hetzelfde hostel had Villon's trouwe vriend, meester
Regnier Montigny, eenigen tijd geleden nog twee schutters van de wacht zoo geweldig
afgeranseld dat hij uit de stad werd gebannen.
Zelf zou hij ook niet erg welkom zijn. Bij Robin Turgis, in de P o m m e d e P i n ,
kon hij de kans beproeven; verleende de waard hem geen krediet, dan was er wellicht
een bekende die den dichter een kruik zoeten Beaune-wijn of pittigen Vouvray
betaalde: Jaques Raguyer, die goede zoon Noach's of Jehan Cotard, die een gansche
fontein had leeg gedronken als deze ten minste wijn in plaats van water had willen
spuiten.
Vlug vond Villon zijn weg door de steegjes van het oude Parijs; de taveerne van
Robin Turgis kwam uit in de ‘rue de la Juiverie’, maar toen daar alles gesloten bleef
sloop hij den hoek om naar de ‘rue des Fèves’, waar hij op het achterpleintje
voorzichtig den bandhond ontweek om zachtjes op het vensterluik te kloppen.
Terwijl hij te wachten stond viel de drop van smeltenden ijskegel hem in den hals
en drong kil door tot op den rug. Villon rilde. Binnen naderde voetgeslef; de deur
ging open voor de volle-maanstronie van Turgis zelf. Maar pas had deze het mager
figuur herkend of hij gooide hem de deur voor den neus dicht, vloekend dat hij in
zijn eerzame taveerne geen schalken en fielten vandoen had die treffelijke herbergiers
op goddelooze wijze hun wijn ontstalen.
Het liep niet mee. Nu eerst herinnerde Villon zich hoe hij een tijdje geleden den
waard twee kruiken malvezij had ontfutseld om zuiver klaar water in de plaats te
geven. Had hij het daar nog bij gelaten, doch in een der R e p u e s F r a n c h e s was
hij heel dit avontuur op rijm gaan zetten, zoodat de arme Robin ook het voorwerp
van den algemeenen spot was geworden.
Hoe berouwde hem nu die ijdele verzenmakerij! Daarmee vervloog zijne laatste
hoop; hij dacht aan zijn warm kamertje in het huis de Roode Poort bij zijn goeden
oom Guillaume de Villon, de kapelaan van Saint-Benoît le Bétourné die hem had
opgevoed. Als hij eens vergiffenis ging afsmeeken en beternis beloven?.... Doch
heden was 't Zaterdag, dan ging de kapelaan den avond doorbrengen bij zijn vriend
Jaques Seguin, prior van Saint Martin des Champs, met Robert d'Estouteville, den
prévôt de Paris, en diens vrouw, de mooie Ambroise de Lorée, waarvoor Villon zelfs
een huwelijksgedicht had gerijmd....
Midden op den P e t i t P o n t , waar er geen huizen op de brug gebouwd waren,
was Villon blijven staan om weemoedig naar het water te staren. De wind had de
wolken weggevaagd zoodat de maan de zilveren lijnen van de besneeuwde torens
en daken der Nôtre-Dame belichtte. Daar achter, aan den anderen kant van de Seine
lag het eiland Saint Louis met zijn naakte boomen boven vlakke weilanden.
Toen Villon de Rue Saint Jacques wilde inslaan, danste plots vóór hem het
lantaarnlicht van de nachtwacht: de gulden streep schoof over de straatkeien of
speelde langs voeten die pletsten in moddersneeuw, glimde langs met ijzer beslagen
stokken van pieken en hellebaarden of tintelde in 't gevest van een dagge of de zware
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greep van een rapier. Op de straathoeken spande de wacht rammelend de zware keten
tusschen de bornpalen en klonk ze vast met korten ruk. Eén sloeg vuur uit zijn
tondeldoos om, het povere lichtje schuttend met den breedgeranden vilthoed, den
lantaarn te ontsteken die aan een piepekriepend katrolletje dwars over straat werd
geheschen. Andere
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vlammetjes lichtten hier en daar vóór een heiligen-nis, terwijl flauwe klaarten
glommen achter de ruiten van geölied papier of van een strak gespannen varkensblaas.
Met het slechte geweten, dat alle ongewenschte ontmoetingen vermijden doet,
sloop Villon in de schaduw voort tot de wacht om den hoek verdween.
Aan de M o n t a g n e S a i n t H i l a i r e , dicht bij de Sorbonne, bemerkte hij dat
de studenten, ‘basochiens en escholiers’ en verdere truanten en rabauwen weer
vroolijk feest vierden. De gloed van toortsen verguldde den witten sneeuw; boven
het gepiep van fijfers en doedelzakken, begeleid van tromgeroffel en bekkenslag,
klonk het doffe getoet op koehoorns, afgebroken door luide juichkreten, waar
tusschendoor Villon het oude studentenlied herkende dat hij zelf zoo menigmaal had
meegezongen:
Meum est propositum
In taberna mori,
Vinum sit appositum
Morientis ori;
Tune cantabunt laetius
Angelorum chori:
Deus sit propitius
Huic potatori!

Met het oude lied kwam hem weer gansch zijn jeugd voor den geest, van af dat hij
op de schoolbanken de g r a m m a t i c a l a t i n a van Aelius Donatus studeerde tot
dat hij zijne wekelijksche twee s o l s p a r i s i s in handen van den penningmeester
der fakulteit stortte om bij magister Jehan de Conflans strenge syllogismen volgens
al de regelen van Aristoteles Logica te leeren opbouwen.
In plaats van al die vroede wijsheid te waardeeren rijmde de dichter zijn ‘romant
du Pet au Diable’; zoo hiet één der beide bornpalen vóór het hotel van vrouwe Gerard
de Bruyêres die door de studenten naar de Montagne Sainte Geneviève werden
gevoerd om ze met elkander te trouwen. Beide palen stonden daar getooid met kransen
van romarijn en des Zondags moesten al de voorbijgangers hun kaproen afnemen
voor het jonge paar terwijl de studenten de ronde dansten ‘au son de fleutes et bedons.’
Ook uithangborden werden gestolen om aan elkander uitgehuwelijkt te worden:
l a T r u y e q u i f i l e met den B e e r , terwijl H e r t en P a p e g a y getuigen waren
Een lichte deerne had zich door de studenten laten schaken en medevoeren naar het
hostel Saint Etienne; als proviand werden de kippen gestolen bij de monniken van
Saint G e r m a i n d e s P r é s . Om de burgers schrik aan te jagen stond er voor de
poort van het hostel een donderbus die vreeselijk met varkensbloed was besmeurd;
des nachts holde de luidruchtige troep door de straten roepend: sla dood! sla dood!
zoodat de verschrikte poorters met hun nachtmuts op vóór het venster kwamen kijken
of Bourguignons en Armagnacs weer slaags waren in de stad.
Het duurde zoolang en er werd zooveel geklaagd over de verdorvenheid der jeugd,
dat op zekeren morgen provoost en luitenant crimineel met een aantal schutters van
het Chastelet het quartier latin binnen rukten, terwijl de meeste studenten naar de
mis waren, om het hotel binnen te breken, de gestolen bornpalen en uithangborden,
mitsgaders de geschaakte maagd en nog een veertigtal studenten op den koop toe,
weg te halen en naar het Chastelet te brengen.
Nog denzelfden dag kwam de rektor aan 't hoofd van de professoren en scholieren
de gevangenen terug eischen zoodat de provoost, die wist dat er met zijn macht niet
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te spotten viel, de klerken maar vrij liet; bij welke gelegenheid er natuurlijk alweer
jammerlijk gevochten werd.
Villon herleefde weer heel die woelige jeugd in het paar oogenblikken dat hij
werktuigelijk den studentenstoet volgen bleef, juist zooals hij straks die knechten
met den korf had gevolgd, om zich maar niet alleen te voelen in den winternacht. De
herinneringen hadden hem nog weemoediger gestemd; 't was om geen
studentenstreken dat hij uit de stad gebannen was en als een
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mizerabele vagebond langs de wegen had gezworven om steeds lager en lager te
zinken; had hij het toen geweten....
Hé Dieu! si je eusse estudié
Au temps de ma jeunesse folle
Et à bonnes moeurs dédié
J'eusse maison et couche molle!
Mais quoi! je fuyoie l'escolle
Comme faict le maulvais enfant....
En escripvant cette parolle
A peu que le cueur ne me fent!

De stoet volgde verder de straatjes langs de helling van de M o n t a g n e S a i n t e
G e n e v i è v e , en de afstand tusschen den rijmenden dichter en den joligen troep
werd grooter, toen plots in de donkere huizenrij een deur rood openlichtte voor een
gestalte die vlug op Villon toekwam.
- Wel, broeder Coquillard, zijn dat manieren om op uw leeftijd nog dolle jongens
achterna te loopen?
Villon schrikte op, maar dadelijk had hij de stem van zijn vriend Colin Cayeux
herkend, een verloopen klerk lijk hij zelf, die hem in zijn studententijd leerde ganzen
stelen buiten de poorten der stad, in gezelschap van Jehan le Loup, Casin Cholet en
Montigny die toen reeds de aanvoerder was.
- Ach! zuchtte Villon, een platte buidel denkt aan geen studentenjool, maar zoekt
veeleer een makker die avondmaal en nachtlogies bezorgen kan.
- En daarom dwaalt gij bij avond laat nog rond in de hoop een burger aan te treffen
die juist voor uw neus zijn beurze verliezen wil! De poorters kruipen liever veilig
achter hun grendels, zooals de landlui die weten dat er Coquillards langs de banen
zwerven. Maar ik wil u bewijzen dat de broeders elkaar niet vergeten; hier in de
‘Auberge de la Mule’, zullen wij nog meer vrienden vinden.
In de laag gezolderde gelagzaal waar Villon zijn makker volgde zaten er rond den
zwaren eiken disch en den breeden haard, waar helder hoog een laaiend vuur brandde,
een gansche schaar bekenden, waaronder hij dadelijk den breeden rug van Dom
Nicholas bemerkte. De sponsachtig opgezwollen dronkemanstronie van den
Picardischen monnik die de kloostercel voor het avontuurlijk leven der varende
gezellen had vaarwel gezegd, was door vuur en wijn verhit; met den modderigen
zoom zijner toga opgesloofd zat hij aan den gloed de kuiten te roosteren terwijl
tusschen zijn voeten een reusachtige kruik wijn te warmen stond.
Aan den hoek der tafel zaten twee dobbelaars: petit Jehan, klein maar lenig, met
den breed geschouderden, zwaar gespierden Thibaud. Een derde die over de schouders
het spel stond aan te kijken, met flets-bleek gelaat waarin waterige oogjes zwommen,
was Guy Tabarie, een oude vriend van Villon, die vroeger zijn ‘rommant du
Pet-au-Diable’ netjes had overgeschreven.
Thibaud was de trouwe luitenant van Colin Cayeux, bij wiens vader hij
slotenmakersgast was geweest, een stiel die nu bizonder ten stade kwam, want zijn
sterke smidsvuisten bezaten een wijdberoemde vaardigheid in het smeden van valsche
sleutels ofte ‘roys David’ zooals zij genoemd werden in het bargoensch van Coquille.
Het gezelschap in de A u b e r g e d e l a M u l e bestond uitsluitelijk uit
C o q u i l l a r d s of broeders van de Coquille, een bende varende gezellen en
scholieren, goliaarden, vedelaars, minnestreelen, baladijnen en goochelaars,
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aflaatverkoopers, pelgrims en bedelmonniken, vaganten en ander slecht volk dat de
groote wegen afliep. De C o q u i l l e was de zinnebeeldige pelgrimsschelp die haar
hoede over hen allen uitstrekte, want zoo er ook wel deftige lui ter bedevaart naar
Rome, het Heilig Land, of Sint Jacobus van Compostella togen, was de
pelgrimsmantel toch een veilig kleed voor veel vagebonden die er minder eerlijke
inzichten op nahielden.
De vrome broederschap telde klassen en rangen, die elk een andere kunst
beoefenden en elk hun eigen benaming hadden in het passende bargoensch; men
begon als g a s c a t r e of leerjongen om als v e n d e n g e u r
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beurzen te snijden; wie rad ter tonge was kon als b l e f f e u r den onnoozelaar het
geld afzetten, maar hij die liever kaarten, dambord of dobbelspel gebruikte was de
d e s b o c h i l l e u r ; de b l a n c c o u l o n stapte als deftig handelaar in de gasthuizen
af om het goed van rijke kooplui 's nachts uit het venster te gooien; en daar hij zijn
eigen bundel ook niet vergat kon hij den volgenden morgen het luidst van allen over
dien diefstal klagen; voor den handel in valsche juweelen moest de d e s s a r q u e u r
het geschikte slachtoffer ontdekken, de b a l a d e u r knoopte 't gesprek met hem aan
en de p l a n t e u r deed het zaakje terwijl de c o n f e r m e u r d e b a l a d e voor zijn
eerlijkheid borg wou staan; aan den top van de ladder stonden de kerels lijk Colin
en Montigny, e n v o y e u r of b a z i s s e u r , die niet aarzelden hun slachtoffers de
eeuwigheid in te zenden.
Een jaar geleden had de C o q u i l l e haar hoofdkwartier opgeslagen te Dijon, in
Bourgogne, vanwaar zij over gansch de streek haar netten spande voor de kooplui
die zich naar de fooren en jaarmarkten begaven; de C o q u i l l a r d s huisden er bij
's hertogs steenkapper Regnault Dubourg en bij barbier Perrenet du Fournier waar
zij het gewonnen geld in drank en spel met de lichte deernen bij Jacquot de la Mer
lustig verteerden.
Zij verkochten zooveel gestolen goed, brachten zooveel valsch geld in omloop en
maakten, ondanks de nachtronden die de schout had doen verdubbelen, de straten
zoo onveilig, dat eindelijk de prokureur syndic Jehan Rabustel de zaak ter hand nam
en korte metten speelde. Regnault en Perrenet gingen achter slot waar de pijnbank
den armen barbier zooveel bekentenissen ontlokte dat er voor de C o q u i l l e een
verschrikkelijke tijd aanving. Op één enkelen dag werden er te Dijon drie gezellen
voor valschmunterij in een ketel met ziedende olie gebraden en zes anderen,
waaronder Jacquot de la Mer opgehangen.
Maar ook ditmaal wisten de behendigsten, waaronder Montigny en Colin Cayeux,
te ontsnappen, terwijl Villon in andere streken rond ging zwerven. Velen deden
zooals hij; ze veranderden van lucht of hielden zich schuil tot het onweer over was.
Nu, na een jaar, waagden zij het pas de koppen weer op te steken in de groote stad
die nog altijd de veiligste schuilplaats bleef.
Zoo gauw Dom Nicholas zijn ouden vriend Villon had herkend reikte hij hem
gulhartig de kruik wijn toe, vaagde met de mouw van zijn tabbaard een hoek van
den disch schoon en raapte al zijn vergeten Latijn bijeen om uit de Carmina Burana
te citeeren:
Tunc postulantur tesserae
Pro poculis jactatur....
- Hoor eens, oude tuischer, onderbrak Colin, laat de teerlingen nu eens rusten als er
werk op handen is.
Zoo zette hij zijn plan uiteen; eigenlijk was 't de sluwe Regnier Montigny die een
zaakje had opgespeurd waaraan hij zelf nog geen deel kon nemen zoolang de luitenant
krimineel van Parijs zoo ijverig achter hem zoeken bleef; hij zou zich dus met het
part van den aanbrenger tevreden stellen. 't Was om hier dicht bij in het collège de
Navarre den schat der studenten in in godgeleerdheid machtig te worden: de zware
met ijzer beslagen koffer met de goudvinken van de fakulteit stond in een kamertje
aan het einde van de lange gang, de laatste deur rechts, die zelf op het binnenplein
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uitkwam. Nu de studiebeurzen pas binnengekomen waren zou daar, Regnier stond
er borg voor, vetten buit te vinden vallen.
Colin die verder op verkenning was uit geweest beschreef hoe dit binnenplein nu
juist aan de woning van een zekere heer Robert de Saint-Simon paalde, wiens tuin
slechts door een lage muur van de straat gescheiden bleef; eens daarover was 't
gemakkelijk het collège de Navarre binnen te komen.
Nu kreeg ieder zijn taak: Guy Tabarie wien den moed te licht in de schoenen zonk,
zou aan den hoek der straat op wacht blijven staan,
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terwijl dom Nicholas, wiens buikje hem een overhaastige vlucht belette maar die
daarentegen sterk was als een stier, op het binnenplein een mogelijken aftocht zou
dekken; Villon, in het college goed bekend, zou binnen den weg toonen en verder
een oog in 't zeil houden terwijl Colin, Thibaud en Jehan hun slotenmakerstalent op
den koffer beproefden.
Als de laatste voorzorgen genomen waren sloeg het negen uur op den toren der
Mathurins. 't Duurde niet lang of de rust heerschte alom onder de witbesneeuwde
daken van de stille stad. Tot groote leute van al de vrienden in de taveerne had Villon
het aan de hand met den armen Guy Tabarie. De veelvuldige kruiken Beaune-wijn,
die hij al had geledigd om den noodigen voorraad warmte tegen den nachtelijken
tocht te putten, hadden al de nare gedachten van daar straks verdreven; nu voelde hij
zich licht van gemoed en tintelend van galgenhumor.
Volgend onaanvechtbaar dilemma, opgebouwd volgens alle strenge regelen van
de logika, hield hij zijn vriend nu voor: Wat moest Tabarie doen als hij - iets dat met
zijn domheid licht te verwachten was - bij afloop van dit tochtje in handen viel van
den luitenant krimineel die hem ter pijnbank legde om bekentenissen af te dwingen?
Lijk Buridanus ezel tusschen twee bundels hooi, stond ook hij dan voor een moeilijke
keus: de tortuur van het Chastelet of de wraak van de Coquillards.
En de tortuur was veelvuldig van aard: op de pijnbank, aan handen en voeten
gekoord, zouden ze hem uitrekken tot de pezen spanden, de beenderen kraakten en
uit hun gewrichten sprongen; of ze snoerden hem de beenen tusschen twee planken
vast die met houten wiggen op elkander gedreven werden tot zij het vleesch tot
bloedens prangden en schenen en knieën verbrijzelden; of ze deden hem gansche
kruiken water drinken, met natte doeken op hoofd en maag, goot maar altijd voort
langs den trechter in den opengespalkten mond tot de aderen van het hoofd zwollen
en dreigden te bersten, de oogen met bloed beliepen en uit den kop puilden, tot hij
dreigde te stikken van benauwenis en angst.
Maar zoo de afgemartelde Tabarie den mond dierf openen wachtte de wraak van
de Coquille, die nimmer een verrader ongestraft liet en met langen arm den schuldige
steeds wist te vinden al ging hij ook een schuilplaats in den schoot zijner moeder
zoeken: de trouwe vrienden zouden den verrader de zolen zijner voeten roosteren of
hem langzaam den schedel indrukken door een touw rond de slapen bij middel van
een dagge steeds vaster aan te snoeren.
Terwijl al die voorspelde liefelijkheden den klerk het klamme zweet deden
uitbreken, ving Villon weer een ander kapittel aan: Hoe schilderachtig moest in dezen
sneeuwnacht niet een wandeling zijn tot buiten de poort van Saint Denis, daar aan
den linkerkant van de groote baan naar den heuvel van Montfaucon; welk een indruk
zou daar aan den galg, met een sneeuwmantel op de schouders, het vette lijk van
Tabarie wel maken te midden van al die magere gezellen?
Want daar twijfelde toch wel niemand aan of dat was immers het natuurlijk einde
van Tabarie. Trouwens was dat ook hun aller toekomst: de een kwam er vroeger, de
ander later, maar niemand ontsnapte ten slotte.
Op dit prachtig onderwerp zou Villon een ballade maken: hoe ze daar allemaal
hingen te bengelen, gebleekt door regen en wind, de oogen uitgepikt door krassende
raven. Zou Tabarie die dan ook in schoonschrift stellen lijk den ‘rommant’? Hij kon
ze dan van buiten leeren om steeds zijn zalig einde voor oogen te hebben.
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Het mistroostig gezicht van den geplaagden klerk deed Dom Nicholas' dikken
buik schudden van lachen en de vetrimpels in zijn nek plooien; tot hij plots zijn kruik
ten onpas aan den mond zette, wat hem in zijn lachbui bijna stikken deed, zoodat
zijn gelaat van rood tot purper verkleurde en de aderen lijk dikke blauwe koorden
op zijn slapen
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spanden. Met een paar ferme porren in den rug schonk Villon hem het gebruik zijner
longen terug en bracht de hoestbui tot bedaren.
Maar Colin, die de ‘roys David en roys Davyod’ van Jehan en Thibaud met
kennersblikken had gewaardeerd, waarbij hij den vaardigen arbeiders den verdienden
lof niet onthield, vond dat het tijd werd voor den tocht. Hij loerde voorzichtig naar
buiten alvorens de deur op een spleet te openen waardoor de donkere schaduwen
van uit de gulden klaarte in den blauwdonkeren winternacht doken. Uit overvloed
van voorzorg vond de leidsman het nog beter in twee groepjes: Villon, Tabarie en
hij zelf recht door, de drie anderen met een omweggetje links langs de Montagne
Sainte Geneviève, naar de aangeduide plek te trekken.
In de schaduw van de huizenrijen slopen ze voorzichtig voort, de helling van de
steil klimmende straatjes op. Villon die den marsch sloot, zag, telkens zij een straat
overstaken, de loerend voorover gebogen schim van Colin en daarachter den breeden
rug van Tabarie uit de schemering opduiken om weer in de schaduw weg te dompelen,
wat hem juist weer een sierlijke vergelijking ging ontlokken toen ze reeds aangekomen
waren.
Messire Robert de Saint Simon bewoonde een deftig heerenhuis met driedubbelen
puntgevel waarin de gekoppelde vensters met gebeeldhouwden puntboog tot onder
de opengesperde drakenmuilen van de kornis versmalden. Achter het lage tuinmuurtje
langs de straat rezen de rilde takken van winternaakte boomen waar tusschen door
de zwartere gebouwen van het College de Navarre op den grauwen hemel donkerden.
Zij vonden een gunstige plek juist op den hoek van de straat waar er een bornpaal
stond die hen het muurtje kon overhelpen, terwijl het uitzicht er vrij bleef. Daar doken
een oogenblik later ook de drie andere makkers uit den nacht.
Colin wipte de muur over en Villon hem achterna; toen beiden plots roerloos stil
bleven staan en de adem hun in de keel stokte. In een der venstertjes van den
achtergevel pinkte een weifelend licht, dat nu een bleeke klaarte op de slanke
kolonnetjes van het raam liet vallen en dan, bijna heelemaal uitgedoofd, nog slechts
als een lichtere vlek vaag zichtbaar bleef, maar toch aankondigde dat er daar iemand
wakend was die gansch den tocht bespieden kon.
- Vriend Colin had ons moeten verwittigen dat meester Saint Simon den ganschen
nacht studeeren blijft als wilde hij den doktoorshoed met beide bullen veroveren,
spotte Villon, tenzij hij zwarte kunst wil leeren uit de boeken van Raymundus Lulli
en Albertus Magnus.
Maar Colin had slechts een oogenblik geaarzeld om dan als een kat langs het
beeldhouwwerk van den deurlijst omhoog te klauteren en met één gewaagden sprong
het klaverblad te bereiken, waarlangs hij naar binnen tuurde. En met onhoorbaar
zachten sprong was hij terug op den grond: het licht kwam van het stompje kaars dat
de godvruchtige Saint Simon iederen Zaterdag-avond voor zijn Lieve-Vrouwenbeeldje
ontstak.
Villon had het poortje al open gemaakt waarlangs de makkers voorzichtig binnen
slopen; 't was moeilijker om over de hoogere muur van het Collège de Navarre te
geraken, maar Colin Cayeux had zijn tochtje zorgvuldig voorbereid en terwijl Thibaud
in een hoek een paar tobben ontdekte, kwam hij met een oude paardenruif aanzeulen,
waarvan hij op zijn verkenningstocht had ontdekt dat zij voortreffelijk als ladder
dienst kon doen.
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Zelf toonde hij den weg over den muur gevolgd door Petit Jehan, toen meester
Villon het spel dreigde in de war te sturen; had hij Dom Nicholas niet verweten dat
zijn dikke buik nimmer de muur zou over geraken; de galg van Montfaucon zelf
moest breken als er zoo'n last aan hing. Inderdaad, de pater had nauwelijks een voet
op de eerste sport van de nieuwe ladder gezet of een veel-
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zeggend gekraak toonde blijkbaar dat daar geen weg voor hem was.
Dan moet de eene dikkert den anderen helpen, spotte Villon verder: een eerzaam
klerk lijk meester Tabarie zal er geen bezwaar in vinden een dienaar der Kerke zijn
breeden rug te leenen....
Terwijl Tabarie zich schrap zette, heesch de monnik zich vlug op zijn schouders,
maar eens zoover had hij zich goed op de teenen te stellen en met de armen te
molenwieken, terwijl beneden hem Tabarie zich inspande en de knikkende knieën
voelde zwichten onder den last; hij kon den top van de muur maar niet bereiken tot
hij met plotsen ruk omhoog wipte en met beide handen den kam vastkreeg.
Daar hing hij nu tusschen hemel en aarde en kon vòòr noch achteruit, hoe hij ook
kravelend zich de knieën tegen de steenen kneusde; hoe zijn beenen ook wiebelden
in de wijde plooien van zijn toog, hij gelukte er niet in het logge lichaam naar boven
te hijschen.
Villon schaterde het uit van pret; slechts Tabarie wreef zich zuchtend het gekneusde
schouderblad.
Zij konden hun vriend echter niet langer in die netelige positie laten: zoo ging
Villon van op den ladder hem bij de kap zijner pij omhoog zeulen, terwijl Thibaud
uit alle macht tegen het dikke achterste duwde dat in vollemaans-glorie uitrondde
op de grauwe muur.
Met een doffen plof geraakte de vracht aan den overkant. Nog even kwam Villon
terug over de muur een spottend vaarwel toeroepen aan Tabarie die op wacht bleef,
een laatste maal drukte hij hem op 't hart goed uit beide oogen te kijken; dan werd
alles stil.
Het sloeg juist tien uur. De slagen, verdoofd door den sneeuw dien de wind in de
galmgaten had opgehoopt, klonken den wakenden klerk akelig in de ooren; lijk hij
daar heel alleen stond, zakte de schrale moed dien de aanwezigheid van zijn makkers
hem nog gegeven had nu voor goed in de schoenen: als meester de Saint Simon eens
wakker geworden was en heel hun doening had bespied om het de wacht van het
Chastelet te gaan vertellen... als men hem hier verraste in andermans tuin....
Dan sleurde men hem naar het gevang om hem op de pijnbank te leggen ten einde
zijn tong losser te doen slaan. Het toekomstbeeld dat Villon daar straks had
voorgespiegeld somberde dreigend voor zijn oogen: meester François had goed
spotten, die had een oom, met allerlei hooge heeren, prokureurs en rechters, ja met
den prévot de Paris zelven bekend, wat iemand uit menigen neteligen toestand redden
kon; had hij een paar jaar geleden geen pardonbrieven bekomen, voor die zaak met
Philippe de Sermoise en Katherine de Vaucelles, waarin die priester zoo jammerlijk
aan zijn einde kwam...
Tabaries mijmeringen dwaalden verder bij zijn vriend die nu zeker al bezig was
met de schat der fakulteit. Hij was een knappe kerel, die niet alleenlijk looze streken
wist te verzinnen maar ze nog op lustige wijze op rijm gesteld verhalen kon; die
mooie balladen wist te vervaardigen vol treffende exempelen uit het oude en nieuwe
testament, zoowel als uit de historiën. Had Villon gewild dan had hij het verre
gebracht, veel verder dan hij zelf, arme klerk die met moeite zijne bulla had veroverd,
ooit had mogen verhopen.
De tijd viel den peinzenden maître-ès-arts bijzonder lang; eerst had hij wel een
verdoofd gerammel van sleutels meenen te vernemen - waren de makkers al binnen
geraakt? - maar daarop was een eindeloos lange stilte ingevallen, slechts verbroken
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door het slaan der uren, de half uren, de kwartieren, waarvan de eerste slag den klerk
telkens opschrikken deed. In de verte sloeg een bandhond aan, in de nabijheid
beantwoord door verder geblaf waarop weer alles stil viel.
Nog steeds danste het weifelend licht van het lieve-vrouwenkaarsken door het
klaver-
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blad: zou iedereen wel slapen in dat huis?
Het lange wachten deed hem scherper den beet van de koude gevoelen; hij meende
de armen in de lenden te slaan en met den voetzool tegen de muur te trappelen, toen
hij bedacht dat zulks te veel lawaai zou maken, zoodat hij zich vergenoegen moest
in de vingeren te blazen en op de toppen der teenen te dansen, iets dat maar schralen
troost gaf.
Wat was dat hier een droevig tuintje; als de sneeuwwolken voor de maan
wegtrokken zag hij een mageren perelaar, een houten loodsje, de trapgevels van het
huis. Wat een akelig wachten, en koud dat het was!
Waar bleven de anderen zoo lang? hoever was de zaak al gevorderd en wat zou
zij opbrengen? Weer sloeg het op den toren der Mathurins: dat moest elf zijn; hij
telde de slagen of hij zich niet vergist had. Nu konden de anderen toch al terug zijn,
meende hij; mocht hij niet eens even over de muur loeren? Voorzichtig waagde hij
zich op de ladder, op iedere sport schuw het hoofd wendend, dan blikte hij over de
muur, maar zag niets... ja toch, hier waren ze neer gesprongen, want hij kon de
voetsporen in den sneeuw volgen tot aan het deurtje in den hoek. Stond het niet op
een kier? Daar schoven weer wolken voor de maan, die alles in duisternis dompelden.
Een oogenblik bleef hij kijken alvorens naar beneden te komen, nu weer met een
koude rilling van angst op het lijf bij de gedachte dat iemand hem misschien daar
boven op die ladder had zien staan, iemand wiens hand hij zoo dadelijk in den nek
ging voelen. Toen hij rustig den grond bereikte liet zijn geweten hem daarom niet
gerust: als die man eens hulp halen was waarmee hij ieder oogenblik terug kon komen.
Tabarie ging in de straat kijken waar niets anders zichtbaar was dan de ongelijk
vooruitspringende gevels wier schaduwen zwarte hoeken sneden in den witten sneeuw.
Aan den overkant donkerde de massa van een hooge doode muur, die gansch de
straat langs liep, met daarboven het kantwerk van naakte boomen en verder op den
looden hemel den grillig gekartelden rand van vooruitspringende torentjes en
peperbussen. Zouden er daar ook sporen zichtbaar blijven in de sneeuw? Een plat
getrapt wegeltje slingerde overal langs de huizenrij.
Weer keerde zijn blik naar de muur waarachter zoo'n belangrijke gebeurtenissen
afspeelden: waar bleven de makkers toch, was het koffer zoo moeilijk open te krijgen
en zouden ze wellicht met ledige handen weerkeeren; zoo zij eens niet meer terug
kwamen, doch met den buit langs een anderen kant waren gevlucht, hem aan zijn lot
overlatend tot de wacht hem kwam verrassen.
Die nieuwe vrees bleef hem zoodanig kwellen, dat hij graag het hazenpad had
gekozen zoo de angst voor Colin Cayeux hem anderzijds niet weerhield.
Juist was hij bezig de kansen te wikken, wat eigenlijk best zou zijn: wachten of
vluchten, toen een verdoofd geroep hem uit zijn mijmering kwam wekken. 't Was
meester François Villon, boven op de muur gezeten, die wenkte nader te komen.
- He, meester Tabarie, lang genoeg gedroomd; kom de vrienden helpen.
Colin wierp voorzichtig een lijnwaden zak toe waarin Tabarie een verheugend
gerinkel meende te herkennen. Daarna zeulden ze weer den hijgenden, blazenden
monnik over, tot groot genoegen van den oneerbiedigen dichter die behulpzaam de
slip van zijn toog vast hield.
In één oogenblik had de op alles bedachte Cayeux de ladder terug op haar plaats
gebracht, de voetsporen in de sneeuw dooreengetrappeld en bleef nu met de andere
makkers een tijd lang in druk gesprek terwijl ze Tabarie alleen lieten staan. Wat
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mochten ze nu nog te beredderen hebben? Hij hoorde getwist en een zacht gesmoorden
vloek, afgewisseld met het vroolijk gerinkel van ongesnoeide munt; waarop Colin
hem einde-
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lijk tien gouden kronen in de hand kwam stoppen voor het aandeel in den buit, die
alles te zaam bij de honderd goudstukken bedroeg.
Tabarie vermoedde wel dat het vette deel voor de anderen was, maar tien
goudstukken waren een rijkdom dien hij nog nimmer had bijeengezien; ook achtte
hij zich heden ruimschoots betaald en verlangde nog maar alleen zijn schat zoo gauw
mogelijk in veiligheid te brengen. De grond brandde hem onder de voeten bij de
gedachte dat men ze nog betrappen kon, terwijl die anderen maar steeds voort bleven
twisten. Zeker waren ze nog zoo gauw niet terecht gekomen, had Colin niet
aangemaand er een einde aan te stellen. Tot zijne verwondering kreeg Tabarie nog
twee kronen, die er over gebleven waren, zoo heette het, en die zij den volgenden
dag samen in de A u b e r g e d e l a P o m m e d e P i n lustig zouden verteren.
En nu vooruit, maakte elk zich weg langs zijn eigen kant. Terwijl ze 't poortje van
Robert de Saint Simon's tuin uitstapten herbegon de sneeuw te vallen, wat die
goddelooze Villon aan Dom Nicholas deed vragen of hij niet een bijzondere mis
voor den goeden afloop van dezen tocht had gelezen, daar de hemel hen zoo zichtbaar
beschermde om zelfs de sporen van hun voetstappen uit te wisschen.
Bang voor de eenzaamheid, besloot Tabarie meester François Villon te volgen,
die natuurlijk in uitstekenden luim verkeerde en uitvoerig vertelde, hoeveel moeite
het had gekost om den schat te bemachtigen: buiten- en binnendeuren moesten worden
opengebroken maar 't meeste last had hun nog den ijzerbeslagen koffer met vier
sloten veroorzaakt, waarin ze toch eindelijk het kistje met den schat hadden ontdekt;
al de kunde van Thibaud en petit Jehan was niet overbodig geweest.
Alles was zoo voortreffelijk afgeloopen dat het Villon slechts op verder avonturen
belust had gemaakt en hij van zin was op verkenning uit te gaan naar Angers, waar
hij een ouden monnik kende die warm in de duiten zat; daar was voor de makkers
weer een slag te slaan, als ze ten minste niet bevreesd waren, want eenigen tijd
geleden waren er daar nog twee makkers, Jehan Doubte en Jehan Chevalier, in handen
van het gerecht gevallen.
Maar plots van het onderwerp afwijkend, vertelde hij den verbaasden Tabarie, dat
hij een nieuw gedicht aan het schrijven was, een testament waarin hij zijn lays ofte
legaten behoorlijk onder alle bekenden verdeelde: Regnier Montigny, die immers
van adelijken huize was, kreeg drie honden voor het nobele jachtbedrijf; Casin Cholet
en Jehan Le Loup kregen een tabbaard om er hun gestolen goed onder te bergen; aan
zijn oom Guillaume de Villon, den kapelaan van Saint Benoit le Bétourné, liet hij
zijn eigen, François Villons, onbevlekten naam; slager Jehan Trouvé kreeg een paar
uithangborden: het schaap en den gekroonden os; de nachtwacht waarmee Villon
zoo dikwijls herrie gemaakt had kreeg het uithangbord den lantaarn: de dorstige
Jacques Raguyer kreeg de kroegen en taveernen L e T r o u d e l a P o m m e d u
P i n , en l ' A b b r e u v o i r P o p i n op de P l a c e d e l a G r è v e ; en eindelijk
Perrenet Marchant kreeg drie schoven stroo
....trois gluyons de feurre
Pour estendre dessus la terre,
A faire l'amoureux mestier,
Car aultre chose ne sçait guères.

In dat gedicht zou hij afscheid nemen van Parijs, natuurlijk niet om zijn tocht naar
Angers te bekennen, maar uit liefdeverdriet voor de mooie Katherine de Vauxcelles,
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wat een veel poëtischer thema was, zooals je wel zien kon aan den Roman van de
Roze door Jehan de Meung. Tabarie die een klerk was en dus veel meer verstand
van die dingen had dan al dat rapalje van de Coquille moest hem van nacht nog naar
een of andere kroeg vergezellen, waar hij hem over dit nieuwe meesterstuk uitvoerig
zou vertellen. Doch zonder langer te wachten, begon hij:
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En l'un trentièsme de mon aasge
Après que toutes hontes eus beues....

Lijk de verzen van L e p e t i t Te s t a m e n t hem van de lippen vloeiden, vlogen
ook zijn wispelturige gedachten op hun lichte maat een gansch andere richting uit.
Den plotsen inval volgend bleef hij eensklaps staan, wenschte den verbluften makker
goên nacht en, nog voor deze van zijn verwondering bekomen was, had hij reeds
rechtsomkeert gemaakt om met langbeende stappen, terwijl zijn hielen diepe gaten
in de witte sneeuwsprei boorden, de Montagne Sainte Geneviève af te snellen.
Alvorens den hoek om te slaan keerde hij zich nog ten halve naar Tabarie, om hem
bij wijze van afscheid op rijm te leeren wat deze overhaaste vlucht beduidde:
....où va l'argent?
Tout aux tavernes et aux filles.

Een tijd lang oogde Tabarie hem na; hij meende nog even, den straathoek om, zijn
verklinkenden stap te hooren, en streelde dan bij wijze van besluit de tien gouden
kroonen die hij dien nacht had verdiend.

De ontgoochelde duivel, (een liefdesgeschiedenis)
door Gustav Brackh.
Op zijn vijf en twintigste jaar meende Herman dat de tijd gekomen was om met de
liefdesavonturen gedaan te maken, en te zoeken naar een vrouw om mee te trouwen.
Daar hij een man met idealen was, zocht hij daarvoor nog een laatste maal naar
haar die zijn begrip van de liefde verwezenlijkte. Hij lette dan ook niet op de
versnellingen van zijn hart. Hij wist nu al wel dat die slechts het teeken waren dat
hij de vrouw die ze golden wilde bezitten. Hij richtte zich uitsluitend naar de behoeften
van zijn gemoed en de eischen van zijn geest Over zijn vroegere wildheden troostte
hij zich met de gedachte, dat men pas later inziet dat het wegen van de gevoelens
slechts door een beproefd oordeel mogelijk is dat de jonge man zich steeds te veel
op zijn instinct verlaat.
Bij deze opvatting moest hij bij een meisje terecht komen uit de klasse waar hij
hoopte toe te zullen behooren. Zij heette Lucie en was de dochter van een meester
in de Rechten. Hij was er stellig van overtuigd dat zij de vrouw was om mee door
het leven te gaan. Hij had haar dan ook zeer lief.
Hetgeen hem het meest in haar beviel was dat zij niet gemakkelijk te bereiken
was. Ook zij stelde hooge eischen vooraleer zij aan hare zachte gevoelens gehoor
gaf. O, zij was geen zwakke vrouw!
Het kostte hem heel wat inspanning aan deze eischen te voldoen. Zij wilde toch
dat hunne zielen zich aan elkander zouden verzadigen; hem kostte het groote moeite
zich zelf te vergeten, want hij had steeds voor zichzelf bemind, voelde zich niet
geheel vrij van hebzucht, en had de liefde nooit anders dan als een vroolijk spel
opgevat. Dit moest nu alles anders. Zijn slechte eigenschappen wist hij echter geschikt
te onderdrukken wanneer hij bij haar was. Het ging erom zich waardig te maken van
zijn ideaal. Want naar een vrouw die in hem de volkomene bevrediging zou vinden,
had hij steeds zeer verlangd.
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Ook dat zij de gevoelsgemeenschap op een hoog plan wist te brengen, en haar
toetste aan hun gemeenschappelijk inzicht van het lot der menschheid, en de uitingen
der kunst, beviel hem ten zeerste. Haar in dit opzicht te voldoen kostte hem minder
inspanning. Immers hij had geleerd deze dingen met zijn verstand te onderscheiden,
en kon zich zoo in haar diep en spontaan gevoel voor algemeen menschelijke harmonie
indenken. Nooit had hij een vrouw ontmoet die de harmonie der wereld zoo spontaan
aanvoelde!
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Hij zelf had er heelemaal geen instinct voor. Had niet de minste zin voor
verhoudingen, en kon muziek zelfs niet uitstaan. Wanneer in een onbewaakt oogenblik
deze gebreken zich toonden, bleef Lucie hem met open mond aanstaren. Hij wist
hen echter als een verlangen naar het overmatige en wonderbaarlijke goed te praten;
zij waren het er over eens dat dit het verschil tusschen hen beiden was, en dat dit tot
de wederzijdsche vervollediging ten zeerste bijdroeg; hij schaamde zich echter bij
zichzelf over deze afwijkingen, en noemde hen een zwakheid.
Zij waren volkomen gelukkig, zij scheen enkel voor hem te leven; en hij had een
fijngevoelige, beschaafde vrouw gevonden, die bovendien tot den eersten stand
behoorde.
Op een zachten Augustusavond hadden zij lang op het terras gezeten van het
parkhôtel; het was een oud kasteeltje uit de 18e eeuw, gebouwd met stalen zenuwen,
licht en bescheien versierd. Het groote terras werd omarmd door een vijver, van
wiens boorden een hellend weiland liep, afgezet door een statig dunbeplant bosch.
Het was hun lievelingsplaats. Zij spraken er over het wezen der 18e eeuw, in welke
zij het evenwicht van gevoel en de beheersching in de losheid liefhad, en hij de
werkelijk verworvene vrijheid en de lieflijkheid van den geest bewonderde. Dit alles,
zij voelden het, diende slechts als middel om elkander hun hoogstaande liefde te
bekennen. Want hun woorden waren als het park, doorweven van erotiek.
Nu zaten zij in het park zelf. Het was verdeeld in goedverzorgde, groote grasvelden,
afgesloten door geboomte. De chaotische wereld was ver weg, alles scheen hier deel
te hebben aan de klaarheid hunner sterke gevoelens.
Toen stond zij plotseling op, met de delikate spontaniteit, die hij als het kostbaarste
in haar waardeerde, en zij begon alleen, in haar paarsch en wit zomerkleed een menuet
te dansen, zich zelf neuriënd begeleidend.
Het verwonderde hem lichtelijk, maar hare lieflijkheid bedwelmde hem geheel;
het was alsof de maan haar kuste.
‘Zoo dans ik enkel voor mijn heer en meester’, zei zij glimlachend, als zij terug
bij hem kwam. Een overborrelende begeerte beving hem. Hij dorst niet te spreken,
vreezend door zijn onbeheerscht verlangen de bekoring te vernietigen; haar oogen
lachten in de zijne ‘Gij, dronken Dionysos’ zei ze, ‘neem me dan, daar gij me
werkelijk liefhebt.’
Men zou zich vergissen wanneer men meent dat Herman in een onwezenlijke bekoring
leefde. In den grond van zijn hart wist hij dat hij aan zijn gevoelsgemeenschap met
Lucie twijfelde. Hij voelde dat hij zijn eigenliefde niet had overwonnen, de
bevrediging van zijn instinkten hem nog steeds zeer na was en zijn gemoed ook bij
de volkomene harmonie geen rust vond. Hij verwonderde zich heimelijk over hare
gelijkmatigheid, en kende haar een groote zelfbeheersching toe. En over zijn gebrek
aan hoogere gevoelens trachtte hij zich te troosten, door een paar tekortkomingen
van harentwege, die hij had weten op te speuren, volkomen te ontleden.
Dien avond was hij daartoe wel zeer geneigd. Met het zelfvertrouwen en de
luchthartigheid van een man die een vrouw bemachtigd heeft, dacht hij over zijn
toekomstig leven en zijn ideale liefde na.
Dit alles is goed en wel, meende hij, toen hij tehuis was, maar hoe zal het vervolg
zijn? Ik zal me nooit tot de beschaafdheid kunnen opwerken, die zij toch van mij
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verlangt. En als ik het haar beken? Zij zal me ook dan nog wel beminnen, want meer
dan zij zelf weet, verlangt zij me om mijn talentjes, en omdat ik de eerste man ben.
Maar hoe zou ik haar nog kunnen liefhebben. Dan is zij niets meer dan de vorige.
Minder zelfs, want reeds vanavond zag ik haar enkel door de anderen heen. Zij heeft
de angstige blik van Berthe, en de wulpschheid van Hilde. Zal ik dit een leven lang
kunnen verdragen? Zal ik zonder prikkeling, dag aan dag ditzelfde gezicht zien?
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‘Trouw haar niet’ zei een onaangenaam, schor geluid. Herman keek verschrikt op.
Tegenover hem zat een mager heer, met ingevallen scherp geteekend gelaat, en
branderige, fonkelende oogen. Hij was sterk gebouwd, maar hoekig, en eenigszins
onhandig. Hij stak in een lichtgrijs zomerpak.
‘Wie is U’ vroeg Herman, onaangenaam aangedaan. ‘Hoe is u hier binnen
gekomen?’
‘De deur stond open, ik ben een zeer na familielid van Lucie’, zei de heer, met
een smalenden glimlach, ‘en ik kom u raden haar niet te trouwen’, ging hij
onmiddellijk verder. ‘Waarom zoudt gij haar trouwen? Gij weet er nu alles van,
waarom de verveling op den koop toe nemen?’
‘Verveling’, vroeg Herman, alhoewel van plan geweest den indringer er uit te
gooien.
De heer lachte nog smalender, irritant. ‘Denkt u dat het niets is, steeds maar
tooneelvertooningen te geven’, vroeg hij, ‘want u is een tooneelspeler, en nog al een
slechte ook, de goede tooneelspelers leven op het tooneel, en....’
‘Spelen geen tooneel ïn het leven,’ zei Herman, ‘ik kende die wijsheid al’.
‘Hm.... juist’, zei de ander een beetje onthutst, denkt u dat dit niet verveelt? Ik
weet dat u het inspannend vindt, steeds maar die gevoelsgemeenschap; en de
onderdrukking van uw verlangens, uw idealen, ja, idealen, jonge man, want wat zijn
die anders dan......’
‘De hoogste verzinnelijking van onze instinkten,’ zei Herman, ‘ik kende die
wijsheid al!’
‘Juist, zult gij die heel uw leven lang onderdrukken, een vernietigd leven zal het
zijn, en een vernietigde liefde. Laat het, nu het nog schoon is, volmaakt bijna. Zult
gij er u als de kleine burger aan vast klampen, en het stilaan laten uiteenvallen in uw
hand? Want dit is het lot der aardsche schoonheid’, eindigde hij, zelfvergenoegd en
plechtig.
‘Ik heb haar lief,’ zei Herman warm, ‘onze geesten raken elkander.’
‘Dat weet u wel beter, u weet dat het maar spel is.’
‘O, er is veel in mij dat me naar dit leven doet verlangen.’
‘Och kom,’ en Herman bedacht zijn wulpschheid.
‘En dan,’ zei hij, ‘ik zal blijven spelen, ik heb haar lief.’
‘Nemen wij dit aan, al betwijfel ik dat gij het zult kunnen. Maar ik spreek hier
voor Lucie, mijn familielid, voor wier geluk ik me verantwoordelijk acht, jonge
man,’ zei de heer met veel nadruk. ‘Denkt gij dat ik zal toelaten dat dit jonge meisje
zich opoffert voor iemand die haar slechts door een tiental andere vrouwen heen kan
waardeeren? Is dit een leven waar dit schuldelooze kind zich in gaat werpen?’
‘Schuldelooze kind, opofferen?’ zei Herman verrast.
‘Ja, opofferen, of meent gij dat het voor haar vol te houden is, de harmonische
eenheid, het hoogstaand gevoel, en de beheersching in de losheid van de 18e eeuw?
Gij ik-zuchtige genieter, meent gij dat het haar geen inspanning kost om het ideaal
van uwe geraffineerde wulpschheid te zijn? Het arme kind heeft het hard te verduren,
maar gij vindt het gemakkelijker te oordeelen dat dit zoo haar natuur is, en dat zij
dit van haar vader zou hebben meegekregen.... Gij stelt u te veel voor van meesters
in de Rechten, jonge man, weet dat zij slechts door heel veel moeite, en een verzorgde
opvoeding onder mijn leiding deze zin voor hoogstaande gevoelens en harmonische
eenheid heeft verkregen. Juist als gijzelf. Denkt gij dat zij er lust toe zal hebben dit
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spel een leven lang voor u voort te zetten? Zij is een vrouw, een naïeve vrouw,
mijnheer’, zei hij sentimenteel, ‘eindelijk moet haar ware natuur het winnen; in den
dagelijkschen omgang zullen hare instinkten boven komen, want in den grond is zij
wulpsch, brutaal, ontrouw....’
‘en ikzuchtig,’ zei Herman, geheel opgelucht, ‘ik kende die wijsheid al,’ ‘maar zij
was me nog niet bewust voor U ze uitsprak.
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Ik weet nu dat ik haar daarom liefheb.’
De ander was ontzet, zijn grijnslach verdween, zijn gezicht werd bijna schuldeloos.
‘Zoo, u schijnt nog al veel te kennen,’ zei hij om zich te herstellen, en
hartstochtelijk: ‘en u valt me telkens in de rede ook,’ met een wreede grijns ‘u schijnt
niet te weten wie ik ben.’
‘O, jawel’ zei Herman zeer uit de hoogte, ‘U is de duivel.’
De heer stikte van nijd en ontevredenheid, en probeerde naar den inktkoker te
kijken.
‘Neen,’ zei Herman, half bij zich zelf, ‘ik ben geen Luther’.
Toen gaf de duivel het op. ‘Ik ben een zeer na familielid van Lucie ‘mijnheer’ zei
hij grienend, ‘maar ik zie, ik word hier niet geapprecieerd, men versmaadt mijn
goeden raad, trouw haar dan, domkop, uw ideaal, zwelg in harmonie, en plaag
elkander dood met uw hoogere gevoelens’. Onhandig stond hij op, hulpeloos.
‘Bonsoir,’ zei Herman ‘ik trouw met Lucie wij zullen zwelgen, en een goed leventje
hebben.’
Aan de deur keerde de duivel zich nog eens besluiteloos om.
‘En zij heeft niet eens zooveel geld ook,’ zei hij, beklagenswaard.
‘Hoeveel?’ vroeg Herman begeerig.
‘Tien mille bruidschat, en vijftig als de vader sterft, een....
‘Ja, ja,’ zei Herman, een beetje medelijdend, ‘het is genoeg. Merci.’
Toen ging hij, ontgoocheld en verlegen.
Herman lachte als een sater.
's Anderendaags, voor een reproductie der Lente van Boticelli, vroeg hij Lucie ten
huwelijk. Zij waren gelukkig en hadden vele kinderen.
In heel de stad roemde men nog jaren hunne liefde als de meest volkomene en de
hoogststaande.

Margie,
door Kees van Bruggen.
In het àl te opene van ons atelier stond het licht hoog en dringend, alsof het naar
buiten wou, en wij zelf, tweeën, waren klein daarin met onze petiterige bezigheid.
Onze hemdsmouwarmen werkten, werkten. Sleepten met koffers, braken de deksels
open, spreiden de uitgepakte boel hierheen, daarheen, er kwam geen eind aan de
rommel.
En schoon het al laat worden ging, blééf het licht, door het te groote, troebele
raam, de hooge ruimte tusschen de gebinten ongezellig volstroomen.
Waarom hielden wij op? Allebei? Wij zagen haar beiden tegelijk, in de deur staan,
en niemand zou kunnen zeggen of we waren opgehouden omdat zij in de deur stond,
of waren opgehouden en toèn haar zagen.
Margie, de onovertreffelijke!
Jean was het eerst bij de deur en maakte zijn malle buiging en zijn mal excuus van
man die nu eenmaal met ongewoon werk bezig is. Hij frommelde iets aan zijn
nietschoone hemdsmouw, als ware dat op het oogenblik zelf te gebeteren, terwijl het
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manuaal de waarde had van een verontschuldiging, hij zei ook iets van ‘aangenaam’
en dat het bij ons nog zoo'n bende was.
Toen kwamen ze samen binnen.
Van dat oogenblik af voelde ik me derdeman, confident van-huis-uit, bij de geboorte
van het ding zelf als middelaar, als allesbegrijper geboren. Het was zoo,
vanzelfsprekend.
De werkerij concentreerde zich nu op haar. Zij nam de leiding, of Jean liet ze haar,
wat misschien hetzelfde is; als een knechtje drentelde hij achter haar aan met zijn
clownspassen, lachte om al wat ze zei, leek zich voortdurend te excuseeren over al
wat zijn restje burgerfatsoen tegenover een jongedame minder gepast vond.
Handig hielp ze. Zij was de dochter van
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mevrouw Dibbels, die ons het atelier had verhuurd, de dame-weduwe in het huis
daar verder op het erf, na den dood van haar man op beperkte middelen aangewezen.
Van hààr uit zal allicht ons paviljoentje, een hol houten geval, met ingebouwde halve
vliering, waar we sliepen, zich hebben voorgedaan als een bijgebouw op haar erf;
van ons uit was dat erf òns erf, en zij de bewoonster van het huis dat er óók stond.
Laten we daarover niet kibbelen: van ons hoorde vast en zeker: de dochter.
Al vóór wij gehuurd hadden, was zij de aanbeveling geweest, de doorslaggevende
factor: Margie de reeë, alles kunnende, de onbeperkt belovende mogelijkheid.
Wij hadden van tevoren ruzie gemaakt over haar, haar ieder voor zich gereserveerd,
soms ook, in een sentimenteel accoord van goede vrienden, haar verdeeld.
Zij zou, daar de middelen ons ontbraken, een huishoudelijk toezicht houden op
onze menage. Het eten kwam van de kok, maar er moest iemand zijn voor het kopje
thee, de vaat, de stofafnemerij - dit alles hadden we hoofdknikkend in onze
onderhandeling met de weduwe gelaten goedgevonden - en die iemand - wie kon
daar tegen hebben! - was zij! Zij heette in pensiontaal ‘de bediening’. Daar betaalden
we een krats voor boven de huur, en hadden de goddelijke zekerheid van een
dagelijkschen omgang met Margie. Margie, het meisje der onbeperkte mogelijkheden.
Nu was, - door welke list of handigheid? door welk monsterlijk toeval? - zij mij
opeenen ontnomen. Met Jean's atelierhemd over haar jurk stond zij wijdbeens voor
de kist met lappen, reikend de sjaals en doeken aan Jean - later zou zij wel gelegenheid
hebben ze te bewonderen, daar was op het oogenblik geen tijd voor - die, druk in
haar dienst, ze stapelde op de divan. Ik, op mijn afstand, was raar klein geworden in
het waterige avondlicht en had niets meer met de zaak te maken.
‘Nou!’ zei Jean, en wreef pleizierig de handen. ‘Nou man, wat zeg je?’
Margie had onze - natuurlijk leege - petroleumlamp bij de kraag genomen en was
zoo in haar witte voorschoot weggeloopen om olie.
‘Wat ik zeg?’
‘Kerel wees geen stokvisch! Heb je gezien? Die beenen! dat aanpakken! die oogen!
En wat 'n muziek in heel 'r gedoente, wat 'n muziek!’
Opnieuw wreef hij de handen en sprong of hij de honderdduizend had getrokken.
‘Geluierd?’ knorde Margie gezellig, alweer met de lamp terug. Zij lichtte den
hanger in de haak aan den zolder, en waarachtig, heerlijk was ze, zoo gerekt op haar
beenen, de armen omhoog in de goddelijkste houding die een vrouw hebben kan. Ik
voelde me ontvlammen. Maar Jean had een hoofd als vuur, zijn hart, op dat heerlijk
schouwspel, pompte al het opstandige bloed naar de peripherie. Hij verstond niet
eens wat ze hem vroeg, en ik reikte haar gedienstig, met een gevoel van geluk, de
gevulde peer. Toen kwam hij ook met een lucifer, en met z'n drieën staken we de
brand in de lamp, bleven alle drie als idioten erbij kijken.
Ik geloof niet dat ik ooit zoo welluidend heb hooren lachen als Margie toen lachte
en ik geloof dat ik nooit zoo verliefd ben geweest als toen Margie lachte.
Maar ze klapte in de handen:
‘Allo! Opschieten!’
En allebei kregen we onze taak.
Jean bleef de gelukkige. Tenminste in zijn voorstelling was hij de gelukkige. Ik
moet bekennen nimmer begrepen te hebben, waar hij zijn idee, bevoorrecht te worden,
vandaan haalde, ook niet toen ik, zelf tot m'n kalmte gekomen, in staat was meer
objectief de verschijnselen te zien. Margie, met haar gemakkelijke aanpassing ten
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volle overgegeven aan onze vriendschap à trois, gaf geen spoor van aanmoediging.
Zij toonde inderdaad een bijzonderen ijver om ons te dienen, te helpen, met ons te
zijn in alle kleine calamiteiten eener artistenhuishouding. Haar veelgeroemde reeheid
ver-
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borg zich niet; zij wist raad voor alles, zij deed alles, en nooit was haar iets te veel.
Met een kruidenier, een bakker, een slager, een melkboer hadden wij nooit iets te
maken. Margie bestelde, Margie regelde, Margie keek de potjes na of er nog noodig
was, Margie liet alles op een boekje schrijven, en aan 't einde van de week zaten we
bij elkaar voor een perfecte rekening, die klopte, alleen altijd hooger uitviel dan we
hadden gedacht - want we waagden het, nu en dan, in verlegenheid daaraan te denken.
Ook kleine reparaties deed Margie voor ons, knoopen aan ons goed, sokken stoppen,
de wasch bracht zij kast-gereed bij ons binnen. En zonder aflaten was zij even fleurig,
lachte, had plezier, was mooi, was levendig, een schat om te zien en te hebben.
‘Heb je weleens gelet op 'r haar?’ vroeg Jean in een peinzende bui. Hij dacht aan
Margie, hij dacht aan niets meer dan Margie. ‘Heb je gezien? dat prachtige rood. Ze
is niet eens mooi, geloof ik. Je zou nog allerlei dingen anders willen hebben, 'r neusje
bijvoorbeeld. Maar dat haar! Ik ben gek van rood haar, en het doorschijnende van
zoo'n huid dat erbij hoort. Die mond moet een paradijs zijn!’
Hij smeet het bonk klei van zich af, dat hij bezig was op het tafeltje te kneden. Hij
kon weer niet werken. Margie zat 'm in 't bloed.
‘Jij heb het te pakken,’ zei ik, peuterend aan m'n schilderij. De meloenen begonnen
muf te worden, ik wou ermee klaar zijn vóór ze heelemaal bedierven. Maar veel lust
had ik ook niet.
Even stond hij, op peinzende beenen.
‘Te pakken! te pakken! - Zeg, zou je denken....’
‘Wat?’ vroeg ik, kalverig. Ik wist immers zeer wel.
Hij zei goedig al zijn teederheid uit, al zijn verwachtingen. Kind-eerlijk kwam hij
ermee voor den dag. Ze had bloemen in zijn vaasje gezet. Ze was een keer terug
gekomen om het mandje voor het brood. Ze had hem op het weggetje naar de post
staande gehouden over z'n laarzen, die nog niet klaar waren bij den lapper. Ieder van
zijn teekenen, aanmoedigingen, wonderen, had iets met onze huishouding te maken,
ze was van een wonderbaarlijke, aldoende zorgzaamheid, maar amoureuse toenadering
kon ik niet ontdekken. Wanneer ik gewild zou hebben, had ik een even lange lijst
van aanmoedigingen kunnen geven.
Maar ik zei er maar niets van, de goeie jongen zou aan jalouzie gedacht hebben.
Reeds mijn gelatenheid hield hij voor een jaloersche pose. Hij wond zich op.
‘Zeg je niks? Zeg je nou niks? - Weet jij wat je bent?’
‘Een taaitaaivrijer vermoedelijk.’
‘Een stokvisch. Een dorre, uitgepieterde stokvisch, verdomme!’
Gelaten peuterde ik aan de lichtschamp op m'n meloen, die maar niet sterk uitkomen
wou tegen 't fond, zooals ik 't bedoelde.
‘Wees blij met de ontdekking, jongen. Ik sta je geluk niet in den weg.’
Midden in z'n driftloop bleef hij staan.
‘Vindt jij 'r dan niet een schat?’
‘Ik vind haar een schat. Ik heb haar óók 'n schat gevonden. Ik ben, eerlijk gezegd,
óók 'n beetje verliefd op 'r geweest.’
‘Kerel!’
Hij zag me aan of ik wat wonderlijks aan me had.
‘Ik openbaar toch niets bijzonders. Wat wil je nu? Dat ik zal bekennen je
medeminnaar te zijn? Ben je niet gelukkig het terrein alleen voor jou te hebben?’
‘Pah!’
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Hij keerde zich op de hakken om, de duimen in z'n vestgaten, onuitstaanbaar.
‘Ga een wandeling maken,’ zei ik. ‘Kom tot rust.’
Hij gaf heelemaal geen antwoord meer, bleef vervelend in het atelier hangen, tot
de atmosfeer vol werd van zijn nerveuse spanning en ik woedend het penseel erbij
neersmeet.
‘Ik wil je niet hinderen....’
‘Je wil niet....’ zei ik. ‘Alsof je dat helpen kan!’
‘Je bent neurasthenisch.’
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Driftig viel ik uit.
‘Ik ben zooals ik ben. Ik ben zóó dat ik met zoo'n bromvlieg om me heen niet
werken kan. Nou weet je 't.’
Samen gingen we uit. Samen kwamen we haar tegen. Hij had geen ander discours
dan haar.
Den volgenden dag kwam hij met een bekentenis. Het geluk straalde uit al zijn
poriën. Het wàs er!
‘??’ - zei ik.
Ze hadden samen gewandeld. Veel gesproken. Toen had hij haar ook 'n arm mogen
geven - ‘Kerel, zóó me hand op 'r mouw’..
‘En?’
‘Je kan me feliciteeren.’
‘Dat doe ik van harte. - Maar vergis je niet.’
‘Ik vergis me niet. Hoe kan je denken dat ik me vergis! In zulke dingen!’
‘Dan mag je wel tracteeren.’
‘Nou ja....’ zei hij. Het royale gebaar was niet z'n grootste zwak.
Even later - we werkten allebei - kwam Margie binnen voor de thee. Ze goot
spiritus in het komfoortje, zette den ketel op, maakte een gezellig stilleventje van de
kopjes, het suikerpotje, het lepelvaasje, het Kopenhaagsche bakje met de koekjes,
ze ging heen om melk.
‘Nou zie je!’ bewonderde Jean, gelukkig, een taai Wellingtonnetje snoepend, waar
hij dol op was. ‘Moet je zien hoe dat allemaal stààt.’
‘Ze heeft schildersoogen,’ antwoordde ik, om hem pleizier te doen. ‘Heeft ze die
Wellingtons voor jou meegebracht?’
‘Voor wie anders?’
Margie keerde terug. Het water kookte. Wij zagen naar haar, zoo deden we alle
dagen, en alle dagen liet ze ons haar noodigen, een kopje mee te blijven drinken. In
bescheiden belangstelling keek ik van haar naar hem.. geenerlei teeken. Edelmoedig,
liep ik even weg, den tuin in met een pul, om zonnebloemen te snijden. Toen ik terug
kwam zat zij gezellig wat te vertellen, hij goedig te bewonderen. Met mijn oogen
vroeg ik; hij leek te zuchten.
Zij ging.
Een en al vraag, stond ik voor hem.
‘'t Is een wonder!’ peinsde hij. ‘Een wonder zoo moeilijk als dat is met haar.
Vriendelijk, hartelijk.... ik mag wel zeggen aanmoedigend is ze genoeg. Dat weet je.
- En toch......’
‘Tja kerel....’ deed ik wijs. ‘Heb je haar iets gezegd?’
‘Gezegd? Waarom gezegd? Maak geen romannetjes alsjeblieft. Aan honderd
dingen voèlt 'n vrouw.... Jij gelooft toch niet in die liefdesverklaringen uit boeken?
Moet ik soms knielen, het jawoord smeeken, en zij haar hoofdje aan mijn breede
borst....’
‘Nee,’ zei ik nuchter. ‘Maar 't moet er toch van komen.’
‘Bruut!’
Dien avond sprak hij geen woord meer. Ik, in mijn Schnitzler verdiept, had geen
behoefte aan zijn gezelschap. Dat scheen hem dan weer te hinderen. Toch kon hij er
niet toe besluiten te spreken. Geprikkeld gingen we naar bed. En 's morgens om zes
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uur al wekte me zijn uitbundig gezang, operadeunen de een na de ander, terwijl hij
beneden zijn schoenen stond te poetsen.
‘La nuit a porté conseil?’
‘Stik!’
Toch was zijn stemming te vroolijk om dadelijk in te zinken. Hij bleef zingen, hij
nam de natte doek van z'n buste op het pedestal, perste met de vingers in de weeke
klei, lei de doek er weer over. 't Zou ook vandaag niet gaan. Toen keek hij op z'n
horloge.
‘Hoe laat in godsnaam?’
‘Zes uur.’
‘Hou je dan, wat ik je verzoeken mag, rustig en laat mij slapen.’
‘Sufkop!’
Hij trok z'n schoenen aan, ging de deur uit.
Aan het ontbijt had hij weer confidenties. Zie je, zij was geen meisje als andere.
Dat eigenaardige gemeenzame, dat vroolijke, dat dadelijk van den eersten dag af....
nietwaar?.... kameraad-zijn, dat zou je in de meening kunnen brengen alsof je 't al
had
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gewonnen. Mannen waren zoo idioot, zoo pedant, ze rekenden altijd naar zich toe.
Puh puh! zoomaar overwinnen! Maar een meisje, had hij bedacht, moest den tijd
hebben. Stel je voor iemand als Margie, met die heerlijke onbevangenheid.... wat 'n
leven zou ze hebben wanneer ze op alles maar inging!
En hij geloofde ook wel dat ze ervaringen zou hebben op dat punt. Die maakten
haar natuurlijk gereserveerd, voorzichtig. Was het niet goddelijk zooals ze, toch,
onnadenkend volgen bleef haar spontane natuur, zich dadelijk gevend in volle
hartelijkheid?
Neen, hij zou haar niet bestormen. Voorzichtig zijn, voorzichtig. In godsnaam niet
bruskeeren, om geen kans te loopen gebruskeerd te worden. De eene vrouw nam je
- zóó - in je armen en zoende ze tot ze zich overgaf, de andere....
‘Jij bent een kenner,’ merkte ik op.
Hij was te zeer overtuigd van m'n gelijk om m'n ironietje op te merken.
Maar na veertien dagen, na een maand was hij nog niets verder. In zijn ongeluk
biechtte hij mij al zijn pogingen en avances, kloeg, vroeg advies. Hij had haar bloemen
gestuurd, had het aangelegd om met haar alleen te zijn, 's avonds had hij haar
opgewacht voor een wandeling. Ze was de heerlijkste kameraad die een man wenschen
kon, zijn arm gloeide nog van verrukking waar haar handje had gerust. Ook had hij
haar weleens rechtstreeksche vragen durven doen. Dan lachte ze. En eenmaal bracht
hij het tot een formeele declaratie. Dat was op een ongelukkig moment toen ik juist
thuis kwam en hen stoorde. We dronken met ons drieën thee, zij vroolijk als immer,
of er niets was gebeurd, hij met roode ooren van zijn opgewonden gedachten.
Hij was niet boos daarna. Misschien had mijn komst hem voor een onhandigheid
bewaard.
‘Zou je denken....’ vroeg hij, toen Margie weg was, en voor zijn geleide door den
tuin had bedankt.... ‘Sommige vrouwen willen worden gewekt. Haar gevoel, haar ja laat me dat woord maar noemen, je weet toch hoe ik het bedoel, hè, niks leelijks,
niks plats.... haar sensualiteit meen ik, sláápt nog. Ik heb daar veel verstandige dingen
over gelezen. Me dunkt wanneer ik toch....’
‘Weet wat je doet,’ waarschuwde ik.
Hij zou er nogeens over denken.
Den volgenden dag reeds was het plan een daad geworden. Hij had, zooals hij
theatraal het formuleerde, haar in zijn armen genomen, gekust.
‘En....?’
‘Ik weet niet. Ik heb nooit zooiets wonderlijks ondervonden. Van steen was ze.’
‘Van....’ Ik zweeg even. ‘Zei ze niets?’
‘Ze lachte. Ze liet me - de hemel straf me als ik het lieg - ze liet me zoenen.’
‘Zoo....’
‘Maar ze deed niet mee....’
‘Hahaha!’
‘O - lach jij maar. 't Was afschuwelijk!’
‘Ik wil 't gelooven.’
‘Had ze me maar geslagen, gebeten!’
‘Toe maar!’
‘Maar niets! niets! En rustig zei ze: “zoo, nu is 't genoeg voor vandaag.” En ze
was niet boos. Niet boos. Kalm wandelden we verder.’
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Dien eigen middag was ze er weer, als gewoon, voor de thee. En wij hebben
zoolang we daar woonden een prachtige huishoudster aan haar gehad, en Jean heeft
nooit zijn liefde voor haar overwonnen.
Maar zij beschouwde de zaak als afgedaan.
Hij, Jean, dorst niet meer, en soms bekende hij, dat ik evenveel recht zou gehad
hebben te meenen dat ze verliefd was op mij, als hij....
Toen wij verhuisden, hielp ze ons, vroolijk, onveranderd.... gaf ons allebei een
zoen.
Maar Jean nog een extra aai op z'n haren, daar was hij zeker van, en ik liet hem
zijn illuzie.
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De ijlende reis,
door P.H. Ritter jr. (Slot).
XVIII.
De ontvoering.
Na nieuwe, eindelooze tochten langs immer weer verder liggende wegen, zijn wij
teruggekeerd tot de rivier de Loire. Als een doorzichtige, met goudsbloemen
doorweven voile is de bestarde hemel hoog boven onze donkere hoofden uitgeslierd.
De dunne witte wolken zijn als de draden van spinnewebben gespannen over de
wereld, die in het maneschijnsel als in verkild dagelicht toeft. Er is aan alle kanten
een licht om ons heen als van blinde oogen, - de dag schijnt zich te handhaven in
dezen nacht, die zonder innigheid is en zonder duisternis. De stroom met zijn nauw
hoorbaar golfgeklots als van water dat heimelijk uit kannen vliet, lijkt breeder en
immenser dan in den nu verstorven middaggloed, ze is wit, met al haar parelgrijze
golven en vol van bleeke banken die doen denken aan zeestranden bij eb. Hoog over
haar geheven is de albasten brug, met hare obelisk tusschen de rijzende en dalende
leuningarmen, en aan haar anderen, verren oever rijst de kleine stad, bijna Oostersch,
met haar platte huizen en lage torens, tegen de willige heuvelglooiingen
aaneengeschikt. - Bijna Oostersch als het niet kil om ons heen was, ondanks de zoele
luwte van dit beschutte land, en als wij niet stonden aan den oever van twee
verlatenheden. Want achter ons is de onmetelijkheid van wegen en wouden waar de
wind door suist zooals ge uw bloed hoort suizen wanneer uw oor de monotone deun
beluistert van een holle schelp, en vóór ons aan het einde van den effen bruggeweg,
daar is de witte stille stad tegen de donkerder bergen waarvan haast geen geluiden
tot ons komen over het kabbelende water. - Voort gaat de onverstoorbare rhythmiek
van onze stappende voeten, het immer zichzelf gelijk blijvende metrum der doolaars,
om wie de wereld al wijder en vager wordt, in wie ten slotte niets overblijft dan het
mechanisch treden door duizelende ruimten, wanneer alle verlangens bereikt zijn,
en alle verwachtingen teleurgesteld.
Maar dán... wij worden weer omsloten door de stad.
Onze stappen klinken vreemd en verwezen in de holle ruimten, door de egale witte
huizenmuren omwand. Het is er kaal en vaal in de benedenstad, met al haar grijs
plaveisel dat ondienstig is in deze provinciale spheer, waar alles in geluidelooze
nachtwake toeft, de huizen met hun groote holle vensteroogen en Parijs-imiteerende
balconage, de kleine, magere boomen, waardoor de winderitseling gaat als gekraak
van papier, en de groote gele lichtspinnen in de lantarenkooien, valsch licht in dezen
valen asch-lichten nacht. Er gaan maar enkele voorbijgangers langs ons henen, sierlijk
gekleed, en sierlijk schrijdend, en het lijkt ons een oogenblik of heel het stadje niet
anders is dan een schemerig tooneel, waarop figuren passen maken, terwijl de muziek
zwijgt, en als hebben ook wij te vervullen een moeizaam-ingestudeerde rol. Wij
wandelen door de Parijzerige Rue Victor Hugo, met hare reeds gesloten magazijnen,
- voor een enkel winkelraam in acetyleenkleurig licht is nog iets uitgestald, - wij
treden nader en zien een transparante photo: de poilu's van Blois - uittijgend door
deze zelfde straat, - den Dood tegemoet; jongensgezichten, jongensfiguren, rap
marcheerend, de rijk gefestoeneerde vaandels omhoog. Voor hen uit de kolonel op

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

een dik klein paard met zijn geborduurde képi in de hand, naar voren wijzend in de
ijlte, - zooals veldheeren op standbeelden doen.Maar langs de bergen schrijdend, ont-
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moeten wij den droom van een verder verleden.
Hoog boven ons uit het dartel gespeel van het slot, met al zijn loggia's en arabesken,
peinzend over vergane koningsglorie, als waren er nimmer revoluties en republieken
geweest. Aan kinderen en vermoeide zwervelingen komen de booze sproken uit de
oude tijden in de verbeelding, wanneer zij wandelen in den maneschijn. Het is ons
als wordt hij nu volvoerd, in de stilte van dezen nacht, daar hoog boven de rijzende
wallen, tusschen de zachte beslotenheden der gobelins, - de moord van Hendrik den
derde op zijn vijand de Guise, - de Koning staat lachend toe te kijken achter een
besmuikt gordijn, en in een nevenkamer liggen twee monniken ijverig te bidden dat
de misdaad gelukken zal.Stil is het als toen, in dit oogenblik. De ruimte is vervuld van zwijgen, en op den
wegevloer voor onzen voet is er een spel van wiegende boomeschaduwen over de
glanzende meren van maneschijn. Wij stijgen al hooger en hooger langs de oude,
brokkelige wallen, verloren in het gele nachtlicht, en met kleine graspluimen
overtogen, die staan te sidderen in den matten wind. Wij komen in de nauwe, holle
bovenstad, met de naar voren zich rekkende topgevels der witte huizen. De huizen
hangen tegen de bergen, de straten zijn niet meer dan nauwe spleten, waarin afgesleten
trappen voeren naar een plotselinge diepte. Wij dansen een eenzamen dollen dans,
wanneer wij door de strategeulen willen dalen. Onze armen houden elkander
omstrengeld, - zoo vreemd en diep en onzeker zijn deze keldertrappen dat haast ons
evenwicht ons ontgaat, - onze hoofden zijn dronken en ijl van vermoeienis, onze
oogen verblind van den stekenden maneschijn.
En dán - opeens weer beneden - komt er een dol verlangen in ons op naar veel
luxe en zwier, naar dwaze daden, naar opulente drinkgelagen, naar lachen en dartel
zijn om te ontkomen aan deze helsche benauwenis van leegte en licht....

XIX.
Het trilbeeld, lezer, is verschoven. Ge vindt ons nu, tredend over de mollige tapijten
van het Hotel des Anglais aan de Loirekade. Door de in lood gevatte vensters zien
wij nog immer het perspectief van de wijde, bleeke rivier, vol van haar bankestranden.
Maar binnen is er een spheer van welbehagelijkheid. In den open haard, met dartel
gespeel van vlammen als bewegende gladiolussen, verschuift zachtjes een blok. En
verder hooren wij niets dan het tikken van een hangklok die een diepe rust betoont.
Wij strekken ons uit in breede clubfauteuils en bestellen koffie en likeuren in lange
glinsterende kelken en rooken cigaretten en gaan ons uitdagend vermaken in onze
eigene taal. Wij zijn de eenige gasten, en om ons heen bewegen vele correcte lakeien
in blauw livrei. - Maar wat beteekent dat, er is in de allure, waarmee zij ons de dranken
reiken iets als een al te nadrukkelijk wellevendsbetoon. Verbeelden wij het ons, of
worden er heimelijke teekenen gewisseld, is er een onheilspellende verdenking, die
ons bedreigen gaat? De maître d'hotel in zijn onberispelijk jacquet, komt de wijde
kamer overzien, waarin wij als de eenige bezoekers verloren zijn. - Hij komt met
onverbiddellijken glimlach nader tot waar wij zijn gezeten met onze kelken en likeuren
aan den bloemigen haard. Ook de anderen komen beängstigend naderbij - het wordt
een zwijgende oploop, het wordt een stil cordon om ons getrokken, en als wij
voortgaan met schertsen in een taal die met de vijandelijke sprake gemeenschap

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

vertoont, aldoor uitdagender naar mate onze harten angstiger bonzen, - dan gaat zich
eindelijk het vonnis voltrekken, dat zwijgend werd voorbereid, dan openbaart zich
eindelijk concreet het wantrouwen, dat ons als een onzichtbare macht vervolgd heeft
op al onze dwalingen door dit zijn koele hoffelijkheidsplichten volbrengende, immer
overmatig wellevende land.-
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Het is geschied in een seconde. Men is correct en concreet, men vraagt betaling. Wij
grijpen met bevende vingeren onze portefeuilles uit de veilige verborgenheden van
onze binnenzakken. Wij spreiden ze neer, wij tellen ze uit, al de zachte, wollige
bankbiljetten, kleurig en harig als sommige uitheemsche bloemen zijn. Ze worden
betast door acht paar gesoigneerde handen, ze worden doorkeken tegen het licht, en
met verachtende harde nageltoppen betikt. ‘C'est faux. Mais c'est faux’, klinkt het
in koor. Men wordt dreigend en militant. - Men gaat opeens gebieden, de kamerdeur
wordt zorgvuldig gegrendeld, en een zwaarlijvige kellner bewaakt ons, totdat wij
buiten het sabelgerinkel vernemen van de sergeants de ville.
Vijf mannen der wet, - een klein leger - treden onverstoorbaar en Pruissisch over de
mollige vloerbedekking tot aan den haard, waar wij nog altijd als mijnheeren zitten,
met het wijdsch gerij aan onze zijde van kristallen kelken vol likeuren, van geurige
koffie in fijn porselein, terwijl de ijle rookbloemen der cigaretten smeekend de
avondcapes der dienders omkringelen. Een ondeelbaar oogenblik, terwijl wij luisteren
naar den monotonen klokketik, lijkt ons het heele geval een vaudeville - maar dán
ervaren wij plotseling de kille, strakke realiteit. Wij voelen opeens als een beklemming
de dienstbaarheid, het uitgestooten en veracht zijn, wanneer wij gelast worden op te
staan, al onze zakken te ledigen, en met de paspoorten - die kleine, groene
reddingsplanken - ons te legitimeeren.
Het zijn minuten vol van martelend zwijgen. Het is ons als overweegt men in deze
momenten ons doodvonnis. Men spelt de vele formuleeringen op de paspoorten, men
bekijkt de stempels tegen het licht, men betast de bankpapieren, en middelerwijl staat
heel de stoet der wanhopig chic gekleede hotelbeambten ons woordeloos aan te staren
met blikken van ingehouden hostiliteit. Wij weten het nu dat wij prèsque des Boches
zijn - onze gedachten ijlen naar vochtige kerkerwanden en een stille muur in het
middaglicht, waartegen wij zullen geplaatst worden, wanneer een kogel tegelijk een
eind zal maken aan ons leven en aan onze ijlende reis. Wel even komt de gedachte
in mij op, hoe interessant het incident geweest zal zijn, wanneer wij ontsnappen,
maar dan komt onweerstaanbaar de idee van het spionschap en de valsche munterij,
waarvan wij worden verdacht, aan het alleen en stuurloos staan in een wildvreemd
land, waar men niet eens bekend is met den aard van onze nationaliteit in mijn door
hoofdpijn haast uiteengereten hoofd. Ik tracht naar een zoo brutaal mogelijke allure
- als ik spion moet spelen, dan wil ik het onverschrokken doen, - maar mijn arme
jonge vriend is bevend en onthutst en wasbleek is zijn hoofd boven de donkere
kleeren.
Het is een oplossing als deze oogenblikken van onderzoek, waarin wij ons voelen
als worden wij naakt te kijk gesteld voor eene menigte, beëindigd zijn. Het kort en
bits: ‘il faut nous suivre’ uit vijf beknevelde, martiale monden maakt ons tot dankbare
lammeren. Tenminste een zekerheid, een einde der foltering, al voert die ons dan
weg van alles wat lief en dierbaar is in onze gedachten, want bijtend vreet het heimwee
aan onze ziel naar het verre vaderland, waar de onzen bijeen zijn aan rustige tafels
met zacht-schijnende lampen, en waar wij als zeer soliede burgers - ondanks onze
vagabondeerende gezindheden - staan te boek gesteld.
O, nimmer gevoelt men zóó het veilige, het goede, het zachte en koesterende van
de eerbaarheid, die wij zoo vaak in onze literaturen bespotten, van het welgezeten
burger-zijn als op het oogenblik, waarin men de consequenties te dragen heeft der
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anti-sociale vermoedens die men door zijn uitmiddelpuntige gedragingen wekt. Ik
weet nu zeker dat de groote revolutionairen
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vele Neptunusdoopen moeten hebben ondergaan alvorens zij kwamen tot hunne
daden en wanneer ik ooit weer aanval op het ‘wijselijk belijden van het geijkte,’ dan
zal ik mij eerst de oogenblikken herinneren voor den gerechte van Blois. - Intusschen wandelen wij temidden der donkere gestalten van de Blooische dienders,
die hun lantarens grillig doen schijnen over de wanden der oude huizen in de tochtige
straten. Wij zijn een zwijgende stoet, die schijnt bestemd voor een heimelijke,
nachtelijke guillotinage, wij wandelen tam in de groote schaduwen der begeleiders,
onze nog vrije witte polsen betastend, beducht voor de komende knelling der boeien.
De stappen der dienders echoën in de strateholte, en zij treden al rapper en rapper,
zoodat onze wankele harten al luider gaan kloppen, nu het zoo ijlend toegaat op het
ontstellend einde van het avontuur. Wij komen terug aan de Loirekade - de bleeke
rivier onaandoenlijk tegenover ons, met haar nauw hoorbaar geruisch, en treden
binnen in de mairie, waar ons een diender de deuren haast onmerkbaar opent, zonder
verbazing den stoet door-latend, blijkbaar aan dergelijke gebeurtenissen gewend.
Wij treden over steenen vloeren, langs een oude trap met uitgesleten treden, en dan
met klotsende stappen door een wijde houten zaal, waar een schaarsch olielampje
brandt. Het is er vreeselijk onheimelijk, het lijkt een verlaten gymnastiek-lokaal of
een ongebruikte feestzaal van een dorpsherberg, maar het blijkt de raadszaal te wezen,
want achter een uitgerekte houten tafel op twee schragen gesteld, prijkt, wonderlijk
potsierlijk het embleem der republiek, R.F., door twee gekruiste vlaggen ondersteund.
Dan... opeens, daar zijn wij in een behagelijker ruimte, een klein en cosy vertrek,
met roode divans om een haardvuur, waarin de blokken vroolijk liggen te knappen.
Een klein zwart mannetje, sterk geparfumeerd, zit er te schrijven, eindelooze letters
met lange krullen krassend op perkament, - alleen in den nacht. Hij heeft de allure
van ons niet op te merken, en laat de slachtoffers en hun geleide vijf lange minuten
wachten op het weldadig-zachte tapijt. - Maar plotseling rekt hij zich in zijn
bureaustoel en wendt als een haan zijn lokkig hoofdje naar alle zijden van de kleine
kamerruimte, waar het gas zacht aan het suizen is. De diender-overste brengt,
Duitsch-salueerend, zijn toonloos rapport uit, en daarna gelast hij ons geleide heen
te gaan, met mijn reiskameraad. Ik ben alleen met den politie-commissaris. Het geeft
een eigenaardig moment tusschen de twee mannen, die elkander voor het eerst
ontmoeten in een zoo vreemde situatie. Mijn ondervrager begint zeer luid en hevig
en autoritair te spreken, als kwam er een heel gezelschap Franschen aan den gang.
Eerst blaast hij sterk zich op en put zich uit in groote woorden: Ernstige vermoedens,
wetsovertreding, verhoor door den procureur der republiek, de quelle nationalité?
Dán... als hij mijn paspoort geheel in orde bevindt, en mijn opeens bespeurde kalme
zwijgzaamheid ervaart, blijkbaar het geval van een vergissing overwegend en de
reputatie van zijn land in den vreemde, en de promotiekansen die te verspelen zijn,
- onverwacht-hoffelijk, breed-hoffelijk, een mengeling van zwier en autoriteit. ‘Fumez
une cigarette, monsieur. Ziet u, ik ben gedwongen, waar er vermoedens zijn, u hier
te ondervragen, het is zoo moeilijk, er zijn gevaarlijke vreemdelingen’....
Het slot-bedrijf is een langdurig verhoor. Ik moet meedeelen, wie mijn ouders
zijn, wanneer geboren, van welke nationaliteit, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn reis,
van plaats tot plaats... en onder al die vragen word ik schichtig, ik ga, zoo positief
ondervraagd, twijfelen aan de juistheid van mijn eigen onmiskenbaar zuivere
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mededeelingen, ik denk aan mijn angstigen, bleeken vriend daarginds in onbekende
duisternissen, of
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die zich niet zal laten vangen straks, en een tegengesteldheid te weeg zal brengen in
onze verklaringen, die fataal kan zijn... En onderwijl krast de kleine bezige
medemensch wiens slaaf ik ben, zijn zwierige, langhalige letters onberispelijk op
een nooit eindigend papier, en suist het gas, en verschuift een blokje in den haard,
en is er heel in de verte het geruisch van de bleeke Loire als een matte windevlaag.
Ik word verwezen naar een nevenkamer, een klein vertrek, met zes rieten stoelen,
nog matig verwarmd door den kleinen haard in het nabij vertrek, en kan daar den
nacht doorbrengen, in afwachting van de verdere instructie. - De deur wordt gesloten,
en ik toef in duisternis.

XX.
De droom in de kleine kamer.
Ik zit in mijn kraag gedoken in het Bloische arrestantenkamertje. Weinig is om mij
heen, dat de aandacht kan afleiden van innerlijke bepeinzingen. Er staan wat rieten
stoelen tegen een wand, zoo vlak als een onbeschreven lei en zoo wit als een
beddelaken. Voor het ééne venster hangt een lankaster gordijn zachtjes te schudden
in den kleinenwindvlaag, die door de reten zoemt. Er is geen ander licht dan het
schijnsel uit de nevenkamer, dat door een glas boven de deur naar binnen zeeft. Mijn
kloppende hoofd steunt op mijn armen die op de eenige tafel geplant zijn, - juist
zooals berouwvollen hun hoofden doen rusten. Gedempt klinkt de gerechtelijke
instructie in de andere kamer. Ik beluister de zwierigtuchtvolle kadans van den
politie-overste, en daartegenover de koele, blanke stem van mijn gevangen makker,
eerst ijl en onzeker, maar dan positiever wordend en vol van een vertrouwdheid, die
haar een deel doet worden van het troostend vaderland.
Over mij daalt de wijde, gelaten lijdzaamheid der geknevelden. Er ligt een vreemde
vrijheid in het zich geheel verloren voelen. En men beseft de geheime eenheid aller
onderdrukten eerst in het gevang. Dit is geen eenzaamheid, dit is
lijdensgemeenzaamheid, dit is de trots en streeling van geleden onrecht en het
overgegeven worden, als een kind dat ook niet over zijn vrije daadkracht beschikt,
aan de onmetelijke wereld der verbeelding.
Ook leer ik de stilte kennen als nimmer voorheen. De suizelende, duizelende vaart
van de reis is gestuit, het rhythme der wereld-doorijling is gestremd, en met
verwondering hoor ik mijn bloed nog doorruischen in de strakheid van deze uren.
Dan gaat de bloedklop curieus duetteeren met een zingende gaslantaren die voor
mijn eenzaam venster op schildwacht staat en met het verre geruisch der rivier, en
het wordt een verwardheid van klanken, het wordt een vaagheid van door elkander
zoemende geluiden, die de matter en matter onderscheidende gedachten niet meer
vatten kunnen, het wordt het wiegeliedje van een indommelenden mijnheer.
De droom vloeit zonder schokkenden overgang uit de werkelijkheid. Mijne oogen
moeten nu gesloten zijn, maar mijn geest zoekt nog, zoekt nog naar beelden en
gedachten binnen een dichte duisternis. Wat zoemt er zoo - is het de wind, de wind
die altijd en overal den ijlenden reiziger nabij is als een verleidende lokstem tot spelen
met immer zich verlengende afstanden? Is het het monotone gezing van een lichtvogel,
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die in zijn lantarenkerker de eenzaamheid uitklaagt door den fulpenen nacht? Het
zoemt voort het laat niet af, het is een suizing die wederom tot verdergaan dringt,
een suizing als door electrische geleidingen.
Witte lichtvlekken vliegen voorbij - dan een kleine open ruimte met veel gele
schijnsels en kleine menschengelaten als bleeke, hulpelooze bloemen tusschen een
veelheid van kleurige affiches, roode, dansende dui-
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veltjes en dames en heeren in sportkleedij, en overal langs de enge wanden van den
koker waardoor ik glij, gebiedende bevelen die ik niet begrijp. Dubonnet, dubonnet,
wordt er aan alle kanten om mij heen geprojecteerd op blinde, pijlsnel voort-ijlende
muren. Wie was Dubonnet vraag ik mij af? Was het een geleerde, was het een van
de onsterfelijken van de Académie Francaise? Dan weet ik het. Het is het Parijsche
likeur par excellence, ik weet het meteen - wat er geschiedt. Ik sta in een van die
nimmer tot rust komende rollende Parijsche serres, die de treinen zijn van den
métropolitain. Ik sta er, mijn hand aan een koperen leuning, tusschen een feestelijk
aangedaan, zwijgend gezelschap. Zijn dit nu menschen of ivoren poppen? Zie om
mij heen, bijeen getast, geheel Parijs. Daar is de Parisienne, gehuld in een wijde
Grieksche stola, of kortgerokt als een balletdanseres, daar is het kleine
groentenvrouwtje, schuchter in haar sjawl met een lange ben worteltjes, zoo sierlijk
als waren het vermomde bonbons, daar is de hemelsblauwe poilu, en allen zijn zoo
overzorgzaam gesoigneerd als was er nooit leed in de wereld geweest, en alle kijken
ze starend en wezenloos als ging de vaart regelrecht naar den dood. Het geurt als een
dennebosch in deze glazen kooi, vol van geparfumeerde menschen, met
onbegrijpelijke snelheid voortjagend door een verkeers-graf, waar de adem stokt van
benauwenis. En dan opeens.... het wijde, parelend-grijze om mij heen, onmetelijkheid
van zonbeschenen zilverige pleinen, - ver in de verte welvende bruggen en poorten
en obelisken als een fata morgana. De beelden wisselen snel als in een kinematograaf.
Ik zie mij binnentreden in een groote koepelvormige theaterzaal, rood fluweelen
banken zijn om een holle ruimte geschikt. Het gaslicht brandt aan de zoldering in
den vollen dag. Er zitten enkele kleine, ineengedoken mannetjes in de zee van
leegheid, maar een van hen staat vele nuttelooze klanken uit te galmen die verijlen
onder de koepelhoogte. Op een soort troon zit een gesoigneerde meneer in een toga
te studeeren in papieren als ging hem de betoogende spreker niet aan. Daar weet ik
mij weer in de vergaderzaal van het parlement in het palais Bourbon, waar de stemmen
brommen in de corridors, rondom een ijle monumentale leegte.
Ik treed opnieuw in het buitene, en vind er de grijsheid al door den avond
verduisterd. Veel kleuren binnen een matte mist, kleuren van wagens en auto's,
kleuren van menschen en bloemen, en ik aldoor maar verder op mijn moeden tred
door ruimten die zich immer vernieuwen. De lichten zijn ontstoken in een klein café,
en op een lange leeren bank zit ik terneder, achter een lang glas koffie als een
ebbenhouten staaf. Ik zit terneer en tuur en staar en toef aan het einde der vermoeienis.
Maar plotseling, - het is of alles wegvloeit, een bleeke blauwheid komt
binnenstroomen door alle voegen van het avondcafé, zij glijdt over de moede lichten,
zij overwaast de leege zetels en de enkele afgematte menschen, zij dringt mijn oogen
binnen, die wijd zich sperren.... Ik waak op, - met een schok! Zie mij wederom in
het Bloische arrestantenlokaal, en mijn vriend staat voor mij in den nieuw geboren
morgen, en lacht uitzinnig. ‘Gered!’ schreeuwt hij uit. Men had de valsche banknoten
nader onderzocht en ze valabel gevonden!
Na de sierlijkste excuses die ik ooit heb vernomen uit een ambtelijken mond, zijn
wij toen verder gegaan in de herboren wereld, en wij hebben ook eindelijk ons zelf
hervonden in het onstuimige verlangen van den weerkeer naar het inniger vaderland.
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Kroniek.
Boekbespreking.
L. van Deijssel, Verzamelde Werken, I, Een Liefde, 3e druk, II, De Kleine
Republiek 2e druk, Amst., Scheltema & Holkema's Bh., z. jaartal.
Een fraaie uitgaaf, royaal van formaat en op mooi, roomig papier - door beide sterk
herinnerend aan C o n a r d ' s edities van de groote fransche romanciers - een
definitieve uitgaaf van Van Deyssels voornaamste werken. Een voortreffelijk
denkbeeld en goed uitgevoerd. Jammer alleen, dat er zooveel drukfouten in zijn
gebleven. Moge dat euvel althans bij volgende deelen (blijkbaar nog niet verschenen)
vermeden worden!
Met groot genot en voortdurende geboeidheid heb ik E e n L i e f d e overgelezen.
Overlezen, op lateren leeftijd, van boeken waarmee men in zijn jeugd gedweept heeft,
is altijd een eenigszins. gevaarlijke onderneming. Men loopt n.l. gevaar een
bewondering te zien verbleeken, een herinneringsschat te voelen wegglippen. Maar
het is een hoogst interessante onderneming tevens, een contrôle op eigen oude
indrukken, een middel ook om na te gaan wat de tijd in ons veranderd heeft. Men
vraagt zich af: hoeveel tijdelijks was er in de bekoring die dit boek, zooveel jaren
geleden, voor mij had, hoeveel tijdelijks en hoeveel.... ik mag natuurlijk niet
‘ontijdelijks’ zeggen, maar wel: d u u r z a a m s . De duurzame bekoring die een
kunstwerk voor ons heeft, zou dat niet zijn eigenlijke schoonheid zijn?
Welnu het boek E e n L i e f d e heeft voor mij veel duurzame bekoring behouden.
Het heeft mij natuurlijk niet opnieuw zoo aangegrepen als bij de eerste lezing, maar
het heeft mij thans misschien nog subtieler ontroerd. Coenen schreef onlangs ergens,
dat het 13e, het welbekende lange lyrische hoofdstuk (evenwicht en compositie waren
nu eenmaal niet het ‘fort’ der tachtigers) een anderen kijk gaf op de vrouwelijke
hoofdpersoon, die wij te voren hebben leeren kennen als een gewoon meisje, en die
nu plotseling uiterst sensitief blijken zou, hetgeen men dan aldus moest verklaren,
dat hier eigenlijk niet de sensaties van die hoofdpersoon maar van den schrijver
werden weergegeven. Dit lijkt mij niet juist. Van den beginne af wordt Mathilde ons
wel degelijk als een bizonder en hoogst gevoelig meisje voorgesteld. Haar kinderliefde
is wat men in 't gewone spraakgebruik ‘overdreven’ zou noemen. Zij is heelemaal
een beetje geexalteerd. Dit blijkt o.a. bij het avondje ten huize van Josef en Mathilde,
wanneer zij getrouwd zijn. Zooals ik reeds te kennen gaf, beschouw ook ik dit
dertiende hoofdstuk als een eenigszins ziekelijk uitgegroeid gedeelte van het boek,
een soort interessant gezwel. Maar dat op compositorische gronden, en niet omdat
ik den aard, het wezen van Mathilde niet goed ‘volgehouden’ zou vinden. Integendeel,
deze vrouw staat mij van het begin tot het eind even helder voor oogen als haar onbeduidende - man.
Het wordt wel eens voorgesteld, alsof Van Deyssel zou gewerkt hebben naar de
theorieën en procédé's van Emile Zola. Dit is mij opnieuw gebleken niet het geval
te zijn. Van naturalisme, in den zin van Zola, werkend met ‘documents humains’,
waarbij ontzaglijk veel intellect te pas kwam, is hier geen sprake. Dit boek verbindt
echt hollandsche, innige mensch- en milieubeschrijving, (waarvoor wij waarlijk niet
van Zola hadden te leeren!) met de zeer persoonlijke, door de omstandigheden van
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zijn optreden uiterst geprikkelde ‘sensatie’ van Van Deyssel. Het theoretisch ver
doorgevoerde naturalisme van Zola is voor een groot deel intellectualistisch. Het
werk van Van Deyssel is dat niet. Het steunt
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geheel op gevoelige waarneming naar binnen en naar buiten, op zinnelijke zoowel
als geestelijke sensatie.
En dat alles kan men ook zeggen van D e K l e i n e R e p u b l i e k , een boek
overigens dat zeer veel moois bevat, maar dat toch in zekeren zin wat eentonig, of
liever egaal aandoet. Het mist te zeer rijzing en daling, climax vooral, het is niet
gecomponeerd als een roman, het is eigenlijk minder verhaal dan wel beschrijving.
Het woord een-tonig moet men hier vooral niet letterlijk opvatten, want een
eigenaardigheid van Van Deyssel in zulk werk, (een eigenaardigheid trouwens van
alle prozaschrijvers uit zijn kring, maar bij hem 't sterkst voorkomend) is dat hij zoo
vaak van ‘toon’ verandert. Het lijkt wel of de jonge litteratoren in dien tijd, maar
Van Deyssel vooral, er een zeker jeugdig plezier in hadden, hun kracht te bewijzen
door het beoefenen van allerlei tonen en werkmanieren. De naturalistische of meer
impressionistische en sensitieve beschrijving, de min of meer bedaarde en objectieve
verhaaltoon, het weergeven van gedachten, en ook van daden, der beschreven jongens
in hun eigen taal, dat alles wisselt af met nog andere procédé's.
Het zijn beide in de eerste plaats gedurfde en sterke boeken, E e n L i e f d e en
D e K l e i n e R e p u b l i e k . De gedurfd-heid valt ons nu misschien niet meer zoo
op, maar wanneer wij ons weer even terugdenken in den tijd der eerste verschijning
van deze boeken, dan worden wij wel degelijk getroffen door den revolutionairen
moed van deze krachtige schrijversfiguur. Maar vooral door zijn waarheidsliefde,
een der voornaamste kenmerken trouwens der Nieuwe Gids-kunst. Een felle begeerte
moet hebben voorgezeten, om nu alle conventioneele leugens eens-en-voorgoed op
zij te gooien en het leven te beschrijven zooals het is.
Van Deyssel's smaak en schoonheidszin, en zijn innerlijk zoozeer teruggetrokken
en voorname aard brachten tempering in de ruwheid der uiting, tempering ook in de
al te groote uitvoerigheid, waartoe waarheidlievende auteurs van minderen rang zoo
licht vervallen. Toch is E e n K l e i n e R e p u b l i e k minder gaaf aan deze euvelen
ontsnapt dan E e n L i e f d e . Waartegenover staat, dat in fijnheid van
sensatieverwoording het eerstgenoemde boek het misschien weer wint. Dat Van
Deyssels grootste verdienste in zijn verlossenden critischen arbeid is gelegen mag
algemeen erkend geacht worden; toch zijn deze, zijn beide langere verhalen, boeken
waarmee ten allen tijde in de litteratuur-geschiedenis ter dege rekening gehouden
zal moeten worden.
H.R.

Henri van Booven, De Scheiding, Amst., Mij. v. goede en goedk. lect.,
1919.
De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur heeft de gewoonte, het omslagje
waarin zij de uitgaven der Nieuwe Romans te hullen pleegt, te voorzien van uittreksels
uit critieken over vroeger in die serie verschenen deelen. Zoo vond ik ergens, dat
Frits Lapidoth in de Nieuwe Courant over het hier te bespreken werk D e
S c h e i d i n g geschreven zou hebben, dat vooral de psychologische studie over het
verschil tusschen het Belgische en het Hollandsche volkskarakter hoogst verdienstelijk
zoude zijn, maar dat ‘ons’ minder, in dit boek, zou boeien het relaas der
oorlogsellende.
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Ik heb buitengewoon veel respect, altijd gehad, voor alle mogelijke psychologische
studies over verschillen tusschen volkskarakters, en omdat ik van dat respect met
betrekking tot het boek van den Heer van Booven zoo absoluut gespeend ben
gebleven, scheen het mij de moeite waard te onderzoeken, of hier werkelijk wel van
psychologische studie, en zooja, of hier wel van eene h o o g s t v e r d i e n s t e l i j k e
psychologische studie over verschillen tusschen volkskarakters mag worden
gesproken, en ik ben tot het inzicht gekomen, dat er tusschen den Heer Lapidoth en
mij ten deze eene vriendschappelijke antithese bestaat.
D e S c h e i d i n g is het verhaal van een
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droomerigen, kunstzinnigen en - het valt bij de hier behandelde materie der
oorlogsellende in sterke mate op - wat al te zachtzinnigen Hollandschen jongen man,
die met de vrouw van een gesneuveld gewaanden Belgischen officier een huwelijk
aangaat, en in dat huwelijk de ervaring opdoet, dat zijne vrouw, mocht zij door haren
eersten man wel eens ruw en slecht behandeld zijn, en mocht zij mede door de
herinnering daaraan in tijdelijke aberratie haar verder geluk bewust hebben willen
zoeken in eene verbintenis met de levende tegenstelling van haar doodgewaanden
echtgenoot, - dat zijne vrouw, zeg ik, toch ook niet bijster geïmponeerd blijkt door
de vlakke deugden van haar tweeden huisheer, en hem subietelijk verlaat wanneer
zij haar eersten man, die niet werkelijk gesneuveld blijkt, plotseling weer ontmoet.
Blijkt het spoedig daarna, dat zij de ruwe en slechte behandeling van haar hervonden
man in tweede instantie minder goed verdragen kan, dan zij in eersten aanleg heeft
gekund, zoodat zij gaat terugverlangen naar haar al te plotseling verlaten Hollandschen
echtvriend, dan is het maar gelukkig, dat de Heer van Booven gezorgd heeft, dat de
droomerige, goedwillende jonkman intusschen verloofd is met een Hollandsch
jongmeisje, van wie wij mogen verwachten dat zij hem zal trouw blijven niet slechts
om zijne deugden, maar ook om zijne tekortkomingen, als de gebreken van die
deugden.
Het is een aardig gegeven - waar heel wat van te maken ware geweest, vooral waar
de geschiedenis gezet is in het raam der ellende van den juist geëindigden oorlog,
van de verwoesting van België. Maar ik kan niet zeggen, dat de historie mij erg
gepakt heeft. De dingen van deze liefde, de lotgevallen der beide minnenden, zijn
niet doorleefd en doorleden gegeven - er wordt alleen in nu eens zeer precieuse
bewoordingen, dan weer met uiterst secuur vermelden van niet ter zake doende
détails, veel o v e r geschreven, al wil ik niet beweren dat het verhaal daarom wrevelig
zou doen zijn, of ergens tegenstaan: de verhalende stem is altijd die van een
zachtzinnig peinzer en droomer. Al borrelt niet onophoudelijk het warm menschelijk
gevoel van den schrijver, toch zijn er wel fragmenten te waardeeren, waarin een
zuiver gevoel zich manifesteert, zijn er plaatsen waar, zwakjes, eene teedere ironie
zich uit, of die helder belicht worden door eene plotsopvlammende intuïtie. Maar
toch....
Toch is er iets onwaarachtigs aan dit boek. Ik wil niet wijzen op dat precieuse, dat
hoog-voornaam wijdloopig redekavelen over ledigheden en niksjes, of op dien mallen
hoofdpersoon Marius, die maar niet schijnt te kunnen loopen, en eeuwig ‘schrijdt’.
Er is iets anders. Iets, dat het boek onwaar maakt, en daarom.... on-schóón.
En dat is nu juist, misschien, die ‘psychologische studie’!
Laat mij even mogen citeeren, en in mijn citaat een en ander spatieeren. De
Duitschers trekken binnen Leuven.
‘Vo o r a l h u n n e g e l a t e n w a r e n v r e e s e l i j k .
‘Nooit had Marius zulke gelaten gezien, waarin d e v a l s c h e t r o t s , d e w a a n
v a n o v e r w i n n a a r s die o n s t u i t b a a r waren, d e v e r w a t e n h e i d en
zelfgenoegzame ongenaakbaarheid, verwrongen lagen tot een hard, meedoogenloos,
barsch masker.
‘Het waren de breede kaken met de stompe neuzen boven genepen lippen, d e
o o r e n s o m s w i j d a f s t a a n d van onder den overdekten punthelm, de
meerendeels dikharige wenkbrauwen, die boven de oogen uitstaken of luifelden en
dan die hardvochtigheid in die felblauwe oogen, in de donkere de loerende, turende,
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de bestiale, de schijnbaar droomerige of zachtmoedige, de gelaten, de doffe, de
doodelijk vermoeide oogen.
‘H e t w a r e n d e a l s v a n m i s d a d i g e r s k o r t g e k n i p t e h a r e n , de
kortgedrongen w r e e d e halzen, de gladde zwart glinsterende trekken. Het waren
hunne breede handen, die de geweerkolven omklemden.
‘Duizendtallen van die gezichten trokken
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aan hem voorbij, e r w a s e r n i e t é é n w a a r o p n i e t d e v a s t e , d e v u r i g e ,
s c h i e r d u i v e l s c h e b e g e e r t e lag naar een ver doel, een nu schier voor het
grijpen liggende, weerlooze prooi, waarop zij zich straks zouden losstorten, om er
zich aan te verzadigen, zat te drinken. Dan zouden zij niet meer loopen als nu in goed
gerichte rijen van vier, met de korpsen voorop, maar dan zouden zij zich verspreid
en van elkaar losgemaakt hebben, door de straten van de groote stad, verbonden toch
nog door de groote opperste kwartieren, door de ijzeren machten, door h u n
m o n s t e r a c h t i g e s l a a f s c h h e i d ’.... nou ja, ik schei er hier maar uit. Er komt
nog veel meer, van ‘sluipend kruipen,’ ‘voortgluipen,’ ‘duivels,’ ‘besmeuren,’
‘vreeselijke begeerten,’ ‘afzichtelijke grijns,’ etc. etc. Het staat allemaal te lezen op
pagina 134 e.v.
En laat ons nu eens even zien.Ik ken kunstwerken, die schoon zijn van haat, omdat daarin de haat zelf schoon
was, en koninklijk geuit werd, maar ik geloof toch, dat wij na lezing van bovenstaand
citaat, het er over eens kunnen zijn, met welk soort van haat wij hier te doen hebben:
een zeer benepen en ordinair soort. En dat komt hierdoor, omdat de hier tot uiting
gekomen haat niet de keerzijde is van.... l i e f d e , maar eene in zichzelf
rondwroetende, verachtelijke, onvruchtbare haat; een haat, die doodt, en niet tot
nieuw leven wekt. En wij moeten vooral niet vergeten: het bovenaangehaalde is niet
de haastige, en daarom verschoonbare, notitie van een journalist, die zijn krant copy
moet zenden, maar het moet geacht worden te zijn de uiting van een kunstenaar, die
rustig op zijne kamer werkt en (godbetert!) s c h o o n h e i d schept! Wij hebben het
recht te vragen, wanneer er iemand komt, die den leeklezer zulk een boek aanprijst
om zijne waarde als ‘psychologische studie’, of wij wel studies kunnen aanvaarden
van menschen die het a-b-c der dingen waarover het hier gaat, blijken niet te kennen;
welke beteekenis te hechten is aan eene studie z.g. over volkskarakters van een
kunstenaar, hij zij dan een goedaardig en fijnzinnig droomer, die in e e n
k u n s t w e r k , in zóó felle verblinding opzettelijk een bepaald volk zoodanig miskent;
wat wij moeten denken van een schrijver, die klaarblijkelijk door de verbijstering
deze rumoerige tijden van den rechten weg afgeweken, bewust een bepaald ‘ras’ in
dom fanatisme belastert ten bate van een ander ‘ras’. Is het de wensch van Van
Booven dat wij ons tijdig herinneren, hoezeer het tegenwoordig mode is, vooral
onder degenen die voorheen van eenige merkbare belangstelling voor Frankrijk en
zijne cultuur nimmer plachten blijk te geven, te zwammen over Frankrijk, Fransche
litteratuur en Frankrijk-aan-de-spits-der-beschaving? Want het zou toch kunnen zijn,
dat het boek van den Heer Van Booven niet het eenige oorlogsboek was, dat wij
lazen. Het zou kunnen zijn, dat wij zelf verscheidene oorlogsboeken, laat ons zeggen
Fransche, hadden gelezen, bijvoorbeeld 'l A p p e l d u S o l , en dat wij ons
herinnerden, hoe de besten der Fransche oorlogs-auteurs, die toch alle reden hadden
den Duitscher, den vijand van hun land, de huid vol te schelden, niettemin zich niet
lieten medesleepen door booze opwellingen van het oogenblik, maar in philosophische
berusting, mildheid, wijsheid en objectiviteit betrachtten. Moeten wij zeggen, dat zij
daarvoor Franschen waren, - en dat wij hier maar in Nederland zitten? Het zij zoo,
maar wij zeggen tevens, dat wij zulk een Hollandsch werk den eisch stellen van
schoonheid en waarheid; dat wij geen kunstwerk als schoon erkennen, wanneer het
niet tevens wààr is. En indien wij dan D e S c h e i d i n g eens niet wààr noemden?
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Indien wij het eens verklaarden te zijn de uiting van een niet eens orgineele, van een
geïmporteerde rassenhaat?
Wij weten wel dat de Duitschers België verwoest hebben. Wij weten wel dat deze
leelijke historie de beroemde zwarte bladzijde in hunne geschiedenis zal vormen.
Maar wanneer een Hollandsch kunstwerk
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pretendeert te spelen ten tijde van de verwoesting, der vernedering, der vernieling
van België, van de vernietiging van veel dat goed en schoon was in België, dan
verlangen wij, wier gansche wezen in opstand is gekomen toen dat heeft kunnen
plaats vinden, die in machtelooze woede en vertwijfeling er na aan toe waren ons
geloof in den mensch daardoor te verliezen, dat wij z i e n , dat wij m e e b e l e v e n ,
dat wij mee de ellende en verschrikking ondergaan; - en wij zijn niet in de stemming
om de goedkoope verontwaardiging van den eerstbesten burgermeneer aan te hooren,
die, zonder een greintje oorspronkelijke visie of werkelijke bewogenheid, vanaf den
vluchtheuvel zijner oogenblikkelijke geraaktheid deze hevige en ernstige dingen
wijdloopig bekwebbelt, omdat hij zijn buurman hetzelfde heeft hooren doen.
De oorlog is gedaan. En wanneer de wereld aan de geestelijke verwildering en
verbijstering die hij heeft gebracht, niet wil ten gronde gaan, dan zullen wij ons
moeten herinneren dat er - het schijnt helaas lang geleden! - een tijdstip is geweest
in de ontwikkeling der menschheid, waarop wij den enkelen mensch als
persoonlijkheid zijn gaan beschouwen, in zijn persoonlijk wezen zijn eigenlijke
menschenwaarde hebben erkend, en het kweeken van persoonlijkheden als het doel
van alle menschelijke cultuur hebben aanvaard. Is thans gezegde menschheid
inmiddels zóó ver gevorderd dat zij kunstenaars voortbrengt, die een ras, een gansche
natie, eene volks-persoonlijkheid (vereeniging van menschpersoonlijkheden) met
klaarblijkelijke wellust vertrapt en verdoemt? Dat zij kunstenaars voortbrengt, die,
instede van mede te werken aan de v e r g e e s t e l i j k i n g van al wat naar rassenstrijd
zweemt, meeschreeuwen in het bestiaal koor van sabelrammelaars en ijzervreters?
Die eene Duitsche moeder een ander wezen vinden als een Fransche moeder, in den
Duitschen soldaat een tot-walgens-toe verdierlijkt individu zien, en in den Franschen
en Belgischen strijder een verlosser der menschheid?
Er zijn volksstammen geweest in de Oudheid, die alle rechten voor zich alleen
namen omdat zij zich als afstammelingen van de goden beschouwden - en het was
waan en inbeelding. Er zijn naties in dezen modernen verlichten tijd, die
zelfgenoegzaam verklaren te staan aan de spits der ‘beschaving’; die andere naties
een etiquet van inferioriteit opplakken, de zegeningen der cultuur voor zich alleen
opeischen - en het is waan en inbeelding.
Ja, goddank: waan en inbeelding. Want eene natie, een ras beteekent: m e n s c h e n !
En de mensch ook als deel van zijn ras, blijft een geestelijk wezen; en de strijd die
dat geestelijk wezen strijdt, is een andere dan die van sabel en kanon. Hierin ligt de
eenige waarborg voor het behoud der menschheid.
De eenige waarborg voor het behoud der menschheid ligt in den adeldom van den
menschelijken geest. Het kenmerk nu van den adeldom van den menschelijken geest,
is dit, dat hij in staat is uit te zien boven het eigene, dat hij het vreemde kan verstaan
en waardeeren, dat hij de rechten van anderen, van zwakken en verslagenen, kan
achten en erkennen. Daarom kan de ware cultuurstrijd dien de menschelijke geest
voert, en die door den vergeestelijkten rassenstrijd, wijl hij geestes- en zielskrachten
losmaakt en ontwikkelt, bevorderd wordt, ook nimmer vernietiging en ontkenning
beteekenen. Omdat de geest van D e S c h e i d i n g aan dit inzicht vijandig is, dáárom
is D e S c h e i d i n g niet waar.
Laat mij dus mogen concludeeren, dat ik niet met den heer Lapidoth, de
psychologische volkskarakterstudiën van den heer Van Booven buitenmate
apprecieeren kan. Voor mij blijft, ook na dit boek, Van Booven een sympathiek
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fijnzinnig droomer. Hij blijve binnen de grenzen van zijn eigen sfeer. Zoodra hij er
buiten komt geeft hij, als kunstenaar, steenen voor brood.
Dat is trouwens de wet, die geldt voor elk van ons.
D.TH.J.
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Jacob en Thijs Maris bij Kleykamp.

JACOB MARIS. DE VIER MOLENS.

De schoonheid van een kunstwerk is absoluut. Het genot dat wij aan die schoonheid
danken, is slechts dáarvan afhankelijk en van onze bevattelijkheid, niet b.v., van
eenige vergelijking met andere kunstwerken. Er wordt iets in ons gewekt - dat dus
reeds in ons aanwezig was, maar dat wij niet opmerkten, - zij het een herinnering,
of een ander element van ons zieleleven. Altijd is het een herkenning van ons zelf.
Dat is het veredelende van het kunstwerk: dat het ons aan ons zelf openbaart. Immers,
zoodra men het kunstwerk aanvaardt, herkent men een inzicht in den Mensch, in het
wezen der dingen, in de beteekenis van het licht, in de waarde der kleurschikkingen,
dat in onzen ziel weerklank vindt. Men beseft het niet altijd zóo; men ziet te veel en
te haastig, men houdt zich niet scherp genoeg voor den geest, dat een medemensch
zijn zieleleven open legt, en niet slechts een anecdote vertelt of een afbeelding geeft
- ik denk hierbij uitsluitend aan het wáre kunstwerk -, de schoonheid van het
kunstwerk is ons slechts geopenbaard door zelfherkenning. Derhalve behoeft de
schoonheid van de grootste kunstwerken niet de meest algemeen begrepene te zijn.
Want wie zal durven beweren dat ieder mensch de zielsdiepte van den grootsten
kunstenaar kan peilen niet slechts, maar ook even diep in het eigen gemoed kan
doordringen? Doch ook het eenvoudige kunstwerk, het schoone gebruiksvoorwerp
of het kunstnijverheidsproduct, is niet gemakkelijk in zijn beteekenis te doorvoelen;
want hoevelen zullen er in den vorm, de kleur, het decor van een pottenbakkers
werkstuk het vorm-, het kleur-, het ornamentaal-verlangen, dat ook in hen leeft,
herkennen? Maar ook kan een kunstenaar de tolk zijn van een ideaal, of een ideaal
benaderen, dat in velen om hem leeft, of, vaker nog, (waar de kunstenaar iets van
den profeet in zich heeft), dat in die ná hem komen werkt. Dan is de schoonheid van
zijn werk voor velen geopenbaard.
Toen ik de kleine zaal bij Kleykamp binnen ging, wist ik dat het genot van
schoonheid mij wachtte. Niet omdat ik werk van Jacob Maris zou zien; Jacob Maris
was een knap kunstenaar, die heel veel gewerkt heeft, maar het komt mij voor, dat
hij tegenover zich zelf niet altijd heel streng geweest is. Lang niet alle werken van
Jacob Maris zijn waarlijk schoone kunstwerken. Er is veel, dat ons maar al te duidelijk
den kunstenaar verraadt die met groot gemak en veel routine zekere effectvolle
gegevens wist te schilderen. Dat werk mist stijl, dat is, de zelfbewuste

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

434
houding van den kunstenaar tegenover zijn onderwerp, waardoor hij het beheerscht,
en niet het onderwerp doch de kustenaar tot ons spreekt. Dat zelfbewustzijn geeft
hem rust; en daarom is het waarlijk stijlvolle kunstwerk, noodzakelijk evenwichtig,
al is dat evenwicht niet in symmetrie of in een rustige gestemdheid van het onderwerp
te zoeken. Doch niet al te zelden is inderdaad Jacob Maris een stijlvol kunstenaar.
Hier wachtte mij het beroemde schilderij ‘De Vier Molens,’ een schilderij dat
eenmaal een der pronkstukken van de beroemde verz. Young in Amerika geweest
is. En daarnevens nog eenige zeer goede werken van den meester. In de groote
middenzaal stonden belangrijke schilderijen, van Willem Maris, Neuhuys en andere
Haagsche meesters, maar tegenover den machtigen toon van Jacobs werken werden
zij stil. Doch de beide doeken van zijn broeder Matthijs, van dieper aandachtigheid,
van eerbiediger naderen en tenslotte geheel verzinken in het wezen van het
menschenkind dat de kunstenaar uitbeeldde, handhaafden zich naast het breeder,
grootscher werk van Jacob, om ons te doen beseffen, hoe wonderlijk snel het gemoed
zich in twee zoo zeer verschillende zielestaten in kan leven.
Van Jacob waren er vier werken, alle uit den rijpen tijd. De Vier Molens, het
grootste, pakt ook het meeste door de dwingende kracht der compositie. Als steeds
in zijn later werk is hoofdzaak de bouw van het werk, de groepeering der massaas,
het stellen der contouren. Daarin broeiend, rijk, pralend de vlekken kleur. Het
omschrijven dier kleurvlekken en vormen tot herkenbare gedaanten komt eerst later.
Er zijn aquarellen waar dit vooral in treft: een zware massa, een machtige vorm
schijnt zich op te heffen tegen het licht. Dan eerst wordt die vorm een huizenmassa,
een torenromp, en dat licht wordt de hemel, door wolken versomberd al naar mate
de toonverhouding het vereischte. Als de St. Nicolaaskerk te Amsterdam en een
huizenmassa te Dordrecht hem voor zijn vormendrang expressieve gedaante schenen
te hebben, wat belette hem dan deze bij elkaar te plaatsen? Inderdaad getuigt het niet
van inzicht in den zin van zijn werk, de voorstelling geographisch te willen bepalen:
Jaap Maris schiep de voorstelling uit zijn zielservaringen - zooals eigenlijk ieder
groot kunstenaar doen moet, al meenen de modernsten wel eens, dat eerst zij dat
begrijpen.
Een stadje ligt aan een stilstaand water. In dat water keert het licht uit den hemel
terug. Kan men zich dit water weg of donker denken - en voelt men niet dat de
werking van het schilderij dan verbroken is? Maar tusschen hemel en aarde, tusschen
licht en duister, staan de vreemde silhouetten der vier molens als smachtende
uitgebreide armen, en de slanke zich luchtig heffende toren.
Een ander schilderij gaf niets als terzijde een heel hoog en rank zich rekkende
boomenmassa, fonkelend van frissche groen-gouden kleur. Maar de lucht daarboven
was somber, en beneden was het duister van de aarde. De strijd tusschen het licht en
de duisternis wederom.
Dan de maannacht. Hier wordt de strijd hartstochtelijker en opener gestreden. Heel
de wijdsche hemel is van de botsingen en scheuringen vervuld. Duister daaronder
de aarde. Zwaar de romp van een molen. De wieken staan nu bijna zielig tegen het
geweld van de lucht. Deze molenvorm wordt dan nog eenmaal, geheel gelijk, herhaald.
Die herhaling, en tegelijk verkleining wekt in ons de gewaarwording van diepte,
ruimte, en grootschheid. In het water brandt het geweld van den strijd weer op.
Doelloos waart het lichtschijnsel hier en daar over het land. Den mensch in het bootje
ontwaren wij ternauwernood.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 30

Tenslotte een grootsche aquarel: het licht is hier verstild. Hier is rust, ook in de
voorstelling. Maar wederom de zware massa van de aarde tegen de lucht. Wederom
een molen, maar nu drukt zijn contour geen energie
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uit. Hier is veel intimiteit. De gracht om een oude stad; daarover een lange brug.
Langs de gracht de wallen met zwaar geboomte. De contour der massa verloopt
geleidelijk in heffingen en dalingen.
Heel anders is Matthijs. Hij is vooral de schilder van den mensch, of, beter nog,
het Menschenkind, de reine Ziel. Hij zoekt de reinheid van de Ziel in de zuivere
extase. Vandaar zijn vele Bruiden, die echter zeer zelden met den Bruidegom gegeven
worden. Want hij wil niet de betrekking tusschen twee menschenzielen geven, maar
het zielsbewegen in den eenen mensch. Het is dan ook van geen belang of het Bruidje
zich den hemelschen of den aardschen Bruidegom wijdt. Zij brengt het offer van
haar eigen Wezen aan haar Ideaal. Er is schroomvalligheid en er is vertrouwen in
dat offer, er is echter ook het besef van de grootheid van het offer. Er is een waas
van geheimzinnigheid om de Bruid, want wie kan de diepste trillingen in het gemoed,
dat zijn grootste Daad verricht, beluisteren?

MATTHIJS MARIS. MEISJESKOPJE.

Bij Kleykamp was een dier droomgestalten als een grijze schaduw, langzaam,
tastend, voortschrijdend.
En dan het meisjeskopje. Is dit realiteit? Zeker: men zie de zeer zuivere en
zorgvuldige weergave van alle bijzonderheden; de teederheid b.v. waarmede het oor
nagevolgd werd, de zuiverheid van neus en lip, de zoekende bedachtzaamheid
waarmede het oog werd weergegeven. Maar er is meer. Ook hier is wat vooral waarde
geeft, de stijl. Die stijl bepaalt de plaatsing van het gelaat juist in het midden van het
doek, de kleurenkeuze, diep bruin met ivoorblank, de stijl geeft de hoek aan waaronder
de schilder ons het kopje laat zien, de stijl ook doet den schilder het enkele kleinood
kiezen. De waarde van al deze dingen is te subtiel om ze onder woorden te brengen;
maar zij allen bepalen den indruk die dit kopje op ons maakt; die indruk komt niet
enkel van de wonderlijke uitdrukking van oogen en mond; maar deze, waarop de
stijl van den kunstenaar eerst onze aandacht weet samen te trekken, behoort tot het
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wonderlijkste wat de kunstenaar ons gegeven heeft: hierin is de ziel van het jonge,
ontwakende Meisje geopenbaard.
Aanvankelijk had ik aan deze tentoonstelling meer een vergelijkende studie willen
wijden en trachten de waarde der Marissen voor hun en voor onzen tijd te benaderen.
Maar de schoonheid van het kunstwerk is absoluut; zoo trachtte ik die schoonheid
zelve te doen navoelen, zooals ik die voel, en vermeed ik iedere vergelijking met
andere kunstwerken.
G. KN.
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J.H. Kever in den kunsthandel Th. Vlas te Amsterdam.
Wij hebben in de vorige maand te Amsterdam, tegelijk met de tentoonstelling van
Kever's werk, die van de cubisten en neo-cubisten gehad.
Neo-cubisten! De cubisten zelf al neo... neo-Cézannisten, en die neo-cubisten
hebben dan ook niets meer met het cubisme te maken: het zijn amorphisten,
onderwerploozen.
Waarom denk ik daar nu aan, juist bij Kever?
Kever heeft altijd een ‘onderwerp’ en het is veelal dat meest gewraakte van alle
onderwerpen van Hollandsche schilders: het Laarder binnenhuis.
Nu vind ik het streven, om te beelden zonder onderwerpen, en zonder
natuurvormen, verbazend interessant, maar de Schoonheid toch altijd nog
interessanter, en het komt mij voor dat het werk van Kever, hij moge dan de traditie
van Albert Neuhuys voortzetten, toch altijd nog nader aan de schoonheid raakt. Zien
wij in Kever een hekkesluiter - naast hem zou Briët te noemen zijn -, dan nog is er
aan het genre, waarin hij de laatste is, een te schoone herinnering voor ons verbonden,
dan dat wij niet met eerbied en bewondering op het vele schoons dat hij geeft, zouden
zien. Hij is een nakomer, die niets slaps heeft, vast in zijn overtuiging, sterk in zijn
kunnen, en de tijd zou ons ongelijk geven, indien wij ons zoozeer door de onrust en
het zoeken van deze periode lieten bevangen, dat wij het geduld voor het genieten
van werk als het zijne verloren.
Het zal wel niemand verwonderen, dat zulke gedachten opkomen bij hem, die de
heterogene verschijnselen van de huidige kunst heeft na te gaan.
Wij zien bij Kever boerevrouwen, met een kind op den schoot, een kind latende
drinken uit een kopje, een familie bij een wieg.
Baudelaire zoowel als J.K. Huysmans hebben Millet aangevallen om zijn tragische
wijze van de boeren aan te zien. Zoo zijn de boeren niet, hebben zij elk op zijn eigen
wijs gezegd, het is een pre-occupatie van den schilder, ze zoo te zien. Zoo zou men
ook kunnen zeggen, dat het Laarder volk, de moeders en de kinderen, door Kever
en zulken als hij worden geïdealiseerd, dat hij ze roziger, frisscher, liever voorstelt
dan ze zijn, dat hij van hun woningen slechts de schilderachtigheid, niet de schraalheid
en de vunzigheid geeft.
Met dat al bewonderen wij nog steeds den grooten klassieken bouw, de
echtgevoelde tragiek, het groote in Millet's landelijke figuren - en bewonderen
evenzeer de schoone kleur, de fijne sferische tint, de teeder geobserveerde actie in
Kever's boersche moeders en kinderen. De prachtige contrasten van kleur, in het
grijs-paarsche, het groenig-blauwe boeregoed van schort en jak, mogen er geen
greintje minder om genoten worden dat het kleuren zijn die levende menschen dragen,
en ze niet slechts als vormlooze kwakken tegen elkaar gecontrasteerd zijn. Om kort
te gaan, de kunstenaar moet op zijn eigen plaats gezien worden, en gewaardeerd, en
Kever is als een van onze weinige bouwers van groote figuren, als een van onze
enkele overgebleven binnenhuis-schilders, als een van onze sterkste en fijnste
coloristen, een goede plaats waardig. Hoe knap, hoe perfect is dat groote schilderij
met de boerefamilie bij de wieg!
Den bloemenschilder wil ik niet vergeten! Hoe veelzijdig is hij, dat wil zeggen
niet van een zich opdringende, maar van een wezenlijke veelzijdigheid, als colorist,
als gever van stemming. Welk een diepgaand verschil van gamma en van sentiment
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is er in dat stuk met de anemonen eenerzijds, en dat met de diep-warme boschviooltjes,
en welk een krasheid bij volkomen beschaafdheid is in de wijze waarop zich een
glas afteekent tegen een mahoniehouten tafel. Hier is lyriek bij een zich volkomen
in evenwicht
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houden der dingen. Hier is stijl, zonder stijlgezochtheid. Laat men het ouderwetsch
noemen: wat komt het er op aan als er een persoonlijkheid is. Zooals een zinsbouw
gewoon en redelijk kan aandoen, omdat alles er op zijn plaats staat, en er als vanzelf
zich heeft vastgezet, zoo kan een stijl van schilderen er zijn, zonder dat zij
onmiddellijk als zoodanig wordt erkend.

L. SCHELFHOUT CORSICAANSCHE HERDER.

C. V

Lodewijk Schelfhout, P. Picasso en B. Essers in het Sted. Museum,
Amsterd.
Een ietwat vreemde, onevenwichtige combinatie brengt deze tentoonstelling,
onevenwichtig vooral in de quantiteit: tegen 96 werken van Schelfhout, 15 van
Picasso en slechts 7 van Essers. En wie hier van Picasso een van diens geniale etsen
ziet, is geneigd te denken: weegt de qualiteit van Picasso niet op tegen Schelfhout's
talrijke inzending? Of: moet Essers' kranige houtsnede ‘Lente's Landing’ hier slechts
dienen tot opluistering van al die wanden vol Schelfhouten?
Hoe het zij, de tentoonstelling is er, en wij moeten ons maar gedwee verheugen
om het mooie, dat zij te genieten geeft. Want dat geeft ze, en ik zou S c h e l f h o u t
te kort doen, wanneer ik niet getuigde van het goede, dat bij zijn inzending is te
vinden.
Om met hem te beginnen: de algemeene indruk, dien zijn werk mij geeft, is een
van stilte en berustenden weemoed. Nergens is het uitbundig. Het laait niet uit, vlamt
niet op, maar er gaat een schijnsel van uit als van een rustige kaarsvlam. Het spreekt
niet luide maar is gedempt, schemerig van toon, ook daar, waar men - b.v. in het
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Corsicaansche werk - helle zonneschittering zou verwachten. Het is er niet minder
om. Iedere kunstenaar ziet de wereld naar zijn aard en gemoed en voor ons is niet
het belangrijke, dat een reproductie van de zichtbare werkelijkheid wordt gegeven,
maar dat wij de ontroering verstaan, welke de kunstenaar ondervond, de ontroering,
die hem deed scheppen. Om het even dus, of dit nu al dan niet Corsica is, zooals een
aardrijkskundige het zou beschrijven, hebben wij dezen arbeid als kunst te aanvaarden.
Er is nog iets, dat ons treft: het technische kunnen, dat helaas soms grooter lijkt
dan de emotie of de eenvoud. Zoo blijven zijn
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Pierrot's - hoe technisch knap zij ook mogen zijn - mij oppervlakkig, hun smart niet
diep en niet echt, hun uitbeelding beperkt tot den buitenkant: het costuum en het
masker. Ook zijn etsen staan mij niet voor den geest als het sterkste, wat hij heeft
gemaakt. O, zij zijn zeer doorwerkt, vaak formidabel knap, maar door hun bruine
fluweeligheid en schilderachtige uitvoerigheid missen zij vaak de diepe kracht van
zwart-en-wit en de concentratie van een machtige emotie.

P. PICASSO. LE BAIN.

Tot verblijdende hoogte stijgt Schelfhout zijn werk, waar hij zich bezint en rustig
concentreert en achter het oppervlak der dingen naar 't eeuwige zoekt. Dan is hij in
den besten zin modern, d.i. niet naar den vorm, maar naar den geest van onzen tijd,
die zoekt naar een geestelijken grondslag voor ons bestaan. Als Schelfhout ons dan
doet denken aan de oude Italiaansche school - wat hij sterk doet in No. 29,
Corsicaansche vrouw - dan is dat alleen, omdat ook de vrome Italianen op een
geestelijken grondslag werkten. En als ik aan deze tentoonstelling terugdenk, dan
staat mij krachtig voor oogen de grootsche verbeelding van den Christuskop (No.
50) en de beide Herders (Nos. 42 en 43).
In dien Christuskop voelt men, hoe de stilte eerbiedig staat om een groot Mensch
en hoe hier tegelijk met het hevige lijden de berusting en het godsvertrouwen is.
In de beide Herders is de breede, kalme allure van den eenzamen mensch, die leeft
in de verlaten bergen met zijn kudde en zijn hond. Er is ook sterk in de voorname
stijl van den Zuidelijken landman, een stijl, die we zoo uiterst zelden ontmoeten bij
den Hollandschen boer.
En nu P a b l o P i c a s s o : zijn kleine inzending is alleen al een gang naar het
Sted. Museum waard. Welk een schitterend etser! Zelden zag ik zulke complete
beelden, uit zoo weinig middelen ontstaan, als zijn ‘Les Acrobates’, ‘Saltimbanque’,
‘La Famille,’ ‘Le Bain’. Met 'n heel enkele lijn - maar welk een lijn! - zijn de figuren
neergezet. En het is geen impressionisme, dat zich vergenoegt met 'n toevalligen
indruk, 'n vlotte, omschrijving van de uiterlijkheid. Neen hier zien wij menschen en
dingen met hun inwendig leven, hun zien en al het diepste eigens, wat zij hebben.
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Zwervende acrobaten met hun zorgen en zorgeloosheid, dieren en dingen met dat
frappant doorleefde, waardoor ze voor ons belangrijk worden. Men beschouwe b.v.
die langs kermissen zwervende acrobaten-familie, kampeerende op 'n veld. Nauwelijks
zijn de vormen in enkele dunne lijnen omschreven, maar hoe l e e f t alles; hoe is er
de atmosfeer van de wijde, wijde wereld om deze
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menschen, die zonder wet of gezag het land doortrekken. Al de figuren zijn meer
dan een bepaald geval; zij geven het begrip, het algemeene.
Enkele etsen zijn uitvoeriger, zoo ‘Les Misérables’, de prachtige uitbeelding der
stervensmoede zwervers-wanhoop, de aangrijpende ‘Buveurs d'Absinth’, met de
felle indringing in de psyche dezer ongelukkigen.
Van B. E s s e r s noemde ik al diens krachtige houtsnede ‘Lente's Landing’, werk
van een ernstig kunstenaar. Men is geneigd, hier invloed te speuren van Walter Crane,
doch men zal moeten toegeven, dat Essers dien invloed op geheel eigen wijze
verwerkt. Ook zijn andere houtsneden en etsen doen veel verwachten voor de
ontwikkeling van dezen jongere. Ver beneden dit grafisch werk staat de aquarel ‘De
vruchtbaarheid der zee,’ zwak van opzet en uitbeelding en te weinig losgemaakt van
den inspirator: Toorop. Wie, zooals ik, geniet van Essers' houtsneden, zal betreuren,
dat de aquarel den goeden indruk der helaas zoo kleine inzending eenigszins verstoort.
Ten slotte nog één opmerking. Vóór in den catalogus is afgedrukt een brief uit
Corsica van mevrouw Albertine Schelfhout, zijnde een huiselijk - vergeef mij,
mevrouw - kletspraatje over een auto-reisje op dit eiland, 'n verhaaltje, dat absoluut
niets anders zegt dan dat het 'n gezellig dagje was, en dat 't reizen op Corsica prettige
en ook wel mooie gewaarwordingen kan geven. Maar als inleiding op de
tentoonstelling is dit briefje heelemaal overbodig. En ja, het hooge woord moet er
uit: die overbodigheid vind ik niet zoo erg, maar ik ga vreezen dat hier achter zit de
zucht naar reclame voor Schelfhout's werk. En dat geeft me een onpleizierig gevoel....
Non tali auxilio!
J. SL.

Weensche kunstnijverheid in het Stedelijk Museum.
Na het Hongaarsche schilderijen-ratjetoe, dat zich dezen zomer een plaats in het
Sted. Museum te Amsterdam permitteerde, nu een Oostenrijksch allegaartje, ook al
voor de liefdadigheid, waarover we maar zullen zwijgen. Gelukkig was er echter iets
beters bij, n.l. een verzameling van ontwerpen voor glasschilderwerk van Dr. Hans
Eibl te Weenen. Al deze cartons behooren tot het ontwerp van een ‘Tempel van den
Mensch’, die volgens Eibl het middelpunt moet vormen van een groep musea,
inrichtingen van onderwijs en andere gebouwen, dienende tot herstel der vernietigde
cultuur.
Men kan zeggen, dat al deze cartons een zekere dorheid en schoolschheid hebben,
dat ze allerminst geniaal zijn en zelfs in de verte niet de grandiose verbeeldingen van
Thorn Prikker raken. Maar toch moet worden toegegeven, dat het werk is van een
eerlijk, ernstig, zij het ook wat beperkt kunstenaar. Belangrijk winnen de cartons bij
de uitvoering in glas. De paar raam-fragmenten, die zijn opgehangen, geven een
prachtige, felle kleur. Wie dat diepe, zoo rijk gevarieerde blauw heeft gezien, zal het
niet licht vergeten.
J. SL.
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Het schoone boek.
In Parijs heeft men in de afgeloopen maand la Semaine du livre gehad en het viel
mij op dat bij de verschillende leergangen, die op het boek betrekking hadden er
geen was over ‘l'esthétique du livre’.
Zou dit in Frankrijk niet meer noodig zijn? Ik geloof het haast wel. Ten onzent
hebben wij sinds een paar jaar de vereeniging Joan Blaeu, die zich juist in het
bijzonder om de schoonheid van het boek bekommert, en onlangs in het
gemeente-museum te 's-Gravenhage een expositie hield.
Zoowel het oude als het moderne, het versierde als het simpel gezette boek, was
hier vertegenwoordigd, en zoover was de gedachte ‘boek’ zelfs doorgevoerd, dat
ook losse van koperplaat gedrukte 17e eeuwsche titelpagina's en ex-libris mede waren
tentoongesteld.
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Deze tentoonstelling, misschien door te weinigen bezocht - ik trof er op een middag
slechts een enkelen belangstellende aan - zij was in vele opzichten zeer instructief,
vooral omdat zij liet zien dat de schoonheid van een boek niet in de versiering gezocht
behoeft te worden.
En die titelpagina's zij toonden zoo goed dat door het optreden van de kopergravure
als versierend onderdeel van het boek de oorspronkelijke eenheid werd verbroken,
want daarna is de boekversiering hoe langer hoe meer haar eigen weg gegaan, geen
rekenschap meer houdende met den organischen bouw van het boek.
Een herleving van het boek was dan ook niet mogelijk zonder weer uit te gaan
van het geheel onversierd zetwerk en van in hout gesneden ornamentatiën, die zich
in karakter en zwaarte bij de letter aanpasten.
Een der eersten, die dit begrepen heeft was Dijsselhof, wiens voortreffelijke in
hout gesneden en-têtes voor Jan Veth's ‘Kunst en Samenleving’ ook hier waren
geëxposeerd als een tastbaar bewijs van prachtige harmonie.
Want al hebben van Moerkerk en Jan Heyse met hunne geheel in hout gesneden
uitgaven van: de St. Jans Processie te Laren en de Kroniek van Veere een schoon
geheel gegeven; het hedendaagsche boek eischt de mechanische letter en die moet
de boek-kunstenaar tot mooie pagina's weten te verwerken, daarmede moet hij zijn
ornamentaties in evenwicht brengen.
En waar de letter zelf van weinig schoonheid is, welnu daar trachte men nieuwe
te doen snijden, zooals Morris met zijn bekende drie-typen deed, zooals de Roos
voor de Lettergieterij Amsterdam ontwierp, zooals de Zilverdistel voor hare uitgaven
liet vervaardigen.
Dat een zuivere mooie letter, goed gezet, op mooi papier afgedrukt, met desnoods
een initiaal verlevendigd weer zuivere boekkunst kan geven, de Doves-press van
Cobden-Sanderson heeft het ons doen zien, de Zilverdistel toont het ons opnieuw en
de Roos bewijst het met vele proefbladen voor de Lettergieterij Amsterdam.
De Haagsche tentoonstelling, die naar wij vernamen ook te Amsterdam zal komen,
had haar program in zoo verre uitgebreid dat zij ook onder haar hoede had genomen,
het boek waar meer dan gewone zorgen aan was besteed.
Moeilijk als het waarschijnlijk voor de inrichters was, te exclusief te zijn, namen
zij ook datgene op, waar het goede, zij het ook niet in allen deele geslaagde, in te
waardeeren viel. En juist deze ruimere keuze van materiaal gaf ons onwillekeurig
aanleiding tot het maken van vergelijkingen en deed ons dan telkenmale terugkeeren
tot de vitrine aan het begin van de zaal waar de schoonheid van het boek door de
zuivere vakbeoefening verkregen was.
R.W.P. JR.

Rueters kalender voor 1920.
Het is voor mij haast even moeilijk telkens met andere woorden Rueters kalender
aan te kondigen, als voor hem om die te maken. Waar de opzet van de kalender al
die jaren nagenoeg dezelfde blijft, met een variatie in den kop van het schild, daar
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zouden wij kunnen volstaan met de simpele mededeeling: dat bij den uitgever Van
der Ven weder dit jaar Rueters kalender verschenen is.
Het overige mogen wij dan als bekend beschouwen; want wie kent Rueters kalender
niet? Een aanbeveling is eigenlijk overbodig. Ditmaal prijkt het schild met Adam
die dolf en Eva die spon, waarbij wij even aan de bekende houtsnede van Burne
Jones denken, maar slechts ‘even’. Het is Rueter, zooals de heele kalender des Rueters
is.
R.W.P. Jr.
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