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Inhoud van Deel LXI.
Bladz.
BOEKVLOEK EN BOEKMERK, door 81, 153
Dr. N.J. SINGELS, met 49 illustraties
BOSSCHE SCHILDERSFAMILIE
(EEN), door HUIB LUNS, met 11
illustraties

73

CAROLIENTJE, door ELISABETH
ZERNIKE

102, 176, 250, 326

CONSTABLE EN TURNER, door J. DE 361
GRUIJTER, met 7 illustraties
DAUMIER (HONORÉ) EN DE
HEDENDAAGSCHE
KUNSTBESCHOUWING, door
CORNELIS VETH, met 13 illustraties

145, 228

DE ERFENIS, door C. TIELROOY-DE
GRUIJTER

249

DE JONGE KONING, door P. OTTEN

173

DE PRILLE DAG, door RICHARD DE
CNEUDT

202

DE STAD, door N. TOUWEN

346

DROOM, door HERMANCE LöHNIS

248

EEN DWAZE OUDE VROUW, door
MARIE SCHMITZ

260

EEN VERLOVING IN DE
NEGENTIENDE EEUW, door TOP
NAEFF

315

EEN ZONDAG (FRAGMENT), door
NICO ROST

399

FEBRUARI, door HERMANCE LöHNIS

127

GEEN MUNT ZONDER KEERZIJDE, 303
door C. HUIDEKOPER, met 8 illustraties
GESLAAGD, door M. KRANENBURG
HOEN

50

GRANADA, door P.C. VAN DER WOLK, 369
met 13 illustraties
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GRIEKSCH AARDEWERK, door
10
HERMAN J. DE VRIES, met 10 illustraties
HOKUSAI EN DE HONDERD
FUJI-GEZICHTEN, door ANNE
HALLEMA, met 12 illustraties

289

KRONIEK

59, 131, 203, 275, 347, 419

KUIJPER (OVER DEN STIJL VAN Dr. 22
A.), door P.H. RITTER Jr., met 2
illustraties naar studies van H.J.
Haverman
LLOYD WRIGHT (FRANK), door JAN 217
WILS, met 7 illustraties
LOVAT FRASER'S (C.)
TOONEELDECORS, door JAN
POORTENAAR, met 7 illustraties

88

MOREAU'S LEVENSWERK
309
(GUSTAVE), door H. VAN LOON, met 2
illustraties
MUGGENDANS, door ROEL HOUWINK 336
NACHTEGAAL, door EDWARD B.
KOSTER

274

NACHTELIJK MENUET, door C.
TIELROOY-DE GRUIJTER

385

NAJAAR, door AART VAN DER LEEUW 387
NÉTSKÉ EN OKIMONO, door J.W.
KAISER, met 13 illustraties

16

ORLIK (EMIL), door M. DAALMAN, met 1
zelfportret en 9 andere illustraties naar
werken van den Meester
PARASIET, door INA BOUDIER-BAKKER 30
PHILS' LAATSTE WIL, door EMMY
VAN LOKHORST

115, 189

POSTZEGEL (DE AESTHETIEK VAN 91
DEN) door R.W.P. DE VRIES Jr, met 2
illustraties
RAHÎN VAN PAKOENDJEN, door
INDRI WINI

266

ROMANTISCHE LIEDEREN, door BEN 417
VAN EIJSSELSTEIJN
SPIEGELING, door LAURENS VAN DER 174
WAALS
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SYCTGHEN, beschouwing van een
380
schilderij van Aelbert Cuyp, door Dr. JAN
VETH, met 6 illustraties
TOT DE ZEE, door P. OTTEN

28

VERLOREN ZOON, door P.C. BOUTENS 99
VERWACHTING, door J. DE LEEUW

175

VERZEN VAN EEN VRIENDSCHAP, 128
door WALDIE VAN ECK
WANDELINGEN IN DE ZON, door
RICHARD DE CNEUDT

201

WEENEN (OUD), door MAX EISLER, III 161, 236
en IV, met 23 illustraties
WIE VAN ZIJN HART EEN
KLOOSTER MAAKT, door ERNST
GROENEVELT

272

WIJ, DIE DEN DOOD VERLOREN
HEBBEN, door JO LANDHEER

313
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BOUDIER-BAKKER
(INA)

PARASIET

Bladz.
30

BOUTENS (P.C.)

VERLOREN ZOON

99

CNEUDT (RICHARD DE) DE PRILLE DAG

202

CNEUDT (RICHARD DE) WANDELINGEN IN DE ZON 201
DAALMAN (M.)

EMIL ORLIK

1

ECK (WALDIE VAN)

VERZEN VAN EEN
VRIENDSCHAP

128

EISLER (MAX)

OUD-WEENEN

161, 236

EIJSSELSTEIJN (BEN
VAN)

ROMANTISCHE LIEDEREN 417

GROENEVELT (ERNST) WIE VAN ZIJN HART EEN

272

KLOOSTER MAAKT

GRUIJTER (J. DE)

CONSTABLE EN TURNER

361

HALLEMA (ANNE)

HOKUSAI EN DE HONDERD 289
FUJI-GEZICHTEN

HOUWINK (ROEL)

MUGGENDANS

336

HUIDEKOPER (C.)

GEEN MUNT ZONDER

303

KEERZIJDE

INDRI WINI

RAHÎN VAN PAKOENDJEN 266

KAISER (J.W.)

NÉTSKÉ EN OKIMONO

16

KOSTER (EDWARD B.) NACHTEGAAL

274

KRANENBURG HOEN
(M.)

GESLAAGD

50

LANDHEER (JO)

WIJ, DIE DEN DOOD

313

VERLOREN HEBBEN

LEEUW (J. DE)

VERWACHTING

175

LEEUW (AART VAN
DER)

NAJAAR

387

LÖHNIS (HERMANCE) DROOM

248

LÖHNIS (HERMANCE) FEBRUARI

127

LOKHORST (EMMY
VAN)

115, 189

PHILS LAATSTE WIL
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LOON (H. VAN)

GUSTAVE MOREAU'S
LEVENSWERK

309

LUNS (HUIB)

EEN BOSSCHE
SCHILDERSFAMILIE

73

NAEFF (TOP)

EEN VERLOVING IN DE
NEGENTIENDE EEUW

315

OTTEN (P.)

DE JONGE KONING

173

OTTEN (P.)

TOT DE ZEE

28

POORTENAAR (JAN)

C. LOVAT FRASER'S
TOONEELDECORS

88

RITTER Jr. (P.H.)

OVER DEN STIJL VAN Dr.
A. KUIJPER

22

ROST (NICO)

EEN ZONDAG

399

SCHMITZ (MARIE)

EEN DWAZE OUDE VROUW 268

SINGELS (Dr. N.J.)

BOEKVLOEK EN
BOEKMERK

81, 153

TIELROOY-DE
GRUIJTER (C.)

DE ERFENIS

249

TIELROOY-DE
GRUIJTER (C.)

NACHTELIJK MENUET

385

TOUWEN (N.)

DE STAD

346

VETH (CORNELIS)

HONORÉ DAUMIER EN DE 145, 228
HEDENDAAGSCHE

KUNSTBESCHOUWING
VETH (Dr. JAN)

SYCTGHEN

VRIES (HERMAN J. DE) GRIEKSCH AARDEWERK

380
10

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

DE AESTHETIEK VAN DEN 91
POSTZEGEL

WAALS (LAURENS
VAN DER)

SPIEGELING

174

WILS (JAN)

FRANK LLOYD WRIGHT

217

WOLK (P.C. VAN DER)

GRANADA

369

ZERNIKE (ELISABETH) CAROLIENTJE

102, 176, 250, 326
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Bladz.
ADAMSE (M.) IN DE MAATSCHAPPIJ 286
VOOR BEELDENDE KUNSTEN, door
C.V.
AMBACHTS- EN
71
NIJVERHEIDSKUNST, door R.W.P. Jr.
BERLAGE EN ZIJN
209
MUSEUMONTWERP VOOR DEN
HAAG (OVER), door Ir. A. BOEKEN, met
1 illustratie
BOEKBESPREKING, door H.R., D.TH.J. 59, 131, 203, 275, 347, 419
en J. DE W.
BRON (LOUIS) IN PULCHRI STUDIO, 214
door G. KN., met 1 illustratie
COMTE (ADOLF LE) † 1850-1921, door 137
I.P.
CROIN (JOS.) EEN
PSYCHOLOGISCHE CRITIEK, door
Dr. J. HELDER, met 2 illustraties

355

DEGOUVE DE NUNCQUES BIJ
65
HUINCK, EEKMAN BIJ GERBRANDS,
UTRECHT, door C.v.H., met 2
illustraties
DUITSCHERS (DE) BIJ DE
ONAFHANKELIJKEN, door C.V.

283

FRANKEN PZN. (J.) BIJ
D'AUDRETSCH, door G. KN.

283

GRAFISCHE KUNST, door R.W.P. Jr., 281
met 2 illustraties
HOFF (VAN 'T), door A.O., niet 1
illustratie

69

HYNCKES (RAOUL) BIJ FETTER,
door R.W.P. Jr., met 1 illustratie

286

JONG (GERM. DE) BIJ FETTER, door 360
R.W.P. Jr., met 1 illustratie
JONGKIND (J.B.) IN ‘VOOR DE
KUNST’ TE UTRECHT, door C.v.H.,
met 2 illustraties

211
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KUNSTNIJVERHEID
353
(TENTOONSTELLING VAN) TE
ZWOLLE, door J. SL., met 2 illustraties
MARTINEZ (R.) OP ‘VOOR DE
KUNST’ TE UTRECHT, door C.v.H.,
met 2 illustraties

139

MEIJER (PORTRETTEN VAN HENK) 138
OP SINT LUCAS, door C.V., met 2
illustraties
NAUTA (MAX) IN DE
285
MAATSCHAPPIJ VOOR BEELDENDE
KUNSTEN, AMST., door C.V., met 1
illustratie
NIEKERK (MAURITS) IN DEN
67
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door A.O., met 2 illustraties
POSTZEGELPRIJSVRAAG (DE), door 431
R.W.P. Jr.
ROELOFS (ALBERT), † 1878-1921,
door A.M. LUIJT, met 2 illustraties

213

RIJKS-SIERKUNST, door R.W.P. Jr.

215

SCHOTSCHE SCHILDERKUNST, door 358
C.V.
‘TWEEJAARLIJKSCHE’ (DE) TE
142
VENETIË, door FRANCESCO SAPORI, met
3 illustraties
VLAANDEREN (JOHAN) BIJ UNGER 287
EN VAN MENS, door A.O.
VRUCHTEN-STILLEVENS BIJ
HUINCK TE UTRECHT, door C.v.H.

429

ZACHARIA (DE) VAN W. VAN
KONIJNENBURG, door G. KNUTTEL
WZN., met 2 illustraties

425

Frontispice-prenten.
Tegenover bladz.
EMIL ORLIK, KLEUREN-HOUTSNEDE, 1
1902
DE ST. JAN TE 'S HERTOGENBOSCH 73
IN DE SNEEUW, NAAR EEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

WATERVERFTEEKENING VAN
SLAGER

FRANS

H. DAUMIER, RUE DANS LA NEIGE,
145
EIGENDOM VAN DEN HEER ARY PRINS TE
SCHIEDAM
FRANK LLOYD WRIGHT, ONTWERP 217
VOOR EEN LANDHUIS
HOKUSAI, ADIEU! ('N LAATSTE ZWAAI 289
VAN HET PENSEEL), UIT
FUGAKU-HIYAKU-KEI
JOSEPH W. TURNER, CROSSING THE
BROOK

361
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t.o. 1

EMIL ORLIK
KLEUREN-HOUTSNEDE. 1902
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Emil Orlik
door M. Daalman.
WANNEER gij te Berlijn naar een première gaat - en in deze aan theaters zoo rijke
stad kunt ge dat genoegen driemaal in de week hebben - dan kunt ge zoo goed als
zeker zijn daar een slanken man te zullen zien, vijftiger van middelbare lengte, aan
wien overigens niets opvalt dan dat ge hem overal ziet, waar ge ook gaat of staat. In
het parket heeft hij naast u gezeten; als gij in de pauze een kennis in de loge de hand
drukt, grijpt hij juist naast u een andere hand, en wanneer u in den couloir een aardige
vrouw opvalt, heeft hij haar juist met groote beweeglijkheid begroet en even snel
weer verlaten. Dan gaat ge de straat op, om een sigaret te rooken - dat doen er hier
maar weinig, daar een Berlijner niet leeft in die vertrouwelijke verhouding tot de
straat van zuidelijker volken - maar gij vindt den alomtegenwoordige onder de
weinigen zoo goed als onder de velen. Op zichzelf heeft hij heelemaal niets
opvallends; hij is correct gekleed, hij kijkt met verstandige, grijsblauwe oogen door
een gewonen stalen bril, hij draagt een puntbaard; hij is niet elegant, maar behoort
toch ongetwijfeld tot de Berlijnsche ‘Gesellschaft.’ Daar hij overal te zien is, en soms
op twee plaatsen tegelijk, zoovele handen schudt, houdt ge hem misschien
aanvankelijk voor een beambte van den schouwburg, die het publiek de honneurs
bewijst, of die den critici de schoonheid en onsterfelijkheid van het nieuwe stuk
uitlegt. Maar dan ontwaart ge ook, dat hij, haast na iedere ontmoeting, een pakje uit
zijn zak haalt, 't welk gij in 't eerst voor een ingepakt broodje houdt - want de
Berlijners eten te vaker naarmate zij minder te eten hebben...
Het is echter geen broodje, maar een klein teekenblok, waarop telkens bliksemsnel
een notitie vastgelegd wordt, en het behoort aan Emil Orlik, leeraar aan de
Kunstnijverheid-school, uitverkoren schilder van den Berlijnschen ‘monde’. Gaat
gij na de voorstelling nog een restaurant binnen, waar kunstenaars plegen te komen,
dan ziet ge denzelfden prof. Orlik, precies als andere menschen, eten, drinken en
vriendschappelijk debatteeren. Midden in het gesprek grijpt zijn hand weer in zijn
zak, maar zijn teekenblok heeft geen enkel leeg blaadje meer, hetgeen overigens met
gelijkmoedigheid geconstateerd wordt. In een anderen zak zit wel een couvert, een
stukje briefpapier, of op de tafel ligt de rekening van den kelner, de wijnkaart of de
spijskaart, en tusschen wijn- en vetvlekken laat zich altijd nog wel een menschegezicht
aanbrengen. Iemand heeft na zijn maaltijd een dikke sigaar opgestoken, Orlik teekent
zijn digestie-stemming, zijn behaaglijkheid, zijn dierlijke menschelijkheid. Een
levendig prater heeft zijn hand opgelicht met uitgestrekten wijsvinger, om zijn
hardnekkigen tegenstander een scherp argument
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in 't gezicht te priemen...... en deze hand staat op het papier; daarachter, in een enkelen
trek, zooveel van de physionomie als bepaald noodig is, en gij hebt voor u, in
vermakelijken telegramstijl, de psychologie der luidruchtige beslistheid, der
geprikkelde ‘Rechthaberei.’
Van den ouden Adolf Menzel wordt verteld, dat hij, een avond, eenzaam en
ongezellig, in zijn Berlijnsch lievelingsrestaurant zat, om met zijn beroemden eetlust
na verschillende andere gerechten nog een pannekoek naar binnen te werken. Maar
deze pannekoek overtrof ten slotte ook zijn capaciteiten, en nadat de oude man er
zich een tijdlang mee gekweld had, sliep hij van vermoeidheid in. Toen hij wakker
werd, stond de rest van den pannekoek nog altijd voor hem, en, daar hij er niets
anders mee wist te doen, begon hij hem met groote woede uit te teekenen, van voren
en van achteren, van boven en van onderen, met al de interessante heuvels en dalen,
scheuren en barsten, die het ingedroogde deeg tijdens zijn slaap had gevormd. Van
deze woede, van deze wraak aan het object heeft Orliks toegewijde beminnelijkheid
niets! Orlik eet niet eenzaam en drinkt niet eenzaam, en hij zal niet inslapen, ook
niet wanneer hij tachtig jaar is, hij is een man van de wereld en hij teekent haar zoo
vanzelfsprekend, zoo onophoudelijk en zoo schijnbaar zonder moeite, als andere
menschen den arbeid van uit- en inademen volbrengen. Waaruit tegelijk wel duidelijk
zal zijn, dat de revolutionnaire jeugd dezen Orlik niet buitensporig bemint; hij heeft
te veel succes naar hun zin, hij is nooit in de oppositie geweest, hij is tevreden met
de menschen zoolang zij hem amusante modellen leveren, hij is ook tevreden met
de natuur, die hem nog altijd de conditio sine qua non van alle scheppen voorkomt
te zijn. De jonge kunstenaars, hetzij zij zich kubisten, expressionisten of extremisten
noemen, zitten in hun ateliers als in een laboratorium, waar door fanatieke adepten
naar een nieuwe ontploffingsstof wordt gezocht. Zij willen de werkelijkheid tot
explosie brengen, haar tot vlakken versneden of in kuben gespalten tegen den horizon
slingeren, om hun titanischen wil tegen de natuur in of zonder haar door te zetten.
Misschien ontdekken zij een nieuwe schoonheid; voorloopig zijn zij doende nieuwe
leelijkheden uit te vinden, ons in concurrentie met Einstein de ruimte onder de voeten
weg te trekken, de draden der causaliteit in ons en om ons heen te verscheuren en in
den algemeenen chaos der relativiteiten hun eigen genie als het eenige absolute te
laten staan. Orlik heeft nooit op de barricade gestaan, hij liet de wereld zooals hij
haar vond, maar hij zoekt naar altijd weer nieuwe middelen om weer te geven wat
zijn gelukkig oog heeft gezien. En wanneer hij thans, op zijn vijftigste jaar, in geen
enkel opzicht oud en gemakzuchig is geworden, dan ligt dat daaraan, dat hij zich
nooit aan een mode verkocht heeft, dat hij nimmer een parool volgde, maar dat hij
alleen maar altijd zijn oogen en zijn hand dwong over de verschijning dezer wereld
als beëedigde getuigen, naar beste weten en geweten te getuigen. Orlik heeft niet
geschilderd
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voor de mondaine wereld, die hem liefheeft, niet voor de tentoonstellingen, die zonder
hem onvolledig zijn, niet voor de kunsthandelaars, die hem verkoopen, niet voor de
uitgevers, die zijn graphiek in bundels verzamelen. Zij allen zijn gekomen tot hem,
die zich niet verleiden noch vervlakken liet, en wanneer wij de deugd van den
zuil-heilige bewonderen, laat ons dan ook den oprechten kunstenaar hoogschatten,
die, door geen eenzaamheid beschermd, onder de menschen leeft en toch altijd alleen
zijn eigen verlangens volgt, niet die der anderen. En laat ons dan toch ook eens
afwennen, succes bij de wereld in élk geval voor een schande te houden; Reynolds
en Gainsborough, Watteau en Fragonard waren desondanks toch wel schilders, die
men noemen kan!
Emil Orlik is de zoon van een kleermaker en geboren in Praag, in die oude,
verontrustend-phantastische koningsstad met haar griezelig jodenkerkhof en met
dien donker dreigenden Moldau-stroom, waarin men de ketters en de martelaars
wierp, die stad waarin nog de zeer merkbare bloedlucht hangt eener hartstochtelijke
en gruwzame geschiedenis. Deze als van tragiek vervulde residentie der
schilderachtige armoede en der fabelachtige kerkschatten, der deemoedigste hoekjes
en der hoogmoedigste paleizen, moest eigenlijk alleen schilders voortbrengen. In
plaats daarvan gedijt daar op een bijna even joodschen als duitschen bodem, een
tendentieus humane litteratuur, gedijt daar een journalisme, dat, wakker en
woordenrijk, gansch Oostenrijk en half Duitschland decenniën lang van talenten
voorzien heeft. Deze litteratuur moest wel militant worden, daar zij het oostelijke
bolwerk van den duitschen geest tegen den tsjechischen stormvloed te verdedigen
had. Orlik echter, die geen neiging tot strijd had, tenminste niet tot den luiden, en
die reeds als jongen met dezelfde, vooroordeellooze liefde Duitschers, Tsjechen en
Slowaken schilderde, wist in zijn kindsheid niet anders als dat hij schilder wou
worden. Hij wás het, van den aanvang af, zooals er menschen zijn, die het zingen
niet hoeven te leeren, maar die dadelijk zingende en met de voorgeschreven
ademtechniek op de wereld gekomen zijn. Zijn vroegste teekeningen zijn nauwelijks
minder goed dan een zijner laatste, slechts heeft hij zich extensief ontwikkeld, heeft
hij zich elke soort van techniek eigen gemaakt, de ets, de lithographie, de houtsnede,
alsof hij slechts zijn natuurlijke middelen te vermeerderen, het zoo hoogst gelukkige
verbond van zijn oog en zijn hand te versterken had, om aan alle bekoringen der
werkelijkheid, haar luimen, haar vragen, haar raadsels altijd nieuwe antwoorden te
geven uit de dankbaarheid van den kunstrijken menschelijken microcosmos. Nadat
Orlik in Praag op het Gymnasium was geweest, trok hij naar München, om daar aan
de academie zijn geluk te beproeven; men nam hem echter niet aan, daar hem, naar
de meening van den directeur, de noodige voorbereiding, in naakt-teekenen enz.,
ontbrak. Zoo ging hij bij verschillende leeraars der Pilotysche School les nemen en
hij geeft toe bij elk van hen, hoezeer men nu ook om hen lachen moge, iets geleerd
te hebben. Ook de be-
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ginselen der etskunst begon hij te onderzoeken, probeerde de aquatinta en de droge
naald, hij maakte lithographieën en aanplakbiljetten, hij vernieuwde, samen met
Pankok, de kleur-houtsnee, zooals hij ook overigens nooit opgehouden heeft zich
naar de zijde der kunstnijverheid te ontwikkelen. In den zoon van den kleermaker
stak dat zekere talent voor het handwerk, dat nog altijd goed duitsch is, dat overigens
eenmaal europeesch was, en waarnaar de kunstenaars van tegenwoordig, wanneer
zij zich eenzame zwervelingen en wortelloozen gevoelen, niet zonder melancholie
terugverlangen.
Feitelijk was het deze neiging, deze onuitbluschbare herinnering aan de verloren
eenheid van handwerk en kunst, die Orlik als dertigjarige naar Japan bracht. Later
is het den veerkrachtigen kunstenaar verweten, dat hij in korten tijd ‘japansch
schilderen’ geleerd heeft, en dat wel door moderne orthodoxen, die het aan den
anderen kant natuurlijk vinden, dat wij in de kunst Zuidzee-eilanders worden, dat
wij den kaukasischen in een stulpneus en ieder blank gezicht in zwart of geel
vertolken! Orlik ging, zooals gezegd, uit een bepaalde behoefte naar Japan, zooals
men zeer verwijderde en verafwonende familieleden gaat bezoeken, waarmee men
toch nog eenige bloeddruppels voelt gemeen te hebben. Door zijn natuur tuschen de
graphiek en de schilderkunst gesteld, had hij het impressionisme als eenig richtsnoer,
en des te gereeder het neo-impressionisme, aan zich voorbij laten gaan. Zijn oog
bemint het vlakke beeld, zijn hand wil den vasten contour. Nog voor Orlik Cezanne
kende, verzette hij zich, niet met woorden, want theoretiseeren is zijn zaak niet, maar
door naar zijn eigen wetten rustig door te werken tegen de relativiteit van het
oogenblik, tegen de oplossing der werkelijkheid, die nog alleen in het licht zwemt.
In Japan vond Orlik de bevestiging zijner eigen neigingen en overtuigingen. Bij de
houtsnijders en drukkers leerde hij de eigenaardige techniek van de kleuren-houtsnede;
voor alles echter trok hem de gezindheid der nieuwe japansche vrienden en hunne
stamvaders aan, die, na de orgiën van het europeesche ik-gevoel, bijna anonieme
zakelijkheid en toewijding, welke men niet anders als handwerkers-vroomheid
noemen kan. Zeker heeft Orlik, toen hij uit die oude en, voor hem niet zonder gevaar,
doorvorschte, kunst- en cultuur-oorden van het oosten terugkwam, onder zoo diepe
en gelukkig-makende invloeden tijdelijk ook een weinig ‘japansch’ geschilderd,
maar na de overwinning dezer natuurlijke afhankelijkheid dienden hem deze prikkels
toch slechts om zijn ‘goed europeesche bedoelingen,’ zooals hij ze noemde, nader
te komen. Schilderend, etsend, houtsnijdend, en in vruchtbare samenwerking met
andere decoratief gezinde kunstenaars deelt Orlik nu in Praag, in Weenen, in
München, zelf zeer rijke prikkels uit, totdat hij in 1905 als opvolger van Otto Eckmann
aan het Kunstnijverheidsmuseum te Berlijn tot professor benoemd wordt. Zijn
artistieke werkzaamheid kent nu nauwelijks grenzen meer. Orlik maakt de beste
ex-libris, hij maakt ontwerpen voor tapijten en voor met de hand
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gedrukte stoffen, en als Max Reinhardt een verbond van het theater met de moderne
kunst tot stand brengt, schept Orliks fantasie de costuums en decoraties voor ‘Die
Räuber’ en voor ‘Een Winteravondvertelling’, voor nog vele andere stukken trouwens,
en zijn onuitputtelijke vinding gelukt het ook, iedere plant de juiste aarde te geven,
die welke hem naar de voorwaarden van zijn litterair klimaat toekomt. Anderen zijn
hem in zulke bemoeiingen opgevolgd; Orlik heeft aan geen dezer werkzaamheden
zijn naam verbonden. Hem is het te doen om de zaak alleen; komen anderen op zijn
wegen, hij is in zijn bewegelijkheid allang weer ergens anders. Van maar weinig
menschen heb ik den indruk ontvangen, dat zij tegelijk zoo beweeglijk en zoo rustig
konden zijn.
Onlangs bezocht ik ‘mijnheer den professor’ in zijn atelier en terwijl in de
teekenzalen en spreekkamers van de School voor Kunstnijverheid naar hem gezocht
werd, had ik tijd genoeg om met bescheiden nieuwsgierigheid bij hem rond te kijken.
De schilderijen, als het vanzelfsprekende, kwamen in de laatste plaats; in de eerste
maakte ik mij den indruk bewust dat de baas van dit voorbeeldig ordelijk vertrek
zijn tijd weet te gebruiken, dat hij er niet van houdt zich door de plagerijen van
ontbrekende of verlegde voorwerpen te laten ergeren, zooals ik trouwens bij rijpe
kunstenaars nog nooit iets van geniale wanorde heb gezien. Daar wacht op een
theetafel een electrisch kooktoestel, geheel gereed voor het gebruik, daar staan op
een bloementafel goed onderhouden en frisch begoten planten; daar strekt zich breed
een divan uit, die zeker niet druk wordt gebruikt, en zelfs de kussens daarop liggen
ordelijk, doch ook alweer niet zóó alsof een eigenwijze huisvrouw ze naar grootte
en kleur gerangschikt had. Van een kamerschut hangt een blauwzijden japansche
mantel af, met een diepen metaalglans; hij is er ongetwijfeld expresselijk zoo
neergehangen, maar toch ook weer niet zoo opzettelijk alsof aan de mooie plooien
was gewerkt. Dit atelier, zakelijk, maar niet te ernstig, vroolijk, maar niet speelsch,
behoort aan een professor, een kunstenaar, een verzamelaar, een man van de wereld,
maar voor alles aan een handwerker. Iemand die er moeite mee heeft zelfs op zijn
schrijftafel orde te houden, kan deze werktafel met haar ontelbare utensiliën, voor
ets, aquatinta, lithographie, en houtsnede, niet zonder schaamte bezien. Deze man
wil blijkbaar over zijn werktuigen even onweersprekelijk en moeiteloos beschikken
als over zijn handen. De oudere schilderstukken - onverklaarbaar, dat hij er nog
zooveel heeft, terwijl hij er toch zooveel verkoopt! - zijn, evenals in een overvulden
winkel, vlak naast elkaar op den grond gezet. Aan verscheiden portretten schijnt hij
tegelijk te werken en ik begroet eenige bekenden onder hen. Om Orlik heen altijd
namen, beroemdheden, persoonlijkheden - de wereld! Daar staat een juist
klaargekomen Eugen d' Albert, niet als de klaviertitan en toetsenverbrijzelaar, maar
als een stil, inzichzelf gekeerd mensch, die luistert naar innerlijke melodieën.
Daarnaast interesseert mij een bijna voltooid portret van den tooneelspeler Moissi.
Orlik had
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hem al eens geschilderd als den jongen minnaar, de vreugde van vrouwen en meisjes;
nu is Moissi communist geworden, wat hem eenige theaterschandalen heeft bezorgd,
en het prikkelde Orlik dit nieuwe hoofdstuk aan zijn geschiedenis toe te voegen. De
uitbeeldende kunstenaar spreekt nog altijd uit deze diepe, zuidelijke, melancholische
oogen, maar nu is er een nieuwe atmosfeer om hem heen; dat komt door de kleeren,
die iets uitdagends antibourgeois gekregen hebben, dat komt door den vrijen hals,
die bij een barricadenbestormer, maar ook bij den roover Moor behoort. In de oogen
is nu nog een andere soort dweperij gekomen, iets van den apostel, van den martelaar,
maar wanneer ik mij niet bedrieg, heeft Orlik achter deze vastberadenheid der
visionnaire uitdrukking toch nog een stukje van den comediant laten staan, die zich
voelt in een nieuwe schitterende rol voor het parket der gansche menschheid. En dan
zie ik een stevig, roodwangig meisje uit het volk, dat lijkt op de beiersche boerinnen
van Wilhelm Leibl, en dan een wit vrouwelichaam met een diepblauwe deken, 't
geen aan de contrastwerkingen van Manet herinnert. Niet alsof Orlik geïmiteerd zou
hebben, maar hij heeft van ieder wat geleerd, en zeker gevoelt hij wel, zonder
aanspraak op trotsche originaliteit, zijn verwantschap met elk streven en elk slagen,
dat zich met genie en ijver heeft weten te bewerkstelligen. Orlik als schilder is een
gelukkige erfgenaam en voortzetter; men gelooft niet dat hij, zooals zoo menige
groote, voor ieder nieuwe werk weer staat als de beginner, die het gansche A.B.C.
der kunst plotseling vergeten meent te zijn. Wien Orlik ook tijdelijk gelijken mag,
hij heeft altijd weer de lichtere hand, en bij al zijn klare zaaklijkheid een wereldsche
gratie, die, eenigszins te laat komend, en toch ook weer jong, uit de vroolijkheid van
het rococo schijnt voort te spruiten. Hoe breed en beslist hij zijn locale kleuren ook
neerzet, zoodat de huizen, met name op z'n zuid-duitsche landschappen, menigmaal
van peperkoek gemaakt schijnen, zijn schildering heeft toch zoo weinig zwaarte, dat
zij dikwijls aan de deinende lichtheid van het pastel doet denken. En terwijl ik een
schilderij sta te bekijken met het onbestemde gevoel, dat daar een beetje fransche
rococo schuilt tusschen de duitsche gezelligheid, maar ook iets van Moritz von
Schwind, en in de vlakheid van de beelding weer een andere, oudere invloed, die ik
nog niet realiseeren kan, hoor ik achter mij - Orlik loopt even stil als snel - de
welbekende, ingehouden stem, met den, een weinig scherpen, boheemschen uitspraak,
die zoo merkwaardig overeenstemt met de schrandere oogen en de scherpe
brillenglazen. ‘Ja, dat schilderij, dat ge daar voor u ziet, is ontstaan onder den indruk
van een meester, die mij als jongen in de Münchener Pinakotheek het eerst den weg
gewezen heeft, namelijk Brueghel. De schilderkunst wil vlakke behandeling; met
dat principe, dat mij aangeboren was, en dat mij door de oude meester bevestigd
werd, heb ik ook de verlokkingen van het impressionistisch program weerstaan,
totdat Cézanne tot ons kwam en mij gelijk gaf.’ En Orlik geeft mij
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een cigaret en babbelt, niet als een professor, maar als een gelukkige vinder, die zich
pas achteraf van zijn onbewuste principes rekenschap geeft, en ook van alle mogelijke
problemen der olieverfschildering en der graphiek. ‘Ziet ge’ zegt hij, en toont mij
een prachtig bloemstuk, ‘ik moet wel altijd een bizonder statisch gevoel in mijn lijf
gehad hebben. Nu draai ik het op zijn kant en u zult bemerken - ik heb dat door een
toeval ontdekt - dat de vaas altijd het zwaartepunt en de compositie in evenwicht
blijft. En wat die litho daar aangaat’ - Orliks graphiek interesseert mij altijd nog meer
dan zijn olieverfschilderijen - ‘daarop ziet u een menigte schepen zooals ze in de
haven liggen, maar onwillekeurig gearrangeerd, wanneer u wilt, ingelijst en
samengehouden door die vlakke hoek daar op den voorgrond, die de kust voorstelt.
Daar zit het zwaartepunt, vandaar uit heeft zich de schilderij ontwikkeld.’ En nu
begrijp ik, waarom dit zeestuk zoo weldadig aandoet, waardoor dat landschap, boven
het toeval uit en boven het oogenblik, door een noodzakelijkheid schijnt te zijn
geboren, en hoe zijn innerlijke drang naar stijl den kunstenaar deze architectuur ingaf.
De levendige en toch rustig makende meester van dit atelier is nu eens bij zijn
ezel, dan bij zijn houtsnijtafel, dan weer bij zijn etsplank; hij heeft overal wat te
verklaren, en dat geschiedt zonder de geringste ijdelheid, maar altijd alleen in een
zakelijke bevrediging, door een of andere technische vinding, die immers nooit zijn
privé eigendom moet blijven. Een plaat met een halfklare ets erop is op 't oogenblik
zijn lievelingskind. In den contrôle-spiegel herken ik een met plantsoen omgeven
villa, die waarschijnlijk in het Grunewald bij Berlijn thuishoort. Orlik heeft deze
villa in olieverf geschilderd, heeft daarop het schilderij gephotografeerd, heeft deze
photo waarschijnlijk op verlangen van den eigenaar vergroot, en: ‘Ziet u, deze kleine
photo was iets volmaakt onbeduidends, maar de vergrooting met haar uitgerekte en
daardoor onbestemder geworden lijnen, die veel meer van het origineel heeft, heeft
mij dadelijk gezegd: dat moet geëtst worden.’ Het is zulk een mooi inelkaargrijpen
van handwerk en kunst; uit kunst wordt techniek, uit techniek weder kunst. En als
ik zie hoe Orlik bijna onbewust naar de etsnaald grijpt, en hoe de vingers van zijn
rechterhand trillen van vreugdevollen werkdrang, begrijp ik dat het tijd is hem aan
zijn werk te laten.
Na een zeer interessant, zeer leerrijk uur heb ik dit atelier verlaten, niet onder den
indruk van één eenig alles overtreffend kunstwerk, dat de andere vrijwel doodslaan,
en aan een periode van Orliks leven, zoowel als van zijn tijd een naam geven zou.
En zoo zal zijn werk, geloof ik, tenminste dat van den schilder, dfe van menigeen
iets ontvangen en aan velen iets gegeven heeft, misschien bij latere beschouwing tot
een zekere anonymiteit vervallen. Het werk van den landschap- en van den
portretschilder zal waarschijnlijk het verhoogde niveau van cultuur en smaak doen
blijken, waartoe de duitsche kunst het gebracht heeft na het verval der jaren tusschen
'70 en '90. Maar
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terwijl ik nadenk over deze positie van Orlik tegenover de volgende generaties, die
meer aan minister- dan aan koningschap zal doen denken, voel ik al dat ik dezen zoo
beproefd-voortreffelijken kunstenaar onrecht gedaan heb.
Over een ets, die tamelijk toevallig tegen een stoelleuning te leunen scheen, hebben
wij in het geheel niet gesproken; het was een vrije weergave van het portret van
Michel Angelo in de Uffizi, dat de overlevering aan Vasari toeschrijft. Deze navolging
heeft sterker op mij ingewerkt dan het origineel; de kolossale vlek van den zwarten
mantel, de wilde duisternissen van haar en baard en wenkbrauwen, daartusschen
begraven en toch naar voren komend, het witte gezicht met de groote uitdrukking
van een die lijdt als Prometeus, en die toch ook weer wat van een condottiere heeft.
Op dit machtige hoofd zou men een helm kunnen zetten, en aan deze wonderbare
hand, die van scheppen uitrust, zou ook een zwaard ontvallen kunnen zijn. Deze ets
is een uiting van devotie in grooten stijl, en van een vrome vereering, die toch tegelijk
een huldiging van de kracht aan de kracht is. En ik ken nog een uiting van devotie
van Orlik, een dat minder heroïsch aandoet, meer intiem, maar waarin schuilt wat
de kunstenaar, om met Skakespeare te spreken, aan muziek in zich heeft. Ik bedoel
zijn ets van Johann Sebastiaan Bach, opgevat als de Luther der muziek, maar zonder
den beerentrots van den hervormer, een gelaat vol klaarheid en godsvertrouwen, en
op een andere manier toch ook weer groot, ondanks den eenvoud der bescheiden
burgerlijke verschijning. Het zou mij niet verwonderen wanneer Orlik thuis een
harmonium had, om er in zijn vrije uren op te dwepen. Zooals hem trouwens over
het algemeen de musici geïnspireerd hebben. Ik denk aan het Richard Strauss-portret,
aan de buitengewone eenheid tusschen het scheppersvoorhoofd van dien om te
luisteren gebogen kop en de wereldsche, bijna meesmuilende slimheid in dien mond.
Ik denk voor alles aan het portret van Gustav Mahler, aan die tragische uitdrukking
van de verscheurdheid en het smachtend verlangen van den modernen geestelijken
mensch, die in smartelijke concentratie aan een verloren onschuld des gemoeds, aan
een primitiever bestaan in de natuur terugdenkt.
Dat zijn scheppingen uit de diepte, tragische of ironische bekentenissen van een
periode, uitgedrukt door haar artistiek rijkste persoonlijkheden. En zoo zal men zich
het duitsche leven in litteratuur en kunst later heelemaal niet voor kunnen stellen
zonder de commentaar van Orliks graphiek te hulp te roepen. Zooeven is een bundel
van hem verschenen, verzameld door den Berlijnschen kunstcriticus Max Osborn,
die genoemd is: 95 koppen. Deze verzameling was niet de eerste en zal niet de laatste
zijn. In Orliks portefeuilles ligt nog materiaal voor een dozijn van zulke bundels, en
wat ook onze, met zooveel mechanische techniek geplaagde tijd aan photo's en filmen
en phonografenplaten nalaten moge, dat is alles dood materiaal; want wij zullen ons
toch altijd weer tot den kunstenaar moeten wenden, om de alleen geldige, door
scheppende fantasie opgeroepen getuigen der levenden over de
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levenden te verkrijgen. Het moet Orlik vooral nagegeven worden, dat hij geen streep
gezet heeft voor een ‘Mappe’, voor een uitgever. De vreugde der artistieke ontdekking
en uitbeelding heeft hem telkens weer aan 't werk gezet, oogenblikkelijk, zoodat het
altijd weer improvisatie werd in den besten zin. Orlik heeft Ernst Haeckel geteekend,
toen hij met hem terugreisde van Java naar Europa. Van den beroemden geleerde,
die zich, steunend op zijn handen, over boord buigt, ziet men niet veel anders dan
den met een plaid bedekten rug en den breedgeranden democratenhoed, dien men in
Duitschland Calabreser noemt. Maar ondanks dat momenteele en genre-achtige is
er grootheid en rust in deze verschijning en een veelbeteekenend soort contemplatie.
Dat is geen gewoon mensch, die maar wat in 't water zit te kijken, dat is de man die
de geheimen en wonderen der groote zee-diepten beheerscht; de plechtig-klare
werkzaamheid van den geleerde, den vorschenden geest.
En nu van de Stille Zuidzee naar het theater terug, waar Orlik het liefste rondstroopt.
Een kleine teekening van Max Reinhardt is den beroemden tooneelbeheerscher
gedurende de artistieke opwinding van een repetitie als 't ware ontstolen. In het
boven-de-dingen-uit wakende voorhoofd en in het bevelende oog schuilt de dictator
van het tooneel, in den geopenden mond echter de hoogste spanning van het moment,
zooals alleen tooneelmenschen beleven. En deze mond behoort ook zonder twijfel
een man, die na de groote zenuw-verkwisting, nog zeer goed zal gaan dejeuneeren.
Van deze 95 koppen zijn er nauwelijks twee met dezelfde middelen gemaakt; elk
van hen krijgt de techniek die hij verdient. Richard Dehmels beeltenis is een woud,
dat van dien ouden grappenmaker Paul Lindau een rococo-arabeske, en een andere
schrijver, beroemd om zijn breeden lach, werd éen brullende lijn! Deze
overrompelingen van 's menschen wonderlijke wezen zijn geen caricaturen, het zijn
samenvattingen tot op den meest wezenlijken trek, het zijn de vereenvoudigde
formules voor het eindelooze spel van de natuur, waarmede zich de kunstenaar in
een heimelijke verstandhouding heeft gebracht. Natuurlijk zijn er ook schertsende
en zelfs kwetsende ontkleedingen en onthullingen bij, maar Orlik heeft toch niet
meer dan de allernoodigste boosaardigheid, zonder welke men nu eenmaal niet
karakteriseeren kan. En wanneer hem de jonge activisten, expressionisten en
extremisten dan verder verwijten willen, dat hij tot de ‘monde’ behoort, dat hij gaarne
de koppen van bekende menschen verzamelt, dan kan men hen gerust stellen met de
verzekering dat hij van zijn menschelijke onafhankelijkheid en zijn artistieke
verantwoordelijkheid nog geen duit prijsgegeven heeft. Mogen zij eenmaal in het
succes even onverleidbaar blijken!
Orlik is een kunstenaar wien alles gemakkelijk is geworden, en die niettegenstaande
dat nooit gemakzuchtig werd, die zich ook bij het goede niet neerlegt maar altijd
weer naar het betere zoekt, op gevaar af zelfs, dat dit zou blijken niet vóór maar
achter ons te liggen.
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Grieksch aardewerk,
door Herman J. de Vries.
IN een der vele zalen van het Britsch Museum, gewijd aan de voortbrengselen der
Grieksche pottenbakkerskunst, in die zalen waar de wanden bedekt zijn door kasten,
vol van de beste stalen der Grieksche ceramiek uit alle tijdperken, zag ik er twee vol
met vazen, kannen, schalen e.d.g. geheel afwijkend van de ons bekende typen. Zoo
oppervlakkig beschouwd zou ik den inhoud dezer glazenkasten geen oogenblik in
verband hebben gedacht met Grieksche kunst. Nauwkeuriger bekeken geven wèl de
vormen herinneringen aan wat wij van de kunst van Hellas kennen, maar de decoratie
is een geheel andere. Een opschrift op de kroonlijsten der kasten leerde mij dat dit
aardewerk is gemaakt in Groot-Griekenland in de 3e eeuw vóór Christus.
Wij weten dat er van uit Griekenland scheepsladingen aardewerk zijn uitgevoerd,
en overal waar Grieksche koloniën zijn geweest, vindt men Grieksch aardewerk.
Ook vindt men het in de streken die onder den invloed stonden der Grieksche
beschaving, zooals in het geheele dal van de Guadalquivir. In Groot-Griekenland
ontstonden er verschillende fabriekscentra, waar men aardewerk maakte, zooveel
mogelijk volgens de tradities van het moederland en naast Grieksche origineelen
vindt men in Zuid-Italië ook talrijke voortbrengselen van inlandsche fabrieken, die
echter alle het bekende type vertoonen, ook al bezitten zij een zekere mate van
zelfstandigheid in conceptie wat vorm en decoratie betreft. Een Apulische vaas zal
men nooit voor een Grieksche uit het moederland verslijten, ook al spreekt de
familieverwantschap zéér duidelijk.
Zooals ik hierboven opmerkte vertoont het aardewerk uit de 3e eeuw v.Chr. een
geheel afwijkend type, en deze afwijking wekte zóózeer mijn belangstelling, dat ik
in de bibliotheek van het Britsch Museum eens ging opzoeken wat er van bekend is.
Alvorens over te gaan tot de mededeeling van wat ik er over vond, zal ik in enkele
woorden vorm en decoratie beschrijven.
De vormen wijken niet al te zeer af van de bekende Grieksche.
De collecties in het Britsch Museum en in het Louvre, en de Italiaansche collecties,
zoowel de verschillende stedelijke als de privaat-verzamelingen in Z.-Italië, welke
laatste ik alleen ken uit foto's, omvatten hoofdzakelijk oinochoe's - lekythos (van
een zeer kleine afmeting) - kraters - skyphos en schalen (diepe borden).
De profileering heeft bij lange na die fijnheid niet van de orgineel Grieksche
producten - hoewel wij dit gebrek ook waarnemen bij de Apulische en Tarentynsche
vazen.
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De vaas of schaal wordt, na gebakken te zijn met een zwarte vernis bedekt, welke
vernis daarna ingebrand wordt. Hoogstwaarschijnlijk hebben wij hier te doen met
een zeer dunne glazuurlaag, hoewel de meeningen der archaeologen daarover uiteen
loopen. Ik ben geneigd aan een vernis te denken, omdat vaak het ornament met een
fijne lijn is ingekrast, waardoor een zéér dunne scherpe contour van bruin (de
ondergrond) ontstaat. Bij gebruikmaking van een glazuur is de lijn die ontstaat vetter,
wat o.a. duidelijk aan het eerste Brouwer-aardewerk te zien is. Op deze zwarte huid
nu, wordt òf door ringelooren, òf met behulp van den penseel de decoratie
aangebracht; de groote verdeeling, de hoofdlijnen, maar soms ook geheele gedeelten
van het ornament zijn vooraf met een naald ingekrast, waarbij vaak een zeer delicaat
effect verkregen is. De eenvoudige, luchtige versiering is in den regel met een
geoefende hand bijna spelenderwijze aangebracht en bestaat uit kleine randjes,
festoenen van blaadjes of stipjes, rosetjes, gekleurde blokjes, afwisselend rood en
geel, soms aangevuld met figurale motieven: amoretten, saters, maskers, duifjes enz.
Enkele zijn beschilderd met eenvoudige voorstellingen. Waar figurale motieven zijn
gebruikt, hebben deze alle betrekking op de Dyonisiusdienst. Enkele malen kwamen
wij eens een klassiek motief tegen: een eierlijst of een palmet.
De geheele beschildering heeft iets schetsachtigs, 't is niet pijnlijk precies,
nauwkeurig afgepast en uitgemeten, trouwens datzelfde vinden wij ook bij de
grieksche vazen uit het bloei-tijdperk. In den regel is het figurale gedeelte het zwakst,
hoewel duidelijk twee verschillende ateliers te onderscheiden zijn: een, waarvan
weinig gevonden is, met knap gepenseelde figuurtjes, satertjes, amoretjes en duifjes,
en een ander met figuren geheel uit de proportie met lang gerekte lijven zonder actie.
Het palet, waarover de werklieden beschikten, bestond uit drie kleuren: een
grijsachtig wit, soms geelachtig, soms met bruinrood aangestreken, een bruinrood,
soms tot purper overgaand, en een geeloker van zéér gedempten toon. Deze kleuren
doen nooit hard op den zwarten of zwartachtigen fond, de contrasten zijn bijna zonder
uitzondering harmonisch.
Het ornament, hetzij floraal of figuraal, is nooit in omtrek, maar steeds geheel in
kleur, wit, bruin, of geel opgezet.
Enkele lijnornamentjes zijn of ingekrast of met een dunne penseelstreek
aangegeven. Tot zoover over vorm en kleur.
Een van de eersten, die van dit aardewerk melding maakt, is Lenormand, en hij is
langen tijd de autoriteit geweest. Op een reis door

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

12
Z.-Italië ontdekt hij het in het Museum te Lecce. Buiten Italië was het vrijwel
onbekend. Uit een onderzoek, in Z.-Italië ingesteld, blijkt het hem dat dit aardewerk
bekend staat als aardewerk van Gnathia of Egnathia (nu Fasano aan de Adriatische
zee). In 1800 werden door eenige Poolsche officieren in de Necropolis van het oude
Gnathia eenige voorwerpen gevonden, en de stukken die later voor den dag kwamen,
ook in andere plaatsen, werden steeds genoemd naar de plaats waar dit aardewerk
het eerst gevonden is. In 1848 komt een collectie van dit aardewerk voor het eerst
op de antikiteiten-markt te Napels - ook weer onder den naam van Gnathia aardewerk
- een naam die het nòg bezit. Lenormand zegt dat de vindplaatsen zich niet tot Gnathia
beperken, maar verspreid zijn over het geheele gebied, vroeger bewoond door de
Japygiers en de Messapiers (het Z.O. van Italië). Hij acht het vrijwel zeker dat de
zetel van fabricage gezocht moet worden in het oude Tarentum, als zijnde het centrum
van beschaving en industrie in Z.-Italië. De eenheid in vorm en decoratie pleit voor
één fabricage-centrum (Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et belles
lettres VII, 1879).
In de Gazette Archéologique van 1881-82 komt Lenormand op dit onderwerp
terug in een artikel: Notes Archéologiques sur la terre d'Otrante. Dit nabloeiertje van
de grieksche kunst heeft hem blijkbaar bijzonder aangetrokken. Bij de beschrijving
zegt hij o.a.: ‘Ces décorations enlevées au bout du pinceau avec une grande liberté
de main, sont d'une élégance où le goût des peintres céramistes montre encore une
vraie fleur d'helléniaine.’ Het aardewerk wordt in grooten overvloed in alle nécropolen
gevonden, van Bari en Tarente tot Capo di Leuca toe. De musea en particuliere
verzamelingen zijn er overvol van en steeds vindt men het weer. Er is geen necropole
dat ontgraven wordt, of men vindt het bij honderden exemplaren. Zelfs komt dergelijk
aardewerk voor op eenige eilanden in de Grieksche Archipel zooals bijv. Milo. (Birch,
History of Ancient pottery 1st ed. vol. II).
Vóór Lenormand maakt echter J. de Witte, die belast was met de beschrijving van
het Musée Napoléon III - Collection Campana - in zijn: Etudes sur les Vases peints
(1865) reeds gewag van Gnathia aardewerk. Hij beweert zelfs, dat een kleine Gnathia
vaas bij München gevonden is. Enkele specimina dragen latynsche opschriften, en
uit den tekst maakt hij op dat ze dateeren van 300 - 260 v.Chr., toen Z. Etrurië reeds
nagenoeg geheel gelatiniseerd was.
In Rayet et Collignon, Histoire de la Céramique Grecque (1888) komt een vrij
uitvoerige beschrijving van Gnathia aardewerk voor. Zij verklaren het ontstaan van
dit nieuwe type als volgt: In de 2e helft van de 3e eeuw verdwijnt de typische
Grieksche ceramiek vrijwel
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geheel. Hoogstwaarschijnlijk moet dit toegeschreven worden aan den oorlogstoestand
waarin Groot Griekenland verkeert: verschillende takken van kunstnijverheid kwijnen
en gaan ten onder. Er komt een zoeken naar een andere techniek, naar andere vormen
en decoraties waarbij, met een minimumwerk een maximum effect verkregen kan
worden. Dat de aardewerkfabrieken slaagden, bewijst de groote verspreiding van het
Gnathia aardewerk. Het wordt gevonden op de Grieksche eilanden, zelfs vonden
Pottier en de Reinach het in Klein Azië in de grafkamer van Myrina. (Ik vond in:
Expéditon Ernst Sieglien - die griechisch-ägyptische Sammlung E. v. Sieglien - dat
er bij Alexandrië fragmenten van Gnathia aardewerk zijn gevonden; pag. 27, afb.
34). In Groot-Griekenland vonden Rayet en Collignon het over het geheele gebied
tusschen Canosa en Tarente. (Voeg daarbij de opmerking van Lenormand die het
vond van Tarente tot Capo di Leuca, dan ziet men dat aardewerk algemeen in het
Zuidelijk deel van Italië in gebruik was).
Wanneer de Romeinen Groot-Griekenland binnenvallen is er reeds een décadence
in de keramiek, bemerkt men reeds een streven en tasten naar ander décor, anderen
vorm, andere techniek. De grieksche vazen naar het klassieke type, o.a. de groote
vazen van Tarente, vormen een groote tegenstelling met die vervaardigd juist voor
de Romeinsche verovering. Grooter echter nog is de tegenstelling van deze laatste
met het Gnathia aardewerk: 't is inderdaad een heele ommekeer. R. en C. sluiten zich
aan bij Lenormand wat betreft de plaats van fabricage. Ook zij achten Tarente de
stad van herkomst. Echter voegen zij er bij dat, daar het aardewerk te weinig
bestudeerd is, en er vele exemplaren in Musea zijn wier plaats van herkomst niet
wetenschappelijk gecontroleerd is, men vooralsnog niet met zekerheid kan bepalen
waar al dit aardewerk is gemaakt.
Patroni, ik meen Directeur van het Museo Nazionale te Napels, geeft in ‘Vasi
arcaici delle puglie nel Museo naz. di Napoli,’ (Reale acc. dei Lincei vol. V. 1895),
een nieuwen kijk op den oorsprong. Hij beweert dat het z.g.n. Gnathia aardewerk
een opbloei is van de oorspronkelijke inlandsche keramiek. Deze keramiek - waarvan
er fraaie stalen zijn in het Museum te Napels - is geleidelijk, wat vorm aangaat, onder
een invloed gekomen van de Grieksche, is tijdens de Grieksche import en tijdens het
vervaardigen in Groot Griekenland van Grieksche navolgingen steeds aangemaakt
en is, na het verval van tarentijnsche en andere ateliers, waar navolgingen van
Grieksch aardewerk gemaakt werd ‘er bovenop gekomen.’ Te oordeelen naar de
afbeeldingen die Patroni's artikel illustreeren, schijnt mij deze veronderstelling in
hooge mate waarschijnlijk. Typisch is een rand van vrouwenfiguren rond den voet
van een dubbelvaas.
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In Bulletin de Correspondance Hellénique - Ecole française d'Athènes - 35 Ann.
1911, geeft Charles Picard een vrij uitgebreide verhandeling over Gnathia aardewerk.
Hij bespreekt verschillende opgravingen - o.a. die van Ruvo (het oude Rubi) - Oria
en Manduria. Uit het feit dat bij de laatste opgravingen bij Tarente geen één
overblijfsel van een pottenbakkerij is gevonden en onder het weinige aardewerk
nagenoeg geen Gnathia aardewerk, besluit Picard dat de veronderstelling van
Lenormand e.a., als zou deze overgroote rijkdom van Gnathia aardewerk afkomstig
zijn uit Tarente, zeer twijfelachtig is. Hoewel nauwkeurige aanwijzigingen
dienaangaande ontbreken, is het niet te gewaagd om de oudste producten van dit
aardewerk, in den vorm zooals wij het nu kennen, als Gnathia keramiek van de IV
eeuw v.Chr. te dateeren. Picard aanvaardt gaarne de veronderstelling van Patroni als
zou dit aardewerk ontstaan zijn uit het oorspronkelijke - vóór-helleensche - in Italië.
De Catalogue of the Vases of the British Museum geeft van de 51 nummers Gnathia
een beschrijving in deel IV: ‘Vases of the latest period’ bij H.B. Walters. (de
onder-Directeur van de Grieksch-Romeinsche afdeeling). Aan deze beschrijving gaat
een korte inleiding vooraf. Alhoewel de catalogus dagteekent van 1912 - een jaar
dus na het verschijnen van het artikel van Picard - wordt er geen melding gemaakt
van de belangrijke opgravingen bij Oria en Manduria.
In Walters' omwerking van het bekende werk van Samuel Birch ‘History of ancient
pottery: Greek, Etruscan and Roman’ (1905) wordt de opmerking gemaakt dat gezien de groote overeenkomst tusschen het aardewerk gevonden bij Canosa en Ruvo
en het Gnathia aardewerk - deze laatste benaming misschien het dichtst bij de
waarheid komt.
Hiermede heb ik ongeveer alle autoriteiten genoemd die over Gnathia aardewerk
geschreven hebben.
Dit aardewerk te willen vergelijken met de pracht van Hellas' Keramiek is natuurlijk
een dwaasheid, niet alleen zijn de bronnen, waaruit beide kunstuitingen voortgekomen
zijn, in elk opzicht zoo geheel verschillend, maar ook de geheele ontwikkeling van
de Grieksche keramiek, dat geleidelijk groeien - vele eeuwen door - hand aan hand
met zoovele andere kunsten in Griekenland - waardoor de geheele Grieksche kunst
in haar groote veelzijdigheid tot een nagenoeg ongeëvenaarde hoogte opklom - dat
missen wij bij de eenvoudige landelijke kunst, waarvan het Gnathia aardewerk de
laatste uiting is. 't Is de verfijnde aristocraat naast den eenvoudigen burger. Maar
waar verfijning ontaardt in verslapping, waar de aristocratische
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geest van het Grieksche kunstwerk door gedachtelooze navolging verwordt tot een
holheid en een dorheid waarvan zoovele Apulische en Tarentijnsche vazen blijk
geven - die door kleur: zwart en bruin, die door een mythologisch onderwerp en het
gebruik van palmetten en andere versieringsmotieven doen denken aan de kunst van
het moederland - daarentegen de fijnheid in profileering en de heerlijke
evenwichtigheid van de beschildering ten eenenmale missen - daar doet de eenvoud
en bescheidenheid van het Gnathia aardewerk weldadig aan. Het on-pretentieuse,
het stemmige, het intieme van deze kunst houdt zoo goed stand tegenover de laatste
afstammelingen van de eens zoo voorname Helleensche keramiek.
Karakteristiek voor Gnathia aardewerk is, dat het over het algemeen slechts aan een
zijde is beschilderd. Het feit, dat al het thans bekende in grafkamers is gevonden,
waar het tegen de wanden was opgesteld, verklaart deze beschildering aan een kant.
In fig. 1 en 2 zijn gegeven afbeeldingen van Skyphos, een zuiver Attisch (fig. 1) en
een uit Groot Griekenland (fig. 2), waarop de eenzijdige decoratie evenzeer voorkomt.
De Attische is uit het eind der Vde eeuw v.Chr., de andere uit Z. Italië tusschen 350
en 250 v.Chr. Enkele kannetjes zijn geheel versierd. (Zie o.a. fig. 5 en 6). Van een
oplossing van het ornament bij de aanhechting der ooren is bij geen der exemplaren,
die ik in natura of in foto gezien heb, sprake: het ornament is daar eenvoudig
verbroken - een feit dat ik ook meermalen heb opgemerkt bij het goede Grieksche
vaatwerk. Fig. 1 is een Attische Skyphos uit het Britsch museum en fig. 2 een Gnathia
Skyphos, uit het museum te Napels. Het verschil tusschen beide is dat de laatste
onder en boven een randversiering heeft, bestaande uit ringen, een rand die wij ook
zien in fig. 7 en 8.
Blijkbaar heeft de werkman hier in hoofdzaak een bekend Grieksch type gecopiëerd.
De olijfbladen (zie de Gnathiakommen uit het museum te Napels: fig. 7 en 8) komen,
wat conceptie aangaat, bijna geheel overeen met die op fig. 2.
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Nétské en okimono,
door J.W. Kaiser.
HET is in ‘Papier Schmetterlinge aus Japan’, het boekje van Netto over Japan in den
tegenwoordigen tijd, dat wij de afbeelding van een deftig bezoek aldaar vinden. Een
waschechte Duitscher, met moeite neergestreken op de vloermat, steunt met de
linkerhand den stijven rug, terwijl hij met de lange beenen en zijn te mooie gestreepte
sokken (zijn bottines staan natuurlijk buiten) geen weg weet. Mevrouw, ook op den
vloer, schikt zich beter in de vreemde houding en de Japanners zijn natuurlijk geheel
te huis op de gekruiste beenen. Zoo zitten zij bij elkander in de kale, ledige
ontvangkamer.
Indien wij een stoof voor de verwarming (hibachi) een rookstelletje (tobacobon)
en misschien een laag tafeltje voor thee- of Sakékopjes uitzonderen, is er in die kamer
niets, absoluut niets; geen tafel, geen stoel, geen gordijn, geen kast, geen
schoorsteenmantel, geen piano, in het kort niets. De buitenwanden zijn gevormd
door houten schuifluiken, al of niet geverfd, de binnenwanden door met papier
bespannen ramen, meest versierd met bloemranken of zoo; de zoldering is laag, de
vloer belegd met de zindelijke Japansche matten. Voorwaar naar onze begrippen
geen gezellig salon. Toch is er iets om het oog te boeien. In een der wanden zijn twee
nissen, als het ware twee bedsteden zonder deuren, aangebracht. De eene, de
chi-gai-dana, dient slechts voor berging, beneden van het weinige beddengoed (de
Japanner slaapt op den vloer tusschen twee gewatteerde dekens), boven van de
kakemono enz., die buiten gebruik zijn, maar de andere, de toko-noma, werkelijk ter
uitstalling van enkele fraaie voorwerpen uit den voorraad van den huisheer. Tegen
den achterwand hangen daar een paar kakemono en op den verhoogden bodem staan
allicht een wierookbrander, een bloemvaas met een bloeienden tak er in, een beeldje
van een der huisgoden en kleine beeldjes of groepjes uit hout of ivoor gesneden =
de okimono.
De okimono soms tot 20, meest slechts enkele centimeters hoog, zijn zeer algemeen
in Japan, zij worden nog steeds veel vervaardigd en uitgevoerd naar Europa. Men
ziet ze in elken winkel van Japansche goederen; landlieden met een hak, visschers
met een netje enz. Deze zijn meerendeels niet belangrijk, al komen er onder wel
stukken voor getuigende van groote kunstvaardigheid. Zij zijn gewoonlijk van ivoor,
de grootere uit verschillende stukken samengesteld, doch zoo handig, dat de naden
niet te vinden zijn. Van meer belang zijn de oudere okimono van de 17e eeuw en
18e eeuw. Meest van hout gesneden en dikwijls gelakt (goudlak), vinden zij hun
onderwerpen in de mythologie.
Zoo b.v. Fig. 1, een afbeelding in goudlak van Daikoku, een van de zeven
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Japansche geluksgoden, met een breede pet op en een mijnwerkershamer in de hand.
De groote, dikke oorlellen zijn een teeken van zijn goddelijkheid.
Steeds zijn de okimono uitsluitend voorwerpen van weelde, gemaakt om als sieraad
opgesteld te worden en geheel verschillend van het gebruiksvoorwerp, de né-tské.
Toch worden zij dikwijls verward, zelfs okimono quasi in né-tské veranderd. Zoo
vond ik onlangs op een veiling een okimono geheel als Fig. 2, als né-tské aangebracht.
Door aan de onderzijde een gaatje te boren, was hiertoe gelegenheid verschaft. Deze
okimono stelt voor een man die een rat onder een doos denkt te vangen; de rat ontsnapt
echter en zit hem, o schrik, op den rug; een geval zeer dikwijls, ook werkelijk als
né-tské, in beeld gebracht.
Wat nu is een né-tské?
Wij kennen allen de kimono, algemeen door de Japanners, mannen en vrouwen,
gedragen, dikwijls in meerdere exemplaren over elkaar. 't Is een van voren geheel
open hemd, met groote zakmouwen, dat op de heupen met een band saamgebonden,
daar opgeschort en sterk naar rechts overgeslagen wordt, wat den drager dwingt met
kleine passen te gaan, als onze dames in robe-tonneau. Evenmin als aan de andere
Japansche kleeren, komen knoopen, haken, drukknoopen enz. aan de kimono voor.
Ook ontbreken de zakken, behalve dan die in de mouwen, slechts dienende voor het
taschje met de bekende neuspapiertjes. Toch zijn er behalve de waaier, die meest in
de hand gehouden wordt, vele voorwerpen die de Japanners, mannen en vrouwen,
steeds meevoeren; gelegenheid daartoe biedt uitsluitend de Obi.
Bij de vrouwen is die obi een stuk kostbaar lijnwaad, 4 M. lang en 0.34 M. breed,
verscheiden malen om de taille gewonden (waartoe de patient als een tol in de rondte
draait) en dan op den rug met een strik met groote lussen dichtgebonden. De lussen,
steeds met een kussentje opgestopt, worden meest gedragen als de, bij oudere dames
nog welbekende, queue de Paris, doch dan veel breeder, ongeveer dus als de tasch
van den postbode op nieuwjaarsmorgen. Bij jonge meisjes worden de lussen tegen
den rug opgeslagen; zij reiken dan tot aan den hals. Zeer voorname dames en ook
de bewoonsters van de Yoshiwara (naughty girls) droegen vroeger ook wel den strik
van voren.
Een vouw in de lengte van de obi geeft goede gelegenheid kleinere en minder
harde voorwerpen te bergen; zoo vinden toiletdoosje, beurs, tabakzakje, pijpje (de
dames rooken dapper) doch niet het medicijndoosje (inro) daarin plaats.
De obi van den man is ook 4 M lang, doch slechts 0.10 M. breed. Hierin kan niets
geborgen worden, en al wat de man meevoert, wordt aan de obi gehangen met een
dubbel zijden koord, kort boven het hangend voorwerp tezamen gebracht in een
schuifje (ojime) dat meest den vorm heeft van een min of meer versierde kraal. Om
het koord te beletten onder de obi uit te
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slippen werd aan het einde een voorwerp bevestigd; de né-tsuké (spreek uit né-tské).
Aan dit voorwerp zijn dus twee eischen te stellen; het moet geschikt zijn om aan een
koord hangend gedragen te worden en mag geen uitstekende deelen hebben, die licht
afbreken, of haken kunnen in de plooien van het kleed. Né-tské vertaald luidt
‘wortelaanhangen’; vermoedelijk zijn dan ook de eerste né-tské eenvoudig stukken
boomwortel of hout geweest die door vorm of kleur voor het doel geschikt bleken.
Hoe de né-tské zachtkens-aan een kunstvoorwerpje geworden is, waaraan zelfs
beroemde meesters als Korin en Ritsouo hun kracht beproefden, al bleef ook de
vervaardiging meest een afzonderlijk handwerk, is zeer verschillend besproken; zoo
worden zelfs de tandmeesters (die valsche gebitten van palmhout sneden) als de
eersten genoemd die de né-tské versierden.
Zeker is dat, toen de invoering van velerlei medicijnen door de Jezuieten, het
gebruik van het medicijndoosje (inro) algemeen maakte bij de hoogere standen, ook
bij de vrouwen, al spoedig die inro zoowel als de bijbehoorende né-tské voorwerpen
werden van groote weelde; steeds werd een bizonder fraai stelletje voor feestelijke
gelegenheden zorgvuldig in zijden doeken gewikkeld in kistje of lade bewaard. Zoo
kunnen dan deze voorwerpen volkomen onbeschadigd en toch zeer oud zijn.
Behalve een inro werden door de mannen hangend medegevoerd (koshisage) een
beurs, een tabakzakje, een pijpje in foudraal en soms een inktpotje met
penseelkokertje. Bij al deze voorwerpen behoort een né-tské en legio is dan ook hun
aantal.
Er zijn groote en kleine né-tské. Bij de wonderzware Japansche worstelaars pasten
natuurlijk zware stukken, terwijl de kleine kinderen, geheel gekleed als de
volwassenen, alles dragen in miniatuur tot zelfs sabeltjes in houten imitatie. De
gebruikte materialen zijn vele. Lak, koraal, hoorn, schildpad, aardewerk, porcelein,
ijzer, goud en zilver hebben er voor gediend, doch het meest werd hout en ivoor
verwerkt.
De né-tské komen in hoofdzaak in twee vormen voor; de knoop (manju en
kagamibuta) en de beeldende vorm.
De knoop (manju) bestaat meest uit twee deelen (Fig. 3); in de onderhelft is een
gat waardoor het dubbele koord gaat, dat aan een oog, aan de binnenzijde van de
bovenhelft aangebracht, bevestigd wordt. Uit één stuk bestaande, zijn er twee gaten
voor het koord, of wel een oog aan een metalen pen. De hier afgebeelde manju is
van gesneden lak, zoogenaamd gurilak. De massa is gevormd door lagen van
verschillende kleur, waarin de diepe V-vormige insnijdingen van het ornament zijn
gedaan, die nu op de zijvlakken de verschillende lagen als lijnen laten zien.
Bij de kagamibuta (Fig. 4) bestaat de onderhelft uit een schotelvormig stuk ivoor
of been met dikken rand, waarin het bovenstuk, een metalen plaatje met fijn drijfen ciseleerwerk, als een deksel past.
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Voor de onderwerpen van de beeldende né-tské bestaat een uitgebreid jachtveld; de
Japansche flora en fauna (ook de mythologische), goden, heiligen en duivels,
Japansche en Chineesche sagen, maskers enz., dat alles gaf den kunstenaar een
gegeven voor de vervaardiging van zijn kleine sieraden.
Als overgangsvorm zou men kunnen beschouwen de né-tské, waarbij de een of
andere handeling in zeer gesloten compositie wordt weergegeven. Zoo b.v. de né-tské
van Miwa I uit de collectie Gonse, waar een jager wordt afgebeeld op de loer liggend
verscholen onder zijn grooten platten hoed en zijn regenmantel van gevlochten stroo,
of wel de slak op zijn huisje kruipend van Tadatoshi. Ook Fig. 5 geeft een aardig
voorbeeld; een muisje half bedekt door gestyleerd bladornament. 't Is een né-tské
van Ho-raku.
Dit soort snijwerken steeds van hout, soms gepolychromeerd, doch meest in
natuurlijke kleur, donker en glanzend door ouderdom en veel gebruik, behoort wel
tot de meest belangrijke. Bij de né-tské, die den knoopvorm hebben, dienen vermeld
de veel voorkomende mandjes met vruchten, bloemen of visschen. Fig. 6 is een
bizonder fraai exemplaar met visschen in verschillende metalen, waaronder goud en
de bekende roode ijzerlegeering.
Na de 17e eeuw werd veel ivoor ingevoerd en gebruikt, de né-tské wordt minder
gesloten van vorm en nadert later soms de okimono.
Afwijkend van vorm zijn de lange ivoren né-tské, meestal voorstellende Sennins
en priesters, soms een Hollander; zij zijn vrij oud, doch komen veel voor. Fig. 7 stelt
voor Tobusaku, een sennin kenbaar aan de perzik met één blad, verder aan zijn
spitsbaard en bladerenschort.
De lange né-tské Fig. 8 vertoont ons een voorbeeld van gelukkige samenwerking.
De langbeenige Ashinaga draagt op zijn rug den langarmigen Tenaga in zee, waar
de lange armen den Tenaga goed te pas komen om visch te vangen. Volgens de
legende leefden de Ashinaga en Tenaga in Noord-Mantsjoerije.
Vóór de 17e eeuw was het gebruik van maskers op het tooneel en bij de No- en
andere dansen in Japan algemeen. De zeer mooie levensgroote maskers hebben de
né-tské snijders dikwijls als voorbeeld gediend.
Fig. 9 is een maskertje van Uzumé of Okamé. Zij wordt steeds lachend afgebeeld
met een smal voorhoofd, waarop twee vlekken, dikke wangen en een ronde kin. Toen
de zonnegodin Amaterasu, na een twist met haar broeder Susano, den god van
stroomen en getijden, zich in een grot teruggetrokken had, trachtten de andere goden
van de Shinto Olympus haar weer naar buiten te lokken daar zonder haar de wereld
koud en donker was. Zoo deed ook Uzumé. Zij danste een vroolijken dans die zoo
uitbundig werd, dat haar kleeren afzakten, en meer van hare bekoorlijkheden lieten
zien dan in de bedoeling lag.
Natuurlijk algemeene vroolijkheid onder de aanschouwers en Amaterasu,
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half boos, half nieuwsgierig, kwam om een hoekje kijken. Snel werd haar een ronde
spiegel voorgehouden waarin zij eene mededingster dacht te zien. Vol majesteit trad
zij nu geheel te voorschijn en verlichtte weer de aarde. Uzumé is bij uitstek de godin
van de zinlijkheid, wat wel te zien is, waar zij streelend gaat over den langen neus
van den Tengu (né-tské coll. Brockhaus).
Volgens een Japansche sage leefden aan de kust kleine vrouwelijke wezentjes, de
Shojo. Uit hun bloed en hunne lange roode haren was een kostbare verfstof te bereiden
en dus maakte men er jacht op. Er werden groote schalen saké op het strand neer
gezet en de arme drankzuchtige Shojo dronk en dronk tot zij, stomdronken, een lichte
prooi werd voor de visschers. Meest worden zij afgebeeld in kimono met Chineesche
schoenen aan en een kleine tonsuur. Fig. 10 stelt een Shojo voor, die, reeds
beschonken, de Sakékom tracht mee te voeren.
De Japansche kwelduiveltjes, de Oni, vormen een zeer geliefd onderwerp voor de
né-tské snijders. Wij zien ze dikwijls met een doos, die de door hen zoo gevreesde
boonen blijkt te bevatten, of wel met pijnlijke uitdrukking door die boonen getroffen,
ook bekeerd, in priestergewaad of, getemd, den meester een hoed nadragend, enz.
Zij hebben met den duivel niets gemeen en bepalen zich er toe allerlei plagerijen en
streken uit te halen. De aan de Chineezen ontleende duivelbanner Shoki is dan ook
in Japan niet zoo kwaad als hij er uitziet en slaat meer met het plat van zijn waard
dan met het scherp.
Fig. 11 is zeer belangrijk, als absoluut geschikt voor het doel door de geslotenheid
van den vorm, die hier de driehoekige pyramide nadert. Ze stelt voor den
goedmoedigen geluksgod Hotei, kenbaar aan zijn welgevulde gestalte en dikke groote
oorlellen, aan waaier en perzik en aan de zak, hier leeg naast hem afgebeeld.
Het ivoor van deze né-tské is mooi van kleur, zoowat als die van een even
doorgerookte meerschuimen pijp. Volgens Brockhaus werd vóór de 17e eeuw slechts
fossiel ivoor van den mammouth gebruikt, bizonder hard en vast en van een lichtbruine
kleur. Het later geïmporteerde ivoor werd geel gebeitst met plantensap, een kleur die
aan het licht verbleekte en ook verdween door afslijting, waardoor dan ook de
voorzijde van oudere né-tské vooral op de slijtplekken steeds lichter is dan de
achterzijde. De met koffie enz. sterk bruin gekleurde moderne né-tské zijn niet mooi.
Zeer afwijkend is het ivoor van den narwaltand, dat melkwit van kleur en zeer
vast, glanst als porcelein. Aan dit ivoor - men dacht dat het afkomstig was van den
mythischen éénhoorn - werden vele deugden toegeschreven; het zou o.m. een
betrouwbaar tegengift zijn. In Europa werd het gebruikt voor bisschopsstaven en
was uiterst kostbaar. In de 16e eeuw werd de waarde van een tand, die aan een gouden
ketting hing in de keursvorstelijke verzameling te Dresden, geschat op 100.000
rijksdaalders.
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Een aardige illustratie van een Japansche zegswijze geeft Fig. 12. Een Japanner ligt
op de knieën een plaat te poetsen, die goed beschouwd den vorm heeft van het
letterteeken kokoro (hart). Zoo is de legende ‘houd Uw hart rein.’
Een né-tské is vooral door zijn doelmatigheid van een okomono te onderscheiden,
niet door de aanwezigheid van gaatjes voor het koord, die immers altijd later aan te
brengen zijn. Dikwijls ook is op andere wijze voorzien in de gelegenheid tot
bevestiging. Fig. 13 is een onderaanzicht van een fraai knagend muisje. De staart is
hier zoo onder het beestje gelegd, dat een oog ontstond waardoor het koord gestoken
kon worden.
Toen omstreeks het midden van de vorige eeuw de Europeesche kleederdracht in
Japan meer en meer ingang vond, ja zelfs voor officieele gelegenheden
voorgeschreven werd en het spoedig bleek, dat né-tské hier gaarne gekocht werden,
kwamen zij bij zakken vol naar Europa.
Natuurlijk rijp en groen door elkaar en dat rijp en groen is nu nog in den handel.
Al zijn de beste stukken er lang uitgepikt, toch blijft er voor den liefhebber een goede
kans een mooi stukje machtig te worden.
Men moet echter met oordeel te werk gaan, nooit iets koopen, omdat het zoo
goedkoop is, waartoe het bijwonen van veilingen te licht aanleiding geeft. Ook moet
men niet koopen omdat het stuk gesigneerd, nog minder omdat men denkt dat het
oud is. Slechts als men koopt wat men na nauwkeurige bezichtiging mooi of belangrijk
vindt, gaat men veilig. Immers al krijgt men dan eens een minderwaardig stuk, zoo
wordt ‘de strop’ vergoed door de ontwikkeling van ons oordeel omtrent de eenige
punten waar het op aankomt - de schoonheid en de belangrijkheid van het werk.
De Japanners zijn aartsnamakers en als zoodanig uitermate bedreven; ook zien zij
niet op tegen een valsche onderteekening. De kopieën naar meesterstukken zijn echter
veelal voor de Japanners, niet voor uitvoer gemaakt, altijd vrij en dikwijls even mooi
als het origineel. Nog bedenke men, dat de onderteekening dikwijls slechts beteekent,
dat de maker behoort tot de school of tot de familie van den kunstenaar.
Verder moet men de né-tské nemen voor wat zij zijn - kleine bekoorlijke bibelots;
bekoorlijk door kleur en patine zoowel als door de uitvoering en de, meestal
humoristische, opvatting van het onderwerp.
Hilversum, 31 Mei 1920.*)

*) Daar de schrijver van dit artikel, tot ons groot leedwezen, in October j.l. overleed, heeft de
Redactie E.G.M. de correctie op zich moeten nemen.
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Over den stijl van Dr. A. Kuyper,
door P.H. Ritter jr.
MEN handelt onjuist door bij de beschouwing van een periode der letterkunde zijn
karakteristiek te beperken tot eene kenschetsing van den strijd der scholen en van
hetgeen die strijd heeft voortgebracht.
Een nieuwe, levenskrachtige strooming vindt op den duur haar overmacht, zij
overgolft het oude en vermolmende en al wat niet uit eigen kracht leeft sleurt zij
mee. Maar eenzaam en hardnekkig blijft het granieten rudiment der oude culturen
omhoog. Nimmer gelukt het de machtigste stuwing van den nieuwen tijd het oude
te breken, wanneer dat een eigen, zelfstandig karakter heeft. En zoo moet, ook in de
letterkunde, de kritikus en contemplator rekening houden met die beide cultuurpolen:
met de revolutionaire maar ook met de reactionaire tendenz.
Tegen den stijl der theologen, tegen het zielloos gebaar, de vooze breedsprakigheid
ging het gevecht van den Nieuwen Gids. Hij heeft overwonnen over de gansche linie.
Terneergeworpen onder het donderend proza van Van Deyssel, doorstoken door het
vernuft van Kloos, lagen de gepommadeerde dominés zonder ziel onder hun toga,
bleek terneer. Maar deze theoloog, Dr. A. Kuyper blijft overeind, en hij ontwikkelt
zich, geheel buiten elken invloed en elk bespeurbaar contact met de nieuwe,
levenwekkende strooming, die de Nederlandsche letterkunde groot heeft gemaakt,
tot een zelfstandig, kernachtig stylist, een prozaschrijver vol merg, vol zout, vol van
gekristallizeerde geestdrift. Er zijn er nog enkelen die, buiten onmiddellijke
beïnvloeding van den Nieuwen Gids, buiten aanraking met de eigenlijke literatuur,
het schoonste proza hebben geschreven dat onze letterkunde kent. Wij denken aan
het proza van Bolland, geheel gevormd door zijn redelijke bezinning, aan het
historisch proza van Robert Fruin, wij denken aan den puntigen stijl van Tak en de
Koo, en niet in de laatste plaats aan het singuliere proza van Van der Wijck. En zoo
dient de letterkundige kritikus tot bezinning te komen en te gaan weten dat stijl een
product is van het leven, dat breeder spheer heeft dan de literatuur in engeren zin
omvat.
Welke elementen geeft nu de stijl van Dr. A. Kuyper te aanschouwen?
Hij is allereerst overtuigend door zijn overtuigdheid. In dezen stijl begint het
betoog, nadat de lezer door het gestelde ten volle wordt overtuigd geacht. Het betoog
gelijkt de nadere uiteenzetting van hetgeen men als het ware reeds te zamen
overeengekomen is. Dit stijlkarakter blijkt telkens in kleine trekjes, en volstrekt niet
alleen in Kuypers polemische betoogen, maar eveneens in zijne meditatieve en
stichtelijke geschriften, die, in wezen, evenals zijn staatkundige polemieken, klare,
strijdbare uiteenzettingen zijn.
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De voorbeelden bieden zich in rijke verscheidenheid aan in de rijke verscheidenheid
zijner werken. Het voorwoord tot zijn meditatiën voor jonggehuwden, getiteld: ‘Als
gij in Uw huis zit’ vangt aan met het gestelde: ‘Het huisgezin is de wondere schepping
Gods, waaruit geheel ons menschelijk saâmleven zich vanzelf ontplooid heeft.’ En
dan volgt onmiddellijk: ‘Vergelijkt ge dan ook (curs. v. ons) den volkstoestand onder
Israël met dien in Rome en Griekenland, dan springt niets u zoo fier in het oog, als
de veel hooger plaats der eere, die het huisgezin in Israëls volksleven inneemt.’
Die woorden ‘dan ook’ verraden het essentieele stijl-element bij dezen schrijver.
Een niet-Calvinist, zeggen wij bijvoorbeeld een scepticus-vrijdenker, zou kunnen
twijfelen aan de schoonheid en heiligheid van het huisgezin en iemand van een
bepaalde historische richting aan de beteekenis van het huisgezin als kiem der
maatschappijlijke ontwikkeling. Maar Dr. Kuypers stijl laat hier den twijfel zoo
weinig toe, dat hij onmiddellijk gaat concludeeren, en het object zijner verzekerdheid
breedere illustratie geven. Een ander voorbeeld uit de ‘Rede bij de opening van het
Sociaal Congres op 9 November 1891 gehouden’. Op blz. 14 vraagt de schrijver naar
aanleiding van de sociale wantoestanden: ‘Is het nu denkbaar, M.H., dat de Christelijke
Religie, toen ze de wereld inging, tegen zoo misdadigen stand van zaken geen positie
zou hebben ingenomen? Gij weet toch, (curs. van ons) hoe, in nog erger mate dan
thans, soortgelijke sociale toestanden, als nu het huidig Europa en Amerika in
spanning houden, destijds den naderenden val propheteerden van het Romeinsche
Keizerrijk, en hoe een echt Aziatisch despotisme, schier in alle wingewesten van het
Romeinsche rijk, een stelsel van uitzuiging en uitmergeling deden heerschen,
waartegen helden van het woord, als Cicero, vaak vruchteloos hun stem verhieven.
Ook toen het evenwicht der standen verbroken’...... enz. In ‘gij weet toch,’ in ‘ook
toen’ dezelfde stijl-eigenaardigheid. Het als vastgesteld bekend achten. - Onze citaten
zijn willekeurig. Wilden wij dit stijl-element nader aan andere voorbeelden
illustreeren, wij zouden meer ruimte eischen dan ons is toegemeten. Het is ook ons
hier niet te doen om te bewijzen, maar alleen om te kenschetsen.
Het axiomatische van Kuypers stijl past zeldzaam gaaf bij zijn
systematisch-didaktisch karakter. Er is een bijna wiskundige klaarheid in de
betoog-constructie en de constructie van Kuypers stijl is immer betoogend. Nimmer
verlaat hij de intellectualistische bouw-orde, nimmer laat hij zich meedeinen op zijn
vervoering, nimmer is hij lyrisch-exclamatief. Dr. Kuyper schrijft in zijn ‘Dagen van
goede boodschap’ een verhandeling over het lied der Kerstengelen, die zingen: ‘Eere
zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde en in de menschen een welbehagen.’
Het thema is, dat de engelen, in tegenstelling tot de menschen, aanvangen met God
te eeren, dat datgene, waar wij op het Kerstfeest het laatste mee aankomen,
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bij hen is het eerst. Niet een verheerlijking der van God gezonden hoogere wezens,
neen de engelen overwegen en betoogen: ‘Ze hadden zich afgevraagd hoe hun heilige,
heerlijke, hoog gerechtigde God dan zulke goddeloozen zou kunnen rechtvaardigen.’
En zoo, wordt raisonneerend, verder betoogd.
Nu heeft ook het axiomatische een bizonderen invloed op Kuypers betoogtrant.
Hij kan door dat axiomatische een stellig, kort betoog geven. Kuypers stijl is
gesaccadeerd, soms lapidair. Er heerscht bij Kuyper immer een spel van vraag en
antwoord, hij vindt zijn kracht immer in sprekende tegenstellingen. Zijn uitweidingen
zijn immer bevestigingen en klimaxen, nooit amendementen of voorbehouden, en
treedt het voorbehoud een enkele maal op, dan wordt het aanstonds vernietigd.
Op blz. 112 van ‘Ons Program,’ waar de schrijver over de Grondwet spreekt,
vinden wij bv. de volgende passage: ‘Wel erkennen we dankbaar, dat de uitnemende
eigenschappen van onzen eersten Koning veel van het hieruit (uit partij-tirannie)
ontspruitend kwaad aanvankelijk temperden; maar evenmin mag toch verzwegen,
dat ook bij dezen Koning, tegenover het onmiskenbaar vele goede, niet weinig
bedenkelijks in het regeeringsbeleid overstond’;...... enz.
Het axiomatische, het uitgaan van niet voor bestrijding vatbaar geachte zekerheden
is bij Kuyper altijd het middel om het bestredene te vernietigen. De verwerping is
in dezen stijl een gevolg van het als volstrekt rechtvaardig of volstrekt logisch
aangenomene, gelijk o.m. uit het hierboven gegeven citaat kan blijken.
Naast verzekerdheid, stelligheid en een meer concreet-wiskunstige, architecturale
dan metaphysische betoogtrant - er is geen praeciseering noodig, omdat van de
praeciese overtuiging wordt uitgegaan - vinden wij als krachten van Kuypers stijl:
activiteit, het archaisme, de populariteit, de klimax, het beeld, de beknoptheid die
niet alleen met des schrijvers lapidaire stelligheid, maar meer nog met zijn activisme
samenhangt.
Kuypers ontroering komt in de klimax tot haar recht. Deze vlijmscherpe
intellectualist is niet een on-ontroerde, maar hij heeft zijn ontroering immer in de
hand. Nooit verliest hij zich in zijn stijl, nooit verlaat hij den bodem zijner
werkelijkheid.
De klimax sluit op zijn axioma. Hij bezigt, schijnt het, soms het axioma òm de
klimax.
Op blz. 110 van ‘Ons Program’ vindt ge de volgende passage:
‘We zijn geen voorstanders van een Grondwet, in absoluten zin. Bij natiën, die
zeer laag staan, is ze ondenkbaar. Zelfs nu zou ze in Rusland nog een hors d'oeuvre
zijn. En Turkije heeft, door in zijn stervensure nog een grondwet in te voeren zich
tot een spot gemaakt voor gansch Europa.’ Dit zijn nu allemaal stellingen, die ge
onvoorwaardelijk moet aan-
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vaarden. En in de zekerheid van Uw aanvaarding, vervolgt de schrijver:
‘Ja, sterker nog, dient erkend, dat er volken zijn, die wel een geoctroyeerd charter,
maar geen grondwet dragen kunnen.’
Van dergelijke tournures wemelt het werk van Dr. Kuyper. Er ligt de volgende
psychologie in. ‘De eerste stelling is onaantastbaar, en natuurlijk zijt ge het dan over
de volgende met mij eens.’ Zoo bindt hij door zijn suggestieve verzekerdheid en
dwingt U om met hem op te stijgen naar de volgende trap.
Maar deze werking van klimaxen en, daarmee verbonden, van tegenstellingen is
niet alleen onderbewuste stijl-bedoeling. Ze is een onmiddellijke werking van Kuypers
natuur. Wanneer hij zijne aandoeningen of verontwaardigingen nauwlijks bedwingen
kan, verschijnt niet, gelijk bij anderen, lyrische gëexalteerdheid, de schrijver bewaart
zijn korte, saamgedrongen rhythmiek. Niet in het rhytme maar in beelden en klimaxen
komt de stijging der geestdrift uit.
Uit de ‘Meiboom in de kap’ citeeren wij het volgende fragment:
‘Maar juist van dit ouderrecht willen deze nieuw-modische cultuuurkweekers van
verre niets weten. Hun wijst een heidensch wijsgeer als Plato het spoor. Voor rekening
van den Staat en niet van den Vader komt, zoo ge hem als gids kiest, het kind te
liggen. Aan de meesters, die zij zullen kiezen en aanstellen, hebt ook gij alzoo de
opvoeding van uw kind toe te vertrouwen. In naam der vrijheid zoo ge wilt, doch
naar eigen koopmansaard, zullen ze eerst de openbare school in 't goud zetten, voor
die school u de tiende penning afvorderen, om dan, als uw geld op en uw beurs ledig
is u spottend toe te roepen: Bouw voorts nu zelf uw eigen scholen, Gij zijt immers
vrij.’ De jacht der gedachten toomt hier den stijl in, maar versterkt den inhoud der
uiting. De inhoud van het gezegde wordt voortdurend heviger en voller, maar blijft
samengeknepen in de vuist van den stijl. Hier doet de klimax alles, en projecteert
onmiddellijk het denkleven. Eerst is het onderwijs-systeem der liberalen gericht naar
een heidensch wijsgeer. Dàn komt niet de wijsgeer, maar de onpersoonlijke Staat,
dàn niet meer de onpersoonlijke Staat, maar de dwingelandij van den vijand. En
evenzoo de dalende klimax: schijn-vrijheid, koopmansaard, verzadiging van het
vijandelijk instituut, berooving van het eigen, verguizing.
Tegenstelling en climax geven aan dezen stijl zijn gespierde vitaliteit, maar hij is
beeldend als geen andere.
Hoe ver ligt deze beelding van het modern impressionisme. Het beeld is hier nooit
waarnemingsbeeld of resultaat van verdiepte waarneming, gelijk bij het
impressionisme der tachtigers. Het is altijd gedachte-beeld. Het beeld treedt hier op
als vergelijkings object voor de primair-aanwezige gedachte. En dan wordt
nauwkeurig de logische ontwikkeling van dat gedachtebeeld voltooid.
De schrijver ziet zijn ideeën, hij ziet ze verstoffelijkt in zijn geest. Hij is
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zoo overtuigd van de daadwerkelijke kracht der begrippen, dat ze onmiddellijk worden
gematerializeerd. En evenals des schrijvers geest is zijne beelding buitengewoon
actief. Zijn voorstellingen bespringen u, ze komen dreigend op u af, ge verkeert in
een door intellectueele phantasie geschapen nieuwe wereld, waarin ge door tastbare
angsten en zekerheden zijt omringd. Wij citeeren nog eenmaal uit: ‘Als ge in uw
huis zit.’ Over de verhouding tusschen het lichaam en de zonde schrijft Dr. Kuyper
daar o.m. op blz. 164: ‘Als iemand gechloroformiseerd is, kan er, zoolang die
verdooving duurt, niet ééne zonde door hem uitgericht. En als iemand van zichzelf
ligt evenmin. Maar is het lichaam wakker en werkzaam, zoodat de zintuigen
waarnemen, en de ziel door onze beweeg-zenuwen de beschikking over ons lichaam
heeft, dan staat de poorte open, en rijdt de booze zonde uit’ (curs. van ons).*)
De stijl-activiteit is hier bereikt zonder één enkel exotisme, door de eenvoudigste
rangschikking van woorden. Maar let op: Er staat niet: Indien ge wakker zijt en uw
lichaam is werkzaam en ge neemt waar.’ Neen: door de zinsconstructie wordt het
lichaam, worden de zintuigen, actieve persoonlijkheden en zoo is ook de zonde geen
vage abstractie, maar een concreet monster: ‘De booze zonde rijdt uit.’ - Iets verder
spreekt de schrijver over den toorn en karakteriseert den toornige door de taal die
over zijn lippen komt, het slangengesis dat uit zijn keel opgiechelt, en deze laatste
uitdrukking heeft bij Kuyper niets belachelijks, of bedekt-ironisch. Waarom niet?
Omdat ze één is met de algemeene actieve beelding van zijn stijl.
Maar ook omdat tot Kuypers stijlmiddelen het archaïsme behoort. In tegenstelling
tot het neologisme van het modern impressionisme zoekt Kuypers stijl uit het
vlak-academische zijn weg naar het archaïsme. Nieuwe woordvorming uit de schat
der historie. Dit archaïsme past wonderwel bij de kortheid van zijn stijl, bij zijn actief
verbeelden, bij zijn kernwoorden, die, vaak geheel natuurlijk gevormd, door hunne
plaats in een bepaald verband hun werking verrichten. Bij dezen innerlijk
hevig-levende trekt zich de geestes-werkzaamheid samen in één enkel beeld. Een
enkel moment, één enkel afdoend woord. Het archaïsme heeft een wereld van
mogelijkheden. Het combineert stijl-bedoelingen. Het kan tegelijkertijd plechtig en
ironisch zijn. En het geeft Dr. Kuyper het bindmiddel voor zijn rhythmiek. Een zoo
korte, gedrongen mannelijke stijl zoekt naar zijn vrouwelijk complement, zonder
zijn eigenheid te verloochenen. De archaïstische e uitgang, waar de modernen Kuyper
zoo om hebben bëironizeerd, hulpe trooste is niet anders dan een natuurlijke
verzachting van zijn rhythme die hij in zijn archaïsme verdedigen kon als aan een
stijl-element dat de kracht van zijn woord niet aantastte. Maar ook blijkt wederom
uit dezen

*) Hij spreekt (E voto Dordraceno pag. 3) van een gedachte, die ‘ook maar het wicht van een
stroospier in de weegschaal der vroomheid zou bezitten,’ van iemand die een ander de
‘karikatuur van zijn bedoelen nazendt.’ ‘Teleurstelling kruipt over zijn hart’ enz. De activiteit
van den stijl spreekt zich ook uit in de expressiviteit der werkwoorden b.v.: ‘viel geen sprake
meer’!
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vaak voorkomenden vorm van archaïsme zijn eigenaardige verzekerdheid. Hoe staat
het archaïsme in dienst van zijne bedoelingen! Ge moet opmerken hoe Kuyper in
zijn Tractaat over den Sabbath (blz. 7) van Zondagsruste spreekt wanneer hij de
Zondagsheiliging van het Calvinisme bedoelt, maar van Zondagsrust, waar hij het
begrip aanduidt als een algemeen sociaal programpunt. Wel verre van aanstellerij te
zijn, brengt hier het archaïsme een nuance van begrips-bepaling.
Van het archaïstische naar het populaire van Kuypers stijl is maar één stap. Het
archaïsme vond hij gemakkelijk omdat hij dacht vóór en dóór de gemeenschap, waar
die archaïsmen levend zijn. Ze leven in den kring, voor welken de oude statenbijbel
dagelijksch brood is. Maar Kuyper vertoont in zijn proza overal herinneringen aan
de gemeenzaamheid en het materializeerend taal-eigen, die in die kringen aanwezig
zijn. Vaak herhaalt hij de voorzetsels als: Uit den diensthuize uitgeleid, in het lichaam
ingedragen, - op verschillende plaatsen in Kuypers werk ontmoeten wij uitdrukkingen
als: het hangt alles aan de vraag.’ Het grammaticaal niet immer zuiver, maar artistiek
altijd onovertroffen beeld, dat de allerkleinste détails van Kuypers werk kleur en
leven geeft, staat vlak naast de eigenaardige, kernachtige volksbeelding, het komt er
uit voort, maar past zich aan aan schrijvers mentaliteit, en wordt door hem verheven
tot een persoonlijke en zelfstandige waarde. Schitterend beeldt Kuyper waar hij één
zelfde voorstelling nuanceert. Nooit is de structuur, nooit is de logica onzuiver. Op
blz. 5 van zijn E Voto Dordraceno schrijft hij o.m.: Op het spiegelvlak van ons
bewustzijn gaat zich telkens meer afspiegelen (het tweemaal ‘spiegelen’ geeft hier
als archaistisch getinte formatie bizondere bekoring).
Eerst heeft hij het gehad over iets dat zich op het zilvervlak van het bewustzijn
neerschrijft. Nuancen op één zelfde grondbeeld.
Wij eindigen onze beschouwingen bij een karaktertrek, die met de allereerst
aangegeven karaktertrek nauw samenhangt. Kuyper is aprioristisch stellig, maar die
stelligheid verstrakt zich vaak tot iets als een bevel. Lees den aanvang van het achtste
hoofdstuk van ‘Ons Program.’ ‘We aanvaarden de Grondwet, maar om die te herzien.
We aanvaarden ze, èn wijl deze grondwet ons beter dunkt dan haar voorgangster, èn
wijl het geheel harer bepalingen voor ons geen beletsel aanbiedt om haar te bezweren.’
Ge gevoelt: dit is een politieke catechismus. Men late alle oppositie na. Met deze
bevelende stelligheid hangen alle stijl-eigenaardigheden samen, die ten onrechte wijl
ze persoonlijk zijn, werden gesmaad. Zoo het weglaten van werkwoordsvormen, dat
hoofdzakelijk geschiedt om de kernachtigheid van het rhythme te versterken. Dit
rhythme luistert zéér nauw, en is zeer rhythmisch. Een grammaticaal zuivere Kuyper,
zonder de germanismen die Charivarius gispt, ware een Kuyper die den adem aan
zijn eigen stijl ontnam.
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Tot de zee,
door P. Otten.
‘Van eenzaamheid naar eenzaamheid gekomen,
Van vroegren weedom overnieuw naar wee,
Heb ik, na lang, weer de oude stem vernomen,
Uw namen-loozen zang, oneindge zee.
Geen leven, dan alleen wat meeuwen zwieren
De branding langs en in het paarse slik
Waadt laag een paar snelvoetige pluvieren En hier, omhoog in 't neigend helm, ben ik,
En weet - mijn hart en handen leeg gebleven Der menschen leede landen achter mij,
En vóór mij 't ruischen van het wilde leven,
Groot en verlaten en volkomen vrij....
Nu heeft de zon, de traaglijk heengegane,
Van wolken lichte gloriën zich gebouwd,
Die, spieglend, maken in de lage bane
Van 't wijnrood strand een smalle geule goud.
Hier sta ik, dien uw sterke stem kwam wekken
Tot schel besef van wat ik heb gemist,
Toen 'k praatte en lachte om armoe te bedekken
Of soms niet eens mijn schaamlë armoe wist.
Die 'k liefheb, maar niet gansch mocht lieven,
Hoe kon haar schoon en liefelijk geheim
Mijn donker, hunkrend hart niet méér gerieven
Dan 't wijd verwaaien van uw witte schuim?
Hoe kon der menschen woord nu zijn bedolven
- Hun teeder woord, zoo arm en hoòploos zoet In 't groot geruisch van uw bewogen golven
Bij 't onherroeplijk rijzen van uw vloed?
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Wel bleef àl liefde zwak en ontoereikend
En eenzaam in de vollen van de stad,
Eer, zee, ik voor haar halve deernis wijkend,
Uw eenzaamheid in deemoed tegentrad....
..................................................................
Reeds is het gouden avondlijke pralen
Voorbijgegleden als een schoone droom Een grijze schemering kwam langzaam dalen
En bleek en zilvren wierd uw schuimen zoom.
Achter het ruischen is de wijde stilte,
Onmeetlijk, van uw waatren wildernis,
Waaruit de nachtwind waait - uw kille, zilte
Adem, die op mijn lippen bitter is.
Terzijde en achter ligt het duin verlaten Een woeste, duistere onafzienbaarheid.
Ik roep.... mijn stem lijkt vreemd en dwaas verwaten:
Hier is mijn woord een wanklank, die ontwijdt.
Maar aan de lucht, waar de vertrouwde sterren
Wegblijven, klinkt een wilde, schrille schreeuw;
Het is of héél de nacht schreeuwt in deez verren
Roofroep van zwerfschen, ongezienen meeuw.
En ik, tè lang verlore' in halve dingen,
In halve lust en halve droevigheid,
Ik vréés uw rechtheid zonder weifelingen,
Uw wreedë en volmaakte majesteit....
En langen tijd sta 'k aan deez stee geketend,
Worstlend met angst, die mij den aêm beneemt....
De wanhoop wint...... Dan keer 'k weerom, mij wetend
Van uw hoog hart, van de natuur vervreemd,
Ontaard en nu voorgoed door u verworpen....
Ik keer - en zie, bij 't dalen van het pad,
Weer 't lage land met zijn verspreide dorpen,
En 't fade schijnsel van mijn verre stad.’
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Parasiet,
door Ina Boudier-Bakker.
JUFFROUW van Elken voelde zich verkouden bij 't opstaan. En toen zij de gordijnen
wegschoof, een kilte plotseling de kamer instroomde, borrelde de ergernis in haar
op, dat altijd de wind hier recht op de ramen stond. Het was een koude kamer, die
niet deugde voor haar gestel.
Gelach, gedraaf van vlugge voeten, en een warreling van jonge stemmen vloog
op de gang voorbij haar deur. In den spiegel versomberde zich haar man-achtig gelaat,
blikten de donkere oogen dreigend.
‘Altijd dat lawaai! In welk huis wàs er zoo'n leven vroeg in den ochtend en 's
avonds laat! Gisteravond nog toen zij allang te bed lag, en zooals altijd niet slapen
kon omdat het ledikant te kort was voor haar lange beenen......’
Wrokkend langzaam begon zij zich te kleeden. Met een keurige nauwlettendheid
kamden de lange zeer verzorgde handen het dunne donkere krullige haar weg van
het beenige hooge voorhoofd, staken het in een stevig wrongetje tegen het platte
achterhoofd. Met dezelfde zorgvuldige opmerkzaamheid trok zij de flanellen
ruit-blouse aan en den cheviot rok - alles met een soort plechtigheid alsof zij voor
een gewijd feest zich tooide. En zelfs door het slecht humeur heen, dat haar groot
gelaat verdonkerde, blonk de naïeve voldaanheid om de eigen persoonlijkheid.
‘Zij zou zich niet haasten met naar beneden te gaan - niet vóór de kamer goed
verwarmd was, de kinderen niet meer in-en-uitliepen.’
Haar stemming zakte in het hinderend besef dat plotseling verloren bleek de
behagelijkheid, de goede tevredenheid waarin zij maanden lang logée geweest was
hier - den ganschen winter; de onbekommerde rust waarmee zij elken ochtend
ontwaakte, iederen avond zich te slapen gelegd had, behagelijk geborgen zich wetend
in het gastvrij bed.
Maar gisteravond had zij ellendig gelegen - het ledikant was te kort - wie maakte
er nu zóó'n ledikant......’
Tegelijk streek haar hand als een liefkoozing over den donzen deken. Dof verzette
zich haar gemakzucht tegen het aandringend onberedeneerd slecht humeur, dat strijd
ging brengen. En even opgeklaard, met een verlangen naar warme thee, haastte zij
zich op haar langzame manier om beneden te komen.
Hier vond zij de eetkamer nog vol van de jonge stemmen, de bewegelijkheid, die
haar korzeligheid opnieuw opjoegen - Lotti en Suusje, de drukke kinderen van zestien
en veertien, de blozende donkere gezichtjes vlak naast elkaar gedrongen over een
brief, waaruit ze om strijd in dolle pret een zin opgilden; terwijl Pepi, jongetje van
acht met wijde oogen meegenoot, hangend
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tegen zijn moeder, die nu, nog lachend, opkeek naar de binnenkomende.
‘Goedenmorgen Line.’
‘Goedenmorgen.’
Line van Elken's statelijke groet klonk als een oordeel, toen zij langzaam zich
neerliet op haar stoel. En mevrouw De Leur, terwijl haar hand zich meteen in albereide
moederlijke zorg naar den trekpot strekte, voelde een grauwheid dalen over haar
vroolijke ochtendstemming.
‘Daar was het. Daar begon het met Line - het slecht humeur dat onafwendbaar
altijd weer den tijd van dankbare tevredenheid kwam afwisselen.’
‘Moeder -’ Suusje hield haar kopje op - ‘nog een beetje suiker alsjeblieft?’ Maar
toen haar blik de vlugge kinderoogen ontmoette, zag zij erin tintelen het begrip, en
de punt van een voet raakte even haar knie.
Zij fronsde, half lachend, half bezwerend. Maar tegelijk, terwijl Lotti naar buiten
keek met den uitroep: ‘Fijn weer!’, dreunde in zwaren val Line's afgemeten stem:
‘'t Is kòud. 't Was kòud op mijn kamer. De wind staat daar altijd.’
‘Hij zal wel eens ergens anders staan ook!’
Flap was Lotti de deur uit, met een verzoenend achterom-wuivende hand naar
moeder.
Een stilte viel. Louise De Leur keek naar buiten - keek sip vond Suusje in
partijtrekkende ergernis tegen dat mensch. Tegen die stem van Line was zij nooit
bestand geweest - en zoo in den vroegen ochtend! En in haar - zachte moeder van
drie aanhankelijke kinderen, na den vroegen dood van haar man bewarend in haar
huis, hun samenleven, een altijd heuschen toon van onderling verstaan en ontzien woog thans opeens zwaar de herinnering aan een ganschen winter met Line als
eindelooze logée. Met als beginpunt een donkere vroeg koude Octobermiddag, toen
Line haar verteld had met de beheerschte terughouding die respect afdwong, van de
ellendige betrekking waarin zij geklemd zat: een half krankzinnige oude moeder,
een gierige dochter, waarbij het den ganschen dag verwijten regende hoe zij ook
sloofde; en haar eindelijk gevraagd had of zij een veertien dagen bij haar komen
mocht om zich wat te herstellen, en uit te zien naar een andere betrekking......
De gedachte aan méér zulke middagen, met zoo'n verhaal en een dergelijk gevolg,
was op Louise als een last neergezonken. Maar wéér als in al die vorige gevallen,
had zij niet òp gekund tegen den dwang dien Line zonder woorden op haar uitoefende
- waarbij zij, zonder genegenheid, toch zwichtte.
Daar was immer de herinnering toen zij beiden, nichtjes, kinderen waren, te spelen
kwamen bij elkanders ouders. Daar waren de vacanties, als zij samen bij grootvader
logeerden buiten, in het mooie oude huis met den heerlijke grooten tuin - daar was
de tijd, toen zij zelf jong en gelukkig getrouwd, Line na den dood van haar ouders
alleen zag achterblijven met een te klein
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inkomentje - tobbend van de eene betrekking in de andere, door haar moeilijk humeur
en egoïste, weerbarstige veeleischendheid het nergens uithoudend. En na den dood
van haar man, die Line een vreeselijk vrouwmensch vond - ‘geef haar geld zooveel
je wilt, maar vraag haar nooit te logeeren!’ - was er langzamerhand bij het naderen
van den winter, elk jaar de schrik geweest:
‘Line zal weer vragen hier te mogen komen.’
Ook dit keer had zij niet kùnnen weigeren. Tegen de pruilgezichten in van Lotti
en Suusje, die zeurden: ‘Hè moeke, hoe kan je dat nu altijd wéér doen - 't mensch is
altijd naar tegen je!’ Tegen de zwaarder wegende boozigheid van Pepi, haar verwend
jongetje, dat nog graag als een baby met zijn bol in haar schoot kon liggen, maar
zich geneerend voor een vreemde, dadelijk kwaad afdroop.... Tegen haar eigen
radelooze verveling ín, had zij voor de zooveelste maal met zich zelf geplooid en
geschikt.
‘Dàt Line toch eigenlijk niet hinderlijk was - ze was bescheiden - en sinds ze Juf
miste, zou iemand die haar met kleine werkjes hielp, een gemak zijn...
‘Je weet best moeder, dat ze n i e t bescheiden is - en dat ze je n i e t zal helpen
met je kleine werkjes -’ zei Lotti helder.
Ja - zij wist het. Maar enfin - 't was voor een paar weken.
't Waren maanden geworden.
Maanden van héél vervelend gezelschap: Line onveranderlijk gemetseld naast den
haard met haar even in strakken glimlach vertrokken gelaat van onaandoenlijk starend
afgodsbeeld - maar toch van vreedzaam meeleven. Tot gisteravond al, zij plots de
verandering gezien had, die zij kende vanaf haar kinderjaren, toen Line's boos humeur
haar pret vergalde, haar vroolijkheid neerdrukte.
Pepi en Suusje waren ook opgestaan, draafden met een: ‘dag moeder, dag nicht
Line!’ de deur uit.
Met langzame hapjes ontbeet Line - zwijgend.
Mevrouw de Leur wachtte - innerlijk popelend. Toen, de boterham, eindelijk
verdwenen, kwam jachtig haar stem, terwijl zij meteen opstond:
‘Marie heeft het zoo druk vanmorgen - wil jij me even helpen afwasschen.’
‘Ik heb pijn in mijn voet; als ik dat heb, moet ik den voet volkomen rust geven.’
Louise zweeg, 't ging boven haar kracht belangstelling te toonen; gegeresigneerd
begon ze de kopjes en bordjes te stapelen.
Line, metéén in den stoel bij den haard geschoven, stáárde, majesteitelijk zwijgend.
Hier in den warmsten hoek van de kamer, in den makkelijksten stoel, dien zij nooit,
zelfs niet aan haar gastvrouw prijsgaf, had zij zich van den eersten dag af genesteld;
bleef zij gezeten als in onaangetaste rust, maar inderdaad steeds door de zorg bezeten
die plek te verdedigen en te
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behouden waar zij beveiligd zich wist tegen iedere koude. De kou, die haar eenige
vrees was in dit leven, in een huis dat niet behoorlijk verwarmd zou zijn, een
ongeschikt verblijf voor haar door ontelbare kwalen geteisterd, in waarheid ijzersterk
lichaam.
Hier was het huis dat proefondervindelijk bewezen had volkomen haar te beschutten
in den guursten tijd van 't jaar. Hier was de gezelligheid ook, die haar doffe geest
niet vermocht te doorproeven, maar haar begeerig lichaam opzoog als een deel van
den algemeen weldoenden toestand.
Maar dezen morgen, terwijl zij hardnekkiger dan ooit behield en bezat den
makkelijken stoel, bleef de rust uit haar weg. Doemden onbegrepen en ondoorgrond
reeksen kleine ergernissen op: de slapende wrok, die nooit tot eenig bewust
onderkennen van oorzaak en redenen steeg, maar immer en onontkoombaar te zijner
tijd in haar werd gewekt.
Om haar heen had Louise het druk - zij constateerde het in durend zelfbeklag om
den pijnlijken voet - in een heimelijke vijandigheid zich schrap zettend tegen iederen
aanslag op haar rust, tot hulp in keuken of kelder.
De meiden, die af en aan liepen, lieten telkens de deur open. Dan stond zij op uit
haar stoel, wandelde indrukwekkend naar de deur, en drukte haar met langzaam
verwijt in 't slot.
Niemand sloeg acht op haar, dat verbeet zij in groeiende drift. Vergeten vielen de
genoegelijke, lange schaduwlooze weken achter haar weg - dagen aaneengereid van
absoluut kommerloos bestaan onder Louise's zacht-hartelijke zorg - alleen levend
voor wat zij prettig vond, behoedzaam bedacht of nergens haar gezondheid kon
geschaad worden. Avonden waarop zij met haar versteenden glimlach had mee
aangezeten op visite of thee, en zich als huisgenoot of als gast, even thuis gevoeld
had, en in haar recht op de eenige plaats waar zij behoorde.
Weg alles. Alleen bleven thans over, als punten van bewustheid opstekend uit die
lange grauwe vergetelheid, momenten dat zij kou had geleden bij 't helpen van Louise
- dat zij zich had moeten inspannen tegen haar zin - een maaltijd waar een of ander
gerecht haar zwakke maag beleedigd had - uren dat zij mee had moeten luisteren uit
een boek dat haar niet beviel, door Lotti aan Louise voorgelezen.
Vooral aan dit toenmaals metéén vergetene bleven nu haar gedachten hangen met dezelfde vage verontrusting bij het zich opdringend besef van vreemde dingen
die zij niet begreep, en thans nog nabroeiend, als onfatsoenlijk wantrouwde.
Gevoelens, gebeurtenissen die zij verwierp als niets te maken hebbend met haar eigen
leven, maar toch haar irriteerend; zooals de frissche wind die om het huis loeide en
haar niet raken kon, haar prikkelde alleen door zijn bestaan.
Vanaf haar plaats waar zij volhardde als een levend verwijt tegen de kouder
wordende kamer, kon zij door het raam over de brug zien, waar de
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schoolkinderen om twaalf uur kwamen afhollen. Toen de klok geslagen had,
verwijdden zich haar oogen, staarden thans onafgebroken den weg op, waar Pepi
moest verschijnen. Tot onverwacht langs een anderen kant gekomen, hij vlàng! de
deur opengooide, hijgend opeens midden in de kamer bleef staan.
‘Oh - is u 't - is moeder er niet?’
‘Wou je wat?’
De handen ledig rustend op het nooit opschietend handwerkje, vroeg ze het met
weeke stem.
‘Mijn veter is kapot - en ik moet metéén weer weg.’
‘Kom maar eens hier’ Zij bukte zich naar de stoffige jongenslaars, die hij hinkend, en moeilijk in
evenwicht balanceerend, voor haar ophield, - met een diepen lijdenstrek langs haar
mond, die haar gelaat een vreemd-extatische expressie gaf van willige martelares;
en in het gebaar waarmee ze zeer omslachtig en zorgvuldig den gebroken veter laschte
en instopte, was de weemoedig blijde berusting waarmee innig-geloovigen zich
hebben geofferd voor 't heil der menschheid.
‘Zoo - nu kan je weer naar buiten gaan.’
Er was een trilling in haar stem als had ze hem van den dood gered, en gaf hem
nu weer aan 't leven terug.
De jongen zei luchtig: ‘Dank u wel!’ en stapte weg.
Zij zat opnieuw stil; haar gelaat had zich meer vervlakt, maar in haar geest broeide
het, dat Louise haar kinderen verwaarloosde, haar jongen liet loopen met doorgesleten
veters, zonder vooraf te onderzoeken of ze ook breken konden. Dan kon zoo'n kind
niet verder spelen - gelukkig dat zij er was om hem te helpen......
Er was een bestraffende meerderheid in haar houding en toon, aan de koffie, toen
zij op Louise's vraag, of Pepi thuis was geweest het veter-geval omslachtig uitbuitte.
't Kwam niet in haar op, toen zij Suusje en Lotti samen zag proesten, dat het kòn zijn
om haar......
Slechts met een bevel in haar oogen, in haar stem, vroeg zij, of haar kamer klaar
was - zij moest er zich kleeden.
Bij het maandenlang aanzien van het gezinsleven, werd ergens diep in haar een
verzet gewekt, dat vanuit die onbewuste bronnen 't verwrongen, verziekte
vrouw-gevoel naar buiten drong in den vorm van eischen. Eischen in het huis waar
zij geen enkel recht had, waar niets haar toekwam. Een zóó harde eischende wil, dat
meestal de zachte Louise bukte, als onder een doem.
Maar toen zij na de koffie op haar kamer zich kleedde om te gaan wandelen - haar
pijnlijke voet was vergeten - zag zij de zon in een breeden streep glitteren over den
muur. En opeens zong het als een muziek door haar hoofd:
Dat het voorjaar werd.........
Voorjaar - zon - warme dagen - de winter zoo goed als voorbij - de
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zomer één lokkende genoegelijkheid van heele dagen wandelen in de plantsoenen,
op bankjes zitten koesteren......
Zij zag het komen, en meteen terwijl zij naar beneden liep bedacht zij: er was
weinig zon in dit huis - het blééf er kil zelfs in den zomer, als het overal anders zoo
heerlijk was......
In een haast, als om dat alles achter zich af te sluiten, sloeg zij de voordeur toe,
en stak over naar den zonnekant van de gracht.
Nu werd alles weer heel plezierig.
Straks de brug over en de plantsoenen door naar het park. Daar bleef het in de zon
wel tot vier uur zacht en luw.
Terwijl zij in 't genot van haar vrijheid voortslenterde, klaarde haar stemming op.
Zij bedacht nog vaag voldaan hoe zij, zich schrap zettend tegen elk mogelijk verzoek
van Louise haar te helpen, ontsnapt was. Dat was wat haar weer uit iedere betrekking
deed weggaan: het gevoel van onvrijheid, de mogelijkheid dat er beslag op haar werd
gelegd. Zij was onbewust een vergroeide loot van dat ras van bohémiens, waarvoor
zij een diepe verachting had in een vaag begrip van vagabonden en struikroovers. In
haar, de fatsoenlijke juffrouw, die nooit een zijsprong buiten de conventie gemaakt
had, leefde hetzelfde instinct dat ruige kerels doet zwerven langs de wegen, levend
van de liefdadigheid, en alle werk verfoeiend. En de landlooper, lui in de zon op een
bank, die haar, plots schuinsch afdeinzend voor zijn nabijheid, grinnikend nakeek,
- beiden met een diepe minachting voor elkanders wezen, - vermoedde evenmin als
zij, dat éénzelfde instinct hen dreef, en maakte tot hetgeen ze waren.
Zij vergat hem meteen weer - het voorjaar, zoo helder, zoo alle kou braveerend,
omspon haar. Hier in de zon kon zij slechts als een donkeren kelder het gastvrij huis
zien, dat haar veilig geborgen had den langen winter - Hier, in haar vrijheid, prikkelde
haar Louise's moederlijke zorg als een belemmering - in deze stilte met slechts een
vogeltjilp hoog boven haar in de klare lucht, hoorde zij als iets onuitstaanbaars in
haar herinnering de luide meisjesstemmen, hun lach en bewegelijke drukte, hun
zingen en dolle invallen. Hier met het verjongen der natuur om zich heen, broeide
een ongeweten opstand in haar tegen dat menschelijk jonge; en de eigen verloren,
nooit uitgevierde jeugd hitste tot het veroveren van het eenig geluk waartoe zij
machtig was: luiheid-vrijheid.
Toen zij eindelijk langzaam en met tegenzin tot den terugtocht besloot dacht zij
aan het overgespaarde geld uit haar vorige betrekking. Deze winter had haar niets
gekost, behalve een paar St. Nicolaascadeautjes voor Louise en de kinderen. Zij zag
een kamer, ergens in een pension, lekker op de zon, waar zij precies zou kunnen
doen wat zij wilde, uitgaan en genieten van 't mooie weer. In den zomer zou Louise
weer gaan inmaken - jams en allerlei jonge groenten - en later snijboonen, kool - zij
verfoeide het gedoe, het was be-
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spottelijk - daar staan in de keuken bij een gloeiend fornuis op een warmen zomerdag
- zij kreeg het in haar rug. De dokter thuis had al gezegd toen zij nog een klein kind
was: ‘dat ruggetje is niet sterk.’
Zij rechtte met pijnlijken nadruk haar harden, bonkig gespierden rug. En spon
verder aan de illusie:
Zij zou daar zitten, alleen en rustig - en zij zou mooie boeken halen uit de
bibliotheek - Christelijke boeken, die je geest verheffen. Zij zou daar zitten in orde
en netheid, zonder Lotti en Suusje, die 't eten eindeloos rekten met hun drukke
verhalen. Zij kon er niet tegen zoo lang te wachten tusschen de gerechten, dan
verdween haar eetlust en 's nachts lag ze wakker met knaging in haar maag. Haar
gezondheid was er dezen winter geknakt.
De zon was weg achter de huizen. Zij rilde, zij hàd een knak beet......
Toen zij thuiskwam sleepte haar stap. Een matheid was in haar oogen, in de bleekte
van haar wangen - dè matheid van een ondermijnd gestel. Zóó marquant, dat zelfs
Louise, de verschillende symptomen kennend en herkennend ieder keer, er bijna
door werd misleid.
‘Voel je je niet goed Line?’
‘Ik heb vanmorgen hier kou gevat - ik voel me ziek.’
Zij zei 't eerste wat haar inviel; maar nu strak voortetend, met acht oogen
uitvorschend op zich gericht, bedacht zij, dàt zij inderdaad wel heel naar zich voelde
- dat zij onmogelijk op kon blijven - zij zou nog wachten op het nagerecht, ze had
flensjes geroken, die bakte Marie heerlijk......
En zij bleef zitten, ondoorgrondelijk, majesteitelijk vertoornd - tot plots haar oogen
bliksemden, ze met moeite een kreet weerhield bij 't verschijnen van...... rijst met
bessensap.
Met een rilling van afschuw voor alle zuur dat haar kaken strak trok, schoof zij
haar stoel terug.
‘Ik - moet naar bed.’
Een onmerkbare aarzeling hield haar nog; maar het ongeloof in de gezichten dreef
haar, te bewijzen door de daad - en langs de bessensap toornde ze weg.
Achter haar viel een oogenblik stilte.
‘Ze zag er wel slecht uit’ - weerlegde meteen Louise de protesten, die reeds op
uitbreken stonden.
‘Ze wil weg - laat haar toch gaan moeder!’ bitste Lotti.
Louise knikte. Een genezende badkuur, vol lokkend genoegen leek haar het leven
in eigen huis, bevrijd van Line's bijzijn. Kleine en vele pretjes dansten op, genoten
alleen met de kinderen. Tot plotseling het jongetje naast haar zei:
‘Waar gaat nicht Line dan heen?’
En dit joeg weer al de wroeging, die zoo makkelijk haar overwon, in haar op. Het
antwoord was als een noodkreet van schuldbesef:
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‘Ik weet het niet.’
Boven was Line onmiddellijk in bed gestapt - de bessensap ziedde in haar na bij het
wantrouwen om de wonderlijkerwijze teleurstellende flensjes; maar niet vermoeid,
irriteerde het gedwongen stilliggen haar heftiger naarmate de tijd verliep - niemand
naar haar kwam kijken. Een dreinende hoofdpijn deed de plotselinge angst in haar
opkruipen van een naderende ernstige ziekte - koorts - typhus...... en zij lag hier maar,
ze lieten je maar liggen als je ziek was. Hoe moest ze zoo den nacht ingaan...
Haar slecht geheugen had haar Louise's waarschuwing doen vergeten, dat ze na
het eten even uit moest met de meisjes - ze laat zouden theedrinken dien avond. Als
één vijandelijke bedreiging stond het stille huis om haar. Eenmaal hoorde zij Pepi
op de gang. Zij was op het punt hem te roepen, iemand aan wien ze haar ellendigen
toestand kon klagen. Maar de gedachte een mannelijk wezen op haar slaapkamer toe
te laten, verwierp zij meteen weer als een onmogelijkheid. En kreunend zakte ze weg
onder den deken, zich een weerlooze prooi voelend voor alle bestaanbare ziekten.
Toen Louise, om negen uur thuisgekomen, haar het eerste kopje thee bracht, vond
ze Line opgewonden, met ordelooze haren over het kussen en van angst schitterende
oogen.
‘Ik voel me zoo ziek - ik wist niet waar jullie waren - ik dacht, zou ik nu zóó
moeten sterven......’
‘Maar lieve kind, ik had geen idee dat je zoo ziek was - wat scheelt er dan aan?’
Er kwam geen antwoord.
‘Laten we dan morgen den dokter laten komen.’
Zij zat meteen overeind.
Bij al haar ziektevrees, was onuitroeibaar in haar de angst voor een dokter - een
man bij haar bed - een man die haar zou onderzoeken, voor wien zij zich moest
ontkleeden.
‘Neen - ik moet naar de kerk -’ zei ze somber.
‘Naar die koude kerk?! als je zoo ziek bent?’
‘De kerk verzuim ik niet, of ik moet op mijn beenen niet kunnen staan!’
Haar stem, nu gansch niet kwijnend meer, zette uit in zwaren woordenval bij den
tegenstand, die een drift in haar wekte.
Louise, gerustgesteld, zei alleen:
‘Nog een kopje?’
‘Alsjeblieft, met véél suiker.’
Den volgenden dag was het Zondag.
Line was aan het ontbijt verschenen in haar beste japon; op de deelnemende vragen
der meisjes, waaronder de spot haar niet bereikte, gaf
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zij statelijk bescheid. Zelfverrukking behoedde haar immer veilig voor ieder
wantrouwen te dien opzichte.
In de kerk was het koud.... En een voortdurend niezende buurdame deed haar een
andere plaats zoeken uit besmettingsvrees. Maar allengs legden zich haar ergernissen
bij 't immer diep-bevredigend ondergaan der godsdienstplechtigheid. Vroom bleven
haar handen ineengesloten als bij een niet eindigend gebed - de breede neergeslagen
oogleden dekten de oogen in mimiek van diepe devotie, en haar star lichaam zakte
slap uit tegen de leuning der bank, - in een bevrediging die alle verzet slaakte, de
bevrediging der smachting zich te buigen voor een sterkere macht. Want waar nooit
het verlangen beheerscht te worden door een man, als begrip van tekortkoming tot
haar bewuste denken had kunnen doordringen, slechts uiting vond in de onbuigzame
weerbarstigheid waarmee zij zich aan alle menschelijk gezag onttrok, drééf toch
slechts dit haar tot het gezag der religie - dat, bóven alle menschelijke macht haar
dus in haar hoogmoed niet krenken kon, en slechts de zoete vervoering schonk. En
in dieper gehoorzaamheid thans bukte dezen morgen haar geest, gedweeër
aanvaardend naar den letter wat het geloof leerde, zonder eenig vermoeden dat de
geest haar ontging - werkte eindelijk de gansche plechtigheid in haar den natuurlijken
keer, dien immer na iedere lange bevrediging haar aard zòcht.
Zij voelde zich voortdurend beschut door Gods hand, uitverkoren boven de
goddelooze Louise en haar kinderen, die van geen kerk wilden weten, Gods woord
niet kenden: de geest was thans in haar vaardig van dwepers, die moordden ter eere
van 't geloof.
Langzaam, met een verzaligden glimlach om haar mond, maar een duistere vonk
smeulend in haar oogen, liet zij zich meevoeren onder de menigte naar buiten.
Op de gracht stak een arme vrouw vragend de hand op. Line dacht aan het Woord:
‘Wat gij den armen doet, dat hebt gij Mij gedaan?’ Met tranen van verteedering om
de eigen bereidheid, gaf zij uit haar schraal beursje een dubbeltje. En haar stem
verinnigde tot een:
‘Daàr, hoor!’
De zegenbede: ‘God zal 't u loonen, dame!’ droeg ze als de praal van een belofte
mee; en op de stoep van Louise's huis, waar zij lang in den guren wind moest wachten,
dacht zij hoe Louise verleden week een bedelaar had weggezonden.
‘Een goddeloos huis - en de kinderen door Louise zonder godsdienst grootgebracht.
Zoo'n jongetje, Pepi, hij kende geen gebedje. Zoo was Louise altijd geweest - als zij
samen bij grootvader logeerden, zei diè altijd bij alles: ‘Line, zal jij ervoor zorgen,
want Louise denkt aan niets.’
De zelfverheerlijking was het hoogtepunt, waar immer haar ontzinde kwaadheid
heenvoerde. Toen zij de tuinkamer binnenkwam, vond zij den
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haard flauwtjes branden, de tuindeuren om den rook open. En plots in laaiende drift
tuimelden alle gedachten, ergernissen, verwijten over elkaar, gestuwd door den
woesten drang, die dagen op de loer kon liggen, het oogenblik afwachtend om te
komen tot de uitbarsting, en leidend tot een breuk:
‘Wèg! vrij zijn! Hier vandaan!’
Zij wist niets meer van de ellendige betrekking, waarin zij gezucht had en gesmacht
naar Louise's huis als het gesloten paradijs. Het gastvrije vriendelijke huis, dat haar
albereid had opgenomen en geborgen in den familiekring tegen vijandige vreemden.
Zij wist niets dan een reeks ergernissen, een onhoudbaren toestand. Zij wist een
koude kamer met open deuren; zij wist rijst met bessensap, waarvan zij niet had
kunnen eten - zij wist Pepi, die met oogen rond van verbazing naar haar beenen keek.
‘Nicht Line, waarom draagt u zulke lange rokken? Iedereen draagt korte rokken.’
Een jongen hàd niet te kijken naar haar beenen, naar haar rokken! Zij deed niet mee
aan die onfatsoenlijke mode. Als de mode het wou, zouden ze naakt loopen, al die
wijven!
De laatste gedachte joeg haar tot het uiterste. En meteen barstte zij uit:
‘Wat beduidt dat, die ramen open! als ik net ben ziek geweest! ik ben geen sterke
vrouw zooals jij - ik moet me ontzien - mijn moeder is ook aan een zwakke borst
gestorven. Dat is hier geen leven, dat houdt geen mensch uit.’
Haar zware stem zette uit, den gewonen langzamen, dreunenden woordenval
onverhaast behoudend - slechts uitzettend, uitzettend tot een gedaver, dat de kamer
overvulde.
Louise zweeg. Maar zij zàg; het eindpunt gekomen dezen keer. De verlichting,
die door de pijn om de ongewilde scène heenbrak, ontging zelfs Line in haar woede
niet.
En plotseling werd zij martelares. In haar groot gelaat groeven zich de diepe
lijdenslijnen - de donkere oogen glansden extatisch - zij zag zichzelf op straat gezet,
zonder dak, en tegelijk de arme vrouw haar dubbeltje gevend - zij voelde zich
opgeheven in de goddelijke erbarming. Heel onbewust hief zij de oogen over Louise
heen naar den muur, waar het geschilderd portret hing van Louise's echtgenoot - zij
voelde den blik uit de donkere oogen op zich. En even plotseling knakte haar
zelfverheerlijkend martelaarschap om in een weeë drift; bukte tegelijk gedwee haar
geest voor hem die hier meester geweest was; dien haar verbeelding gesierd had met
alle eigenschappen van hoffelijkheid en vereering voor haar. ‘Hij zou het onderscheid
gezien hebben tusschen Louise en haar - en begrepen hebben dat zij hier niet langer
leven kòn.’
Toen zij weer begon te spreken sidderde haar stem in een verteederd weeken klank.
‘Ik ga weg. Ik zal wel gaan. Jij maakt het me onmogelijk hier te blijven. Ik zal wel
een ander thuis vinden op de wereld.’
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‘Goèd dan.’
Het ontsnapte Louise snel en gretig. Ditmaal ging het hard tegen hard - om 't even.
Zij zouden weer onder elkaar zijn, zonder het immer aanwezend gezicht dat verweet
en eischte.
En toen zij, nog even poozend, verstrooid den tuin inkeek, zag zij opeens wat haar
deed begrijpen:
Het werd gauw zomer. Bij den gedoofden haard en de opene ramen, zou de stoel
nutteloos zijn geworden.
Maar haar zachte ziel verweet haar eigen vlug begrip, toen Line twee dagen later
gepakt en gezakt naar haar nieuw gehuurde kamer trok.
Zonder veel commentaar gaf zij haar nieuw adres, om brieven na te zenden.
Statelijk koel nam zij afscheid - duidelijk vergiffenis schenkend voor 't haar
berokkende kwaad.
Alleen zocht even haar blik door 't raam de brug, waar zij Pepi uit school placht
te zien hollen.
Een diepe tevredenheid, een rustige voldaanheid die zich in een algeheele
vriendelijkheid van stem en manieren uitte, doordrong Line van Elken toen ze eenmaal
haar pensionkamer betrokken had - op de eerste verdieping van de straat, bij een
kleermakersgezin. Eén vrij kleine kamer, waar ze haar bed en waschtafel achter een
schut had te verbergen; verveloos en kaal, een armelijke vermindering van haar
geriefelijke, mooie kamer in Louise's huis.
Zij zag het niet. Zij zag alles in het licht, dat telkens weer den nieuwen toestand,
in een nieuwe omgeving van vrijheid verguldde. Dien eersten avond vooral toen ze
zat alléén, met geen Lotti en Suusje die in en uit liepen - bij de gloeiend gestookte
kachel en een zelf gezet bitter-sterk kopje thee, waren àl haar wenschen volkomen
bevredigd; was ook alle wrok en drift in haar verstild en uitgewischt, zonder spoor
weggezonken in haar doffen geest.
Geen betreuren, geen herdenken - geen verlangen, geen twijfel vooral aan eigen
ondankbaarheid of onrecht. Slechts diepe lichamelijke voldaanheid over de behaalde
veilige rust. En zij dacht er niet aan hoe kort het overgespaarde geld kon reiken......
Want daar was al dadelijk den eersten dag een zonnige Maartmorgen met een
lentelichte lucht, de zalige vrijheid niet te kùnnen worden opgeëischt voor een of
ander werkje. Zij kon uitgaan op den tijd die haar het best paste - als de zon lekker
scheen.
Gedachteloos genietend slenterde zij door de plantsoenen, zat zij op bankjes in de
zon kijkend naar de jonge vogels, het uitbottende groen. Daar was die eerste weken
niets wat haar stemming verstoorde. Uren en
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uren liep zij rond zonder vermoeidheid te voelen, met haar tragen steltloopersgang.
‘Dit was de eenige manier van leven.’
Hiervan was zij vast overtuigd. Dat er gewerkt werd door bijna iedereen,
aanvaardde ze vaag als een waarheid, maar zij verwezenlijkte het nooit in haar geest;
het riep ook nooit eenig zelfinzicht bij haar wakker. Zij voelde niets van het
vernederende op genade te leven, ze voelde alleen werken vernederend, wijl zij haar
lichaam er voor had in te spannen. Zij kon meewarig met kaar mimiek van knikkende
pagode luisteren naar de verhalen van haar hospita, een afgetobde vrouw, die zwoegde
van den ochtend tot den avond voor een ziekelijken man en vijf wilde, bijna havelooze
kinderen, krioelend in een klein keukentje of op de donkere binnenplaats - wijl twee
kamers verhuurd waren, de derde kleine beneden voorkamer den man tot werkplaats
diende. Line hoorde het aan, maar innerlijk keerde zij er zich van af, als van iets dat
háár niet paste, en haar starre glimlach was die van den hoogmoed, dat zij zich nooit
tot zoo iets zou kunnen verlagen. De gedachte alleen al zich af te sloven voor een
màn, riep een felle vijandelijkheid jegens de andere sexe in haar op, welke haar zóó
uit haar evenwicht bracht, dat zij instinctmatig er zich onmiddellijk aan onttrok.
Langzaam, geleidelijk, in tevreden eenzaamheid, vergleed voor haar het voorjaar
naar den zomer. Zij wandelde uren en uren, en in 't langst van de dagen kwam zij
dikwijls pas tegen donker thuis. Dan, als zij de nauwe gang doorstapte, de duistere
trap op naar haar kamer, stond soms het keukentje open, walmde haar de vunze lucht
van etensgeuren, petroleum en waschgoed tegemoet. Een kleine vuile gedaante in
nachtgewaad sloop nieuwsgierig naderbij, of dreinde verlangend tegen den muur, in
de onwaarschijnlijke hoop van een hand, die zich onverwacht openen zou......
Zij ging snel voorbij, met een vriendelijk-afwerend ‘dag,’ op goed geluk in 't
donker - zich haastig huiverig onttrekkend aan de nabijheid van wat zij ongemanierde
brutale kinderen noemde. In 't begin had zij eens het heele stelletje verrast, op elkaar
gestuwd voor een kier van haar deur, met gretige oogen naar binnen glurend. Zij had
ze opzij geschoven, en op haar kort stroef berispend woord, verademend, hen
holderdebolder naar beneden hooren rennen, weer verdwijnen in het donker benarde
keukentje.
Toen de schoone stille zomer vergleed naar zijn rijpsten bloei - snoer van
wonderlijk elkaar gelijkende dagen in zonnige wolkenlooze luchten en stovende
hitte, werd het te warm voor lange wandelingen. Line van Elken verleefde thans de
uren op de bankjes in de plantsoenen, in het park; en na den eten bleef zij thuis zitten
voor het raam, met een christelijk boek. De lectuur amuseerde haar niet, hield haar
zelfs niet bezig - gaf haar alleen de overtuiging een goed werk te doen door iets te
lezen ‘waar van godsdienst in voorkwam.’ Maar soms brandde boven de rustige
boomen van
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haar donker stadsgrachtje de gloed van een rooden zonsondergang. Dan in een
vreemde bevangenheid, haar gewone onaandoenlijkheid verloren, ging zij uit, als
gehoorzamend aan een roep - begon te loopen in gejaagden pas, de lichtende luchten
te gemoet. Tot zij, het open uitzicht bereikt, stil bleef op de plek - kijkend, kijkend
met wijde glanzende oogen onder een wilde bekoring van snel opduikende en weer
vervagende visioenen - onbekende, nooit geziene dingen. Dan eindelijk, bij een
gedoofde grauwe avondhemel, ontwaakte zij als verlost uit een ban, en rillend op
langzaam sleepende voeten zocht zij den weg naar huis - onzeker en gebukt, in den
schemer - een verlorene.
Maar de morgens waren haar vreugd. Op haar bank in 't park kende zij de kinderen
die kwamen rijden in hun wagentjes, en zij zeide tot ieder iets vriendelijks, waar zij
statelijk zat - rechtop en roerloos. Zij kende de zwanen die brood kwamen pikken
aan de oevers van den grooten vijver - zij kende er de vaste wandelaars allen van
aanzien.
Soms kreeg zij gezelschap op haar bankje. Eens een oude heer, die beleefd haar
gevallen handschoen opraapte. Zij accepteerde teruggetrokken vriendelijk zijn enkele
woorden over den mooien zomer, innerlijk met het doffe wantrouwen tegen al wat
man was, onafscheidelijk verbonden met verwarde gedachten aan verleiding en
gewelddadigheid. En gevleid zwichtend voor zijn beleefde hoffelijkheid, hield zij
zich inmiddels volkomen gereed zich woedend te verdedigen zoodra hij eenige
verdachte aanstalten mocht maken.
Maar hij blééf een net, onverschillig, vriendelijk heertje: en toen hij wegwandelde
na ernstigen groet, bleef zij achter vreemd vroolijk - in een lichte dronkenschap van
gestreelde ijdelheid.
‘Zij wist dat zij een schoone vrouw was......’
's Avonds op haar kamer voor het raam beleefde zij opnieuw de kleine
gebeurtenissen van den dag - gesierd en vergroot - iedere kleine toevalligheid tot
belangwekkend feit opgedreven. En de enkele onschuldige opmerkingen van het
oud-heertje waren in den loop van den avond uitgegroeid tot ernstig dringende vragen
naar haar meening over 't weer, over ‘de gezondheid’...... En ze aanvaardde thans in
haar verbeelding met de zelfde teruggetrokkenheid zijn vurig bewonderende blikken
en veelbeteekenende toespelingen, waarmee zij dien morgen zijn gezegden over den
mooien zomer had beantwoord. Haar verbeelding voerde haar ook geen stap verder
- niet tot eenige verdere mogelijkheid. Vrees voor den vreemden man, en vrees voor
eenig vergrijp aan 't fatsoen, hielden iederen sluipenden wensch eronder.
Een andermaal was het een oud moedertje, dat Line van haar moeite en zorgen
vertelde: haar dochter al weken ziek, en zij met haar vier-en-zeventig jaren het
huishouden en de vijf kleintjes verzorgend. Dit was de
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jongste, ze was ermee naar 't ziekenhuis geweest...... En zij liet even een schraal
vogelkopje gluren uit den geruiten doek, waaronder een kreunend stemmetje zijn
beklag piepte.
Line luisterde, overvloeiend van meewarigheid met deze misère die haar geheel
verre bleef, nergens haar veiligheid raakte. Maar terwijl het grootmoedertje vertellen
bleef van de kleintjes thuis - de oudste die al zoo wijs werd en helpen wou - de jongste
die nog zoo graag op schoot zat - leefde onverwacht als uit vergeten diepten voor
Line op: een gracht - een jongetje dat aan kwam hollen over de brug......
En plots, half onbewust begon zij zelf te vertellen, met haar zware stem de
oude-vrouwtjes-stem overpratend, van een klein neefje, dat als hij uit school kwam
altijd aan hààr vroeg:
‘Nicht Line, wilt u me even helpen alsjeblieft?’
Het tafereel met den veter stond haar voor den geest; haar stem vleide met den
innigen klank, die Pepi's vraag nooit gehad had. Maar als champagne werkte in haar
na toen zij naar huis wandelde, de nieuwgeboren overtuiging, de vurigste
aanhankelijkheid van Pepi te bezitten - Pepi die aan háár gehecht was als aan niemand
anders. En 's avonds aan haar raam dacht zij verteederd aan het cadeautje, dat zij
hem met St. Nicolaas had gegeven - een inktlap met een vosje erop - met niets anders
was hij zóó blij geweest......
Nog een anderen dag kwam op haar bankje een jong paar - dat tegen elkaar
gedrongen smoesde en lachte.
Toen stond zij op, wandelde statig weg, nòg langzamer dan anders - met een diepen
dwarsen rimpel boven haar eene oog.
Maar dien avond had zij zich te verweren tegen opdringende visioenen van
verleiding, achtervolging. En een herinnering hoe eens op een donkeren avond een
man achter haar had geloopen - fluitend om zich een onschuldig air te geven! - groeide
tot een drama van hardnekkige achtervolging en nauwelijksche ontsnapping.
Nog immer bleef de zomer gelijkelijk schoon en warm - met de nooit teleurstellende
zon alle vroege morgens in haar venster. Maar de avonden donkerden àl langer - ze
waagde zich na het middag-eten niet meer op straat.
De hospita, als zij de schalen wegruimde, bleef soms even praten met haar heesche
vermoeide stem. Zij vertelde van haar man, die telkens met aâmborstigheid te bed
moest blijven. Dan làg het werk - en de kinderen kon je niet stil-houden - 't waren
kinderen...... maar de zorg om de verdienste maakte den man zoo kribbig, hij kon
niets velen......
Haar blik peilde ‘de rijke juffrouw,’ die wèl meewarig mee te praten en te luisteren
wist, maar er toch geen benul van hebben kòn. En over de benijding, de bitterheid
heen, deed plots een blijde fierheid haar de ver-
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moeienis vergeten, en in haar afgetrapte rokken de kamer uitfladderen naar haar op
de trap hunkerend schooltje, dat met gerekte halsjes al gespannen uitzag naar ‘de
lekkere schaaltjes.’ En door haar meegelokt in een ongewoon-weeke koesterende
moederlijkheid, daverde en klotste en danste verheugd de heele kleine bende met
haar mee naar beneden.
Het lawaai van 't kleermakersgezin weer tot verre geruchten vervaagd, bleef Line
voor haar raam zitten uitkijken.
Op die avonden zoo stil gesleten, begonnen voor 't eerst weer beelden van Louise
en haar gezin in haar op te staan. Gansch een vriendelijk tableau, niet vertroebeld
door eenige storende gedachte aan zichzelf daarbij. Louise en de kinderen kwamen
haar voor den geest, kleine gebeurtenissen, gesprekken die door niets eenigen wrevel
bij haar vermochten te wekken. En toen ze op een dag Lotti op straat zag, wenkte zij
haar - vroeg zij het meisje, dat wat aarzelend overgestoken onzeker bevreemd haar
aanzag, met hartelijke belangstelling alsof nooit de vrede was verstoord geweest naar
allen: en bij het afscheid beloofde zij gauw eens bij moeder te zullen komen.
De volgende week ging zij - in alle genegen vriendelijkheid. Voor een
bloemenwinkel bedacht zij dat Louise van die soort roosjes zooveel hield, en
onbekommerd kocht zij een klein bouquetje.
Zonder eenigen schroom betrad zij weer het huis, rustig kwam ze binnen bij Louise
in de tuinkamer. En Louise, die haar hartelijk tegemoet kwam, verlangend te doen
vergeten, nu Line den eersten stap waagde, vond zich wat ontredderd, verbaasd, nu
de ander geen blijk gaf dat er iets te vergeten viel - op haar ouden overtuigenden
toon van rustigen hoogmoed sprak over haar kamer, den mooien zomer.......
Louise wat moeielijker ditmaal zich terecht vindend - dezen keer toch was de
breuk zoo forsch geweest - vertelde ‘Pepi was uit met een jongenskamp, en zij ging
met de meisjes drie weken naar Ostende. Als zij terugkwamen, moest Line eens
komen eten.’
Line knikte vriendelijk toegevend. ‘Ja 't was best hoor!’ 't Kwam even in haar op
dat zij gehoopt had Pepi te zien, meteen verdrongen door de overweging, dat die
open deuren toch koud waren aan je voeten.
‘Line is toch in haar hart niet kwaad,’ zei Louise dien avond, gebogen over de
roosjes den geur opsnuivend. ‘Ik ben blij dat alles weer goed is.’
Maar ze ontweek Lotti's vorschenden blik. Nòg altijd genoot zij diep de rust der
verlossing. En zij kon de overweging niet verdringen, dat Line toch niet lang zoo
zou kunnen voortleven.
‘Zij zal weer een betrekking zoeken.’ hoopte zij flauwtjes - zonder geloof.
September was ingevallen. Een kille September, een vroege herfst na den langen
heeten ongerept schoonen zomer. Op 't midden van den dag
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dreef de zon Line naar buiten alsof het nog zomer was, maar in de mistige
morgenuren, als de natte bladertakken zwaar en triestig afhingen voor haar ramen,
bleef zij op haar kamer. En de dag werd làng - met den vroeg invallenden avond.
‘De herfst kan nog zoo heerlijk zijn,’ trachtte zij vol te houden. Maar een floers
was gevallen over haar tevredenheid van den ganschen zomer. De kamer leek haar
te vergrauwen, het tochtte op winderige dagen door de ramen. En de juffrouw bezat
haar meewarigheid niet langer sinds ze een vetten vinger op haar glas gevonden had.
Van 't eetpartijtje bij Louise was niets gekomen. Suusje had angina gehad en
hoewel Line die ziekte niet duidelijk was, had zij het huis blijven mijden in algeheele
besmettingsvrees.
De oude doffe wrok, die den omkeer in haar aankondigde, begon haar te besluipen.
Er was geen kracht en geen smaak aan het middageten, je kreeg niet genoeg voedsel,
je lichaam verzwakte op den duur......
En haar gezicht kreeg een sombere dreigende uitdrukking als zij op de donkere
trap bijna viel over de vuile kleine kleuters, die het nauwe keukentje ontsnapt, op
regendagen hun speelplaats daar vonden.
Er was iets, dat alleen al reden genoeg zou zijn geweest voor het dalen van haar
stemming: haar geld raakte op. Maar haar hoogmoed stond haar niet toe dáárover
zorg te hebben.
Toch, toen September voorbij was, zij op een kouden ochtend keek naar de
regentjes dorre bladen, die onafgebroken in schuinsche rijen neervielen, wist zij het:
Met de bankjes in de plantsoenen en het park was het gedaan: en - met haar laatste
geld bijna had zij haar kamer een maand vooruit betaalt.
En nu stond het op eenmaal vóór haar: denken - zorgen - wàt...
Een betrekking...
Dit was het allerlaatste - dit, dat altijd te wachten stond, en als een vijand listig
moest worden ontweken. Een driftig verzet joeg in haar op. Tegen den winter een
betrekking, dat was 's morgens vroeg opstaan, dat was den heelen dag op de been
zijn met verfoeilijk werk; dat was moeten eten waarvan je niet hield - dat was een
twijfelachtig bed. Dat was den heelen dag opgeëischt kunnen worden, de
behagelijkheid der luie vrijheid reddeloos verloren. En zij, zij was niet geboren om
in betrekking te zijn, daar was haar opvoeding niet naar geweest. - haar ouders waren
deftige menschen, zij zag het buiten van grootvader en zij zag Louise in haar huis.
Waarom als Louise zat zonder zorgen in een mooi huis, zou zij in betrekking moeten?
Zij waren beiden gelijk.
Toch terwijl het weten: waàrtoe zij weldra weer zou komen, nog onbewust bij
haar was, bewerkte het toch in haar bewustheid reeds het sluwe overleg: zij moest
weer eenige moeite doen voor een betrekking, om later recht
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van spreken te hebben. Bewùst liegen deed zij nooit - dat verbood haar
godsdienstigheid.
En met uiterste moeite bukte zich haar weerspannige geest, schreef zij op een
advertentie, voor hulp in de huishouding. Maar de weerbarstigheid sprak zoo duidelijk
uit den hooge toon van den onmogelijken brief, dat zij er nooit iets van hoorde.
Dit strookte volkomen met haar bedoelingen. En in haar onnoozele slimheid waarbij
zij redeneerde: ‘nu kon iedereen zien, zij hàd moeite gedaan, maar het gaf nooit iets
-’ onderscheidde zij zelf niet eens of zij zichzelf met de anderen mee poogde te
misleiden.
Slechts broeide verder en dieper wroetender de wrok in haar tegen ‘de menschen,’
die zelf makkelijk en warm in hun huizen zaten, en het vanzelf sprekend vonden dat
zij zich afbeulen ging bij vreemden. Op het middaguur bleef zij nog wandelen in de
verregende plantsoenen, waar zij ging de lange rokken nauw gewaaid om haar rechte
stokke-beenen, de nu bijna zwarte oogen starend met een duisteren gloed - een
voortgezweepte dolende geest tusschen de kale boomen. Eens zag zij daar in een
sportwagen een klein bleek kind, met slap bengelend hoofdje in slaap gevallen in
den guren wind - terwijl de moeder ijverig praatte en lachte met een andere vrouw.
De vreemde, woeste woede, die diep in haar hitste, deed haar met een blik vol haat
de vrouw aanzien toen ze langs kwam.
‘Een slèchte moeder -’ prevelde ze ontzind, jachtig voortloopend met ongelijke
stappen - ‘een slèchte moeder....’
Een doffe pijn stak in haar borst; zij dacht aan haar eigen moeder, hoe die hààr
eenmaal had beschut en verzorgd - en zij hoorde haar stem:
‘Kom maar Lientje - kom jij maar bij moeder....’
Nu liep zij hier - onverzorgd - niemand die naar haar omkeek - als zij ziek werd,
ze zouden haar laten omkomen als een hond - op die koude kamer. En dat slechte
wijf, haar hospita, snuffelde in haar kasten....
Zij verloor haar beschaafde manieren, haar beschaafde spreken. Telkens viel zij
uit om de een of andere reden tegen het kleermakersgezin. En alleen op haar kamer
vloekte zij soms, laag grommend als een kwaad dier.
Ook was zij voortdurend hongrig, hoewel zij méér at dan den ganschen zomer schrokkend en gulzig de thans schuw en zwijgend neergezette schaaltjes geheel leeg
maakte. En op de trap was iederen dag na het afnemen teleurgesteld gefluister - een
stil mismoedig naar beneden glijden van donkere schimmetjes.
Onvoldaan zocht Line meteen in haar koekjes-trommeltje; dikwijls ging zij in den
avond nog uit om snoep te koopen. Een felle begeerte naar eten en drinken joeg haar
zenuwen op - kwelde haar met smaak - hallucinaties van lekkernijen en fijne spijzen.
Toch, toen Louise op een dag haar kwam bezoeken, wist zij te zwijgen.
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Nòg duurde de strijd in haar tusschen 't behoud van haar vrijheid en 't verlangen naar
de veilige wijkplaats in Louise's huis. Het laatste lokte met pijnlijke kracht - maar
nòg bezat ze haar vrijheid....
En zij vroeg vriendelijk belangstellend: of Louise nog haar keukenmeid gehouden
had - of Suusje weer heelemaal beter was....
Louise durfde niets vragen - in Line's gezicht brandden de oogen hol, alsof zij
werkelijk honger leed, maar zij vertelde kalm:
‘Als ik van den winter het hier voor 't raam te koud heb, verzet ik mijn stoel daar,
bij de kachel. Het is een goed kacheltje, ik stook het met turf en hout....’
Zij liet Louise uit, onaandoenlijk rustig schijnbaar, maar toen zij weer naar boven
liep waren haar handen klam.
Onverwacht kwamen er nog enkele mooi zachte dagen: een blauwe nevel hing
warm en laag over het land - en een bedriegelijk zoele lucht scheen een milden zomer
te voorspellen. Line ging uit, een late vlinder verlokt door de zon. Zij zat er vermoeid
ineengedoken, op haar bankje te koesteren, en haar zware oogen zochten met een
heimwee het gelende dun geworden loof der hooge boomen af.
Maar op een donkeren nacht sloeg het weer om, en plotseling en onverjaagbaar
viel nu de herfst in met gierende rukwinden en vroege vorst.
Zij kromp voor de kou terug als een angstig dier voor 't vuur. En in een gejaagde
radeloosheid liep zij heen en weer, met zware stappen in haar kleine kamer. De
derden avond eindelijk, toen zij geen brandstof meer had, kroop overwinnend een
alles overheerschende afkeer in haar op van dit leven. Alle bekoring viel af als een
versleten kleed. En als een lokkend zalig visioen van veilige rust en behagelijke
weelderige gerieflijkheid stond thans voor haar geest Louise's gezellig huis. Zij zag
lange warme winteravonden in de makkelijken stoel naast den haard. Zij zag met
een afschuw deze kamer verveloos en kaal - de kamer die zij zoo verrukt betrokken
had. Zij zag Louise's zachte moederlijkheid tegen de zanikende onverschilligheid
van haar hospita - zij zag de kleine wilde vuile kinderen in het nauwe keukentje, en
zij hoorde Pepi's stem:
‘Kijk, nicht Line......’
Zij was volkomen vergeten waarom zij had weggewild - zij was vergeten alle
grieven - zij was vergeten haar eigen beschuldiging en onheusch optreden. Zij werd
slechts plotseling aangegrepen door de martelende vrees:
‘Dat haar Louise's huis ontgaan kon. Een andere logée - een of andere reden.’
Dien nacht begaf haar de gewone doffe zware slaap; met angstzweet op haar
voorhoofd wentelde zij zich om en om, gekweld door dien angst. Angst, die bij het
ongekend gebrek aan rust, haar den volgenden morgen
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deed opstaan met diepe lijdensvoren gegroefd in haar gelaat, dat vervallen en
verouderd uitstaarde met ingezonken oogen, gedurende de lange ochtenduren. ‘Schoot
de tijd nooit op, dat ze naar Louise gaan kon...’
Vreezend andere visite aan te treffen kleedde zij zich al om twee uur, zonder haar
gewone zelfvoldane omzichtigheid, nonchalant vlug. En eenmaal op straat, rende
zij, met haar sloffenden stap het stof opschoffelend, haar lange rokken wijd uitslierend
- in den genadeloozen wind, die haar hoed plat drukte aan den eenen kant tegen haar
hoofd zoodat één oog schuil ging onder verwaaide losgeraakte haren, het andere
dwaas kwaad en angstig uitkeek.
Daar eindelijk de gracht - van verre zocht zij met de oogen al het huis, en met een
katachtige vlugheid, geheel vreemd aan haar stijve gestalte, sloop zij de ramen langs.
Bevend, vlak tegen de deur gedrukt stond zij op de stoep, een woede in haar
martelend omdat zij zoo lang moest wachten.
Maar toen zij eindelijk opengedaan werd, en binnen gelaten de bekende gangstilte
om zich voelde, waarschuwde een instinct haar zelfbeheersching te toonen - wist zij
in vreemd helder sluw herinneren opeens, dat zij het ook daarmee den laatsten keer
gewonnen had.
Zij vond Louise in de voorkamer, de oud-bekende - en toen deze vriendelijk haar
deed neerzitten naast den al warm brandenden haard, begon zij na de gewone vragen
en antwoorden, schijnbaar kalm te vertellen, hoe zij moeite gedaan had voor een
betrekking, maar nòg was zij niet geslaagd. Als zij voor een paar weken misschien
hier mocht komen, haar kamer kon zij niet langer houden.... tòt zij een betrekking
had.... 't kon best zijn dat ze over eenige dagen al klaar was met iets.
Zij geloofde het zelf op 't oogenblik - zij loog tegen zichzelf op, in den angst te
moeten overtuigen - zij kòn dit niet missen - zij moèst het hebben!
Haar oogen wijd zwart stààrden, haar kleur vervaalde, de huid trok in slappe
rimpels en plooien.
Louise zag het onheil over zich los gebroken.
Daar was het.
Line die natuurlijk niets meer had - die er uitzag of zij honger leed - die niemand
op de wereld had dan haar....
Onwillekeurig keek zij de kamer rond - alsof ieder stuk in dierbare beteekenis tot
haar sprak.
Zij had zooveel.... maar meteen wist zij dat alles bedreigd door de altijd durende
aanwezigheid van Line. Toch - het kon wel niet anders....
Mat zei ze:
‘Goed Line - welja.’
Zij zaten een oogenblik stil. In dien tijd zonk als een floers van benau-
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wing de angst, de ellende van Line af. Louise's zwijgen, en vermoeide,
ontoeschietelijkheid ontging haar volkomen. Als van geen belang.
Tegen Lotti en Suusje herhaalde Louise wat Line gezegd had.
‘Voor een paar weken.’
Maar in haar hart zocht zij zich te stalen; wist zij, het zou voor den ganschen winter
zijn.
Twee dagen later nam Line van Elken weer haar intrek met al haar koffers en pakken
in Louise's huis. Ditmaal kwam zij er vorstelijk meer aangereden - haar laatste geld
er aan uitgevend.
En dien avond zat zij op haar oude plaats, alsof zij niet weg geweest was. Even
daagde voor haar op het oogenblik van haar vertrek uit het kleermakersgezin; aan
de deur de vrouw bleek en stuursch de pakken en tasschen aangevend - de kinders
gestuwd in gretige belangstelling òm het rijtuig, snoepend uit een zakje. Eindelijk
was de hand van ‘de juffrouw’ inderdaad opengegaan dien ochtend... En door het
raam van 't voorkamertje keek de man, op zijn tafel, mat en ontmoedigd de
vertrekkende gast na.
Zij zag het oogenblik terug in de meewarigheid om iets dat haar niet raken kon een mooi-aandoenlijk schilderij. In zalige voldaanheid drukte zich haar groot lichaam
vaster als na een diepe vermoeienis in den makkelijken stoel, waar de gloed van den
haard haast haar beenen schroeide. En in het weer vol en glad gelaat glansden de
oogen in vriendelijke tevredenheid de kamer door, waar Louise aan de tafel gezellig
zat, tusschen Lotti en Suusje met haar boeken:
‘Het was een heerlijk huis in den winter.’
Maar toen Pepi naar haar toe tuimelde met een stoom-machinetje, en riep, wat zij
altijd verteederd in haar fantasieën verwerkt had:
‘Kijk, nicht Line,’
trok zij fronsend haar rok weg voor zijn jongenslaarzen.
Dien eersten avond op haar oude kamer, keek zij met den blik van eene die bezit
neemt, rond.
In de meisjeskamer klonk gelach en gebabbel.
Zij hoorde het als iets dat haar niet bereikte; slechts zochten, vóór zij het licht
uitknipte, één seconde haar oogen het beeld in den spiegel....
Toen, terwijl zij den warmen vederlichten donzen deken hoog optrok om de grove
schonkige schouders, wist zij in de oude zich wrekende, eischende onverzettelijkheid:
Dat zij naar een betrekking niet zoeken zou.
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Geslaagd.
Door M. Kranenburg Hoen.
VAN Capo Nero tot de Madonna della Guardia lag de baai hier in het zicht.
Op dezen Januaridag tegen vier uur in den namiddag viel een koud licht over de
zee. Maar aan den purperen horizont waren een oogenblik de verre bergen van Corsica
verschenen, een bewijs, dat het ook morgen helder weer zou zijn en de witte steden
en altijd-groene tuinen dezer zuidelijke kust zich weer zouden koesteren in de
zomersche warmte, die de heel den dag door de zon beschenen hellingen der
beschermende bergen uitstralen.
Een oogenblik nog overzag de bewoonster der villa ‘Non troppo’ het landschap
aan haar voet, toen ging zij terug in den salon, waar nog sigarettenrook hing en
violengeur van de gasten, die haar even te voren hadden verlaten. Herinneringen had
dit bezoek gewekt en oude gevoelens deden zich gelden. Maar dien avond in de
eenzaamheid van het boudoir - haar man zou pas over eenige dagen terugkeeren van
het litterair congres in Rome - kwam het verleden tastbaarder nog oprijzen uit oude
brieven en papieren, dan toen dezen middag de zoo veranderde jeugd-Vriend en zijn
nooit-geziene Vrouw voor haar stonden.
Een verbleekte briefkaart gaf het veld in de Plantagebuurt, waar zij Woensdags
en Zaterdags was komen korfbalspelen, terwijl haar man als jong Amsterdamsch
student juist daar zijn kamers had. Zoo had hij haar gezien, rap en lenig in de blauwe
jersey, volop in het spel, vroolijk-blij met de oudere jongens en met al iets van
moedertoewijding voor de kleineren. Het was hem een gewoonte geworden die
middagen thuis te zijn en toe te zien van zijn balkon. Lang was hem dit, bij zijn
natuur, genoeg geweest, maar op den duur bleek toch zijn belangstelling hierdoor
niet bevredigd. En zoo had hij toen een weg gezocht voor nader contact. Hier was
het document er voor: ‘Aan Mejuffrouw Willy Swart’ en dan de uitnoodiging te
komen theedrinken bij Mevrouw Monty van Waveren. Dat was de moeder van den
bezoeker van dezen middag, die een gemeenschappelijke kennis was gebleken voor
haar en den toenmaligen student in de rechten Ludolf Palsma Wilsberg. Haar zoon
Jean was in die dagen niet thuis geweest, als pas twintigjarig ingenieur al naar Chili.
Voordien hadden Willy en Jean slechts als kinderen van bevriende ouders samen
omgegaan, want al gauw was de jongen wegens onhandelbaarheid naar een kostschool
gestuurd. Pas later, na haar engagement zou zij hem weer ontmoeten en beter leeren
kennen. Goed? Of zij zichzelf toen gekend had? Zou alles niet anders geloopen zijn,
als hij niet juist toen naar Rusland had gemoeten, zou het niet
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desondanks anders gegaan zijn, als zij, Willy, toen anders gevoeld had, want meer
gewéten? Ja, zou zij anders hebben gevoeld, als zij haar man, als zij Dolf gekénd
had, toen in die dagen? Hoe dan te verklaren, dat zij nòg van hem hield, nu zij alles
wist, hem volkomen kende in zijn kunstenaarswezen, dien zwakken en sterken, dien
grooten, gullen en eng-ikzuchtigen geest, dat complex van tegenstrijdigheden, dien
man en dat kind, dien zij liefhad als moeder en toch ook, ja, óók nog als vrouw. Als
Jean toen niet was weggegaan en zij Dolf gekend had en Jean had gesproken, zooals
zij wist, dat hij het wilde, zou dan, zou dan het leven.... Wie weet dit? Niet hoe het
leven zal worden, niet wat het eigenlijk geweest is, ja niet wat het ís - omdat zij het
ondergáán - weten de meesten, hoe zou iemand kunnen weten, hoe het geweest ware,
indien anders......
Een oogenblik zag zij om zich in den matten schijn van het boudoir en hoorde
ruischen de zee.
Van die eerste ontmoeting was haar niet veel bijgebleven. Alleen zijn stem, het
diepe sonore geluid, dat bij zijn donker haar paste, had zij nog in volgende dagen
hooren naklinken. - Na korten tijd was zij in de tennisclub gevraagd, waarvan ook
Dolf lid was, maar door een langdurige ongesteldheid van haar moeder had zij er
weinig kunnen heengaan, daarna bleek Dolf op reis en eerst de zomer, waarop in den
herfst reeds hun engagement was gevolgd, had hen samengebracht.
Die zomer, hoe had hij hem verheerlijkt in de brieven uit den eersten tijd, die
brieven van louter verrukking! En hoe had zij ze genoten als waarheid, de waarheid
van hun gevoel, die de waarheid van hun leven zou worden.
‘Mijn liefste,’ schreef hij, ‘nu ik hier zit in den herfstavond op mijn kamer en
buiten ligt de groote stad en ik denk aan wat daarin omgaat, dat het Leven is, nu
omvangt mij een angst voor de verschrikkelijke heerlijkheid daarvan. Kom dicht bij
mij, mijn vrouw, dat wij samen staan in dit Godsgeweld.’ En een andere keer:
‘Hoe was het dezen zomer op het tennisveld! Dan 's avonds stil aan den rand te
zitten, een eind van de tent af, waar de anderen praatten en lachten en te zien, hoe
de nachtschaduwen opstegen langs de grauwe muren, de in het late licht glanzende
ramen der buitenwijken en te denken, hoe de steenkolos opkomt vandaar, het land
in, om in een jaar, een maand, ook ons veldje en al de groene weiden rondom te
overheeren. Hoor, daar juicht hij zijn stijgend leven uit in de zware stoomstooten
van havens en fabrieken, in het gierend fluiten der rollende treinen, een
vertrouwenssterke groet aan verwante jonge reuzen, hier en over de Oceanen. Want
de Aarde is groot, eindeloos liggen naar alle zijden de wegen open voor Daad en
Genot. Maar zat jij daar dan niet naast mij, met je fijne gezichtje geheven in het
bleeke licht, met dien blik van verlangen en droom, dien ik boven alles liefheb, omdat
hij mij belooft die wereld te vinden in Jou. Niet over landen, over
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zeeën wil ik mijn begeerte laten zwerven, tot vrede en voldoening, tot
kracht-in-volmaking wil ik inkeeren in de wereldrijke diepten van jou vrouwenwezen.’
En zoo bleef hij. Daar waren de beschrijvingen van de herfstdagen aan zee, in de
eerste weken na het publiek-worden. En daar waren dan de winteravond-idyllen, als
hij met haar kwam lezen en zij zaten samen op haar meisjes-kamer voor het open
Engelsche haardje. Niet altijd werd er gelezen, als zij, neergegleden op de vacht,
haar hoofdje legde op zijn knie. Wat een tijd was het geweest! Een kind was zij, niets
had ze begrepen en een kind was hij ook, toch, een die had kunnen, had moeten
begrijpen, die het niet dééd. En zoo genoten zij. Was dit niet het lijden waard, dat
van later, na de kennis-making, toen het inzicht kwam, toen langzamerhand haar een
wereld openging, niet die van het verlangen zijner brieven, maar een andere, die toch
óók in hem leefde en van wier bestaan, in hem, of waar ook, zij in de argeloosheid
van haar wel volmenschelijk, maar toch gaaf en enkelvoudig wezen, geen vermoeden
had. Neen, dit lijden was die vreugde niet waard. Misschien, dat de levensverdieping
van haar wreede liefde, misschien dat die, gekocht met dit lijden, dezen prijs verdroeg
- maar wat rekent minder dan de liefde?
Onmerkbaar was de kennis gekomen. Hij had weer aan zijn werk moeten gaan.
Zijn studie, want, hoewel rijk, eischte zijn vader dat hij afstudeerde, voordien had
hij geen ondersteuning voor een huwelijk te wachten. En eigenlijk wilde hijzelf het
ook. Of het ijdelheid was en hij wilde toonen, dat het voor hem een kleinigheid was
den meesterstitel te halen, of het waar was, wat hij lachend zeide, dat een afgebroken
studie iets zoo onaesthetisch was, dat hij het in zijn leven niet kon dulden, dat wist
zij nog niet. Tóén heelemaal niet, maar haar goed-burgerlijk gevoel en nog meer haar
vrouwelijke intuïtie zeiden haar, dat, geheel afgezien van de practische motieven,
afstudeeren voor Ludolf noodzakelijk was. Omdat hij zelf het ook wilde, kostte het
besluit niet veel moeite. Maar zwaar viel het hem, zooals bleek, de daad te voegen
bij het woord. Na zijn candidaats was hij bijna een jaar op reis geweest en toen kwam
hun omgang en eindelijk het engagement. Verzen had hij wel gemaakt in dien tijd
en een paar eenacters en novellen geschreven, maar geen boek voor het doctoraal
nog in handen gehad.
Nu, in den strijd zich op dit voor hem niet van nature aantrekkelijk denkwerk te
concentreeren, bleek voor het eerst hij anders, dan zij hem tot nu toe gekend had.
De opgewekte belangstelling, het met haar heele wezen en zijn interessen meeleven
en de toch altijd uit zichzelf werkzame, tot plannen bereide phantasie, die waren het,
die haar 't diepst in hem hadden getroffen. Zoozeer, dat zij haar zijn verder zelf
hadden verborgen.
Als moeder in haar ziekelijkheid en het schrale zorgleven van arme leeraars-
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weduwe weer zat te tobben en de kleine bovenwoning aan de Nieuwe Heerengracht
te enger en somberder scheen in den stralenden zomer buiten, dan was het voor de
levenslustige Willy een bevrijding, als zij naar de frissche tennisbaan aan den Amstel
kon trappen. Maar tot geluk steeg deze voldoening, als zij er den altijd vroolijken
student, slank in zijn witte sportpak, vond en door zijn kleurige woorden meegesleept,
met zíjn, door bewondering voor haar en in kunstenaarsverbeelding het heele leven
als een rijk geschenk en een prachtige taak nemende, gedachten ging leven. En toen
hij haar dan ook had voorgesteld altijd samen te blijven, toen had zij, als zou het
leven een lange, zonnige tennismiddag zijn, niet lang geaarzeld. En Dolf was in de
nauwe woning gekomen en had met hetzelfde fijne begrip voor het wezen van haar
moeder, als voor haar eigen jongemeisjes-behoeften dat najaar en dien winter daar
een licht en een zorgen-vrijheid gebracht, als Willy niet had vermoed er ooit te kunnen
beleven. Maar in de vreugde van dien tijd was toch meer dan
het-geluk-van-het-oogenblik geworden.
Het zou blijken, toen de groote keer kwam, dat dit geluk haar tot lijden gerijpt
had, omdat het in haar de vrouw had gewekt, de vrouw, die nu niet en nimmermeer
zonder den man kon zijn, die haar zichzelf had doen worden. Hoe anders Ludolf zich
toonde, hoe anders zij hem leerde kennen, hij bleef, zooals zij hem in liefde gezien
had, omdat zij hem bleef liefhebben, zoo zeker zij, eens door hem daartoe gemaakt,
zichzelf bleef.
Met buien van stilte was het begonnen, als hij bij haar kwam, zat hij stil tegenover
haar en zweeg. Niet over zijn werk wilde hij praten, maar ook niet over andere dingen.
En toen was hij weggebleven, voor het eerst een avond, dat zij samen een bezoek
zouden maken bij een pasgetrouwde vriendin. Zij had lang gewacht, toen
getelefoneerd: boodschap door zijn hospita, dat meneer zoo'n hoofdpijn had, dat hij
niet kon uitgaan. Maar waarom had hij dan zelf niet even geantwoord? Zij kon
Moeder, die weer te bed lag, niet alleen laten, maar was den volgenden morgen
dadelijk gaan kijken: hij was naar den repetitor. Toen had ze een briefje en een paar
bloemen en een rolletje asperinetabletten achtergelaten. 's Avonds was hij gekomen,
had nu uitbundig gedaan, maar zij vond het heerlijk, dacht er verder niet meer over.
Tot het zich herhaalde. Ze vermoedde wel, dat het 't werk was, dat dit niet vlotte.
Maar zij wist er zoo weinig van, wat hij eigenlijk moest doen en hij maakte er zich
altijd af met te zeggen, dat hij het haar toch niet kon uitleggen.
O, er gebeurde veel in dien tijd in zijn leven, dat hij haar niet kon uitleggen. Zij
was immers maar een nog niet twintigjarig meisje en daarbij een weinig gecompliceerd
karakter en in engen kring opgegroeid. Maar hij was een jonge man met gaven en
ontwikkeling! Die veel wist en veel wilde! Hoe kort was het nog maar geleden, dat
zij 's middags ging korfbalspelen in de Plantage,
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met schooljongens. En nu zou zij een zich in innerlijken strijd opworstelend talent,
een wordende kunstenaarsnatuur begrijpen! Wie dacht, dat zij dit zou kunnen?
Neen, dat deed zij inderdaad niet, toen nog niet. Maar zij deed méér: zij had hem
lief, den man, die haar man was en bleef, toen en nu. En in het geluk en het leed van
haar liefde leefde zij met hem mee, met het op en neer van zijn talent en karakter,
het dubbelzinnige en eenvoudige, het willooze en willende. Wat voor hem nu een
moreele en intellectueele crisis was, de proef of zijn bloote wilskracht en verstand
én zijn liefde-voor-haar voldoende zelfstandige kracht zouden toonen om zonder de
hulp van zijn talent, ja in strijd daarmee, door het kalm verwerken van droge
wetensstof een maatschappelijken grondslag voor zijn bestaan en zijn verbintenis
met haar te leggen, dat was voor haar een wreede ontgoocheling uit den eersten
naïeven geluksstaat harer liefde, zóó groot, dat een oogenblik deze daartegen niet
bestand scheen en toen, na de droeve overwinning, was het voor haar een
nieuwbouwen van haar leven en verwachting in een vorm, waarin heel weinig van
de luchtige jongemeisjes-phantasie meer was overgebleven. En toch zou blijken, dat
het Leven nog zwaarder fundamenten eischte voor een met nog meer leed beladen
liefde, later, na haar huwelijk. En ook dan zou zij er in slagen die te leggen.
Hier waren de brieven, zijn ‘biecht’, waarin, na een jaar van tobben, van verkoeling
door kleingeloovigheid bij hem, noodwendig misverstand bij haar, hij zich weer had
gegeven, maar nu de andere zijde, dan die zij had gekend, zoodat zij op zoo'n
openbaring niet voorbereid, een oogenblik verdoofd, gewankeld had. Maar wat toen
was gebeurd, had haar hersteld en haar nu zekerheid gegeven, wetende zekerheid
voor het leven.
‘O, in de melancholie van den herfstavond te dolen langs de glimmende straten
en over de zachte parkwegen, vol van den zoeten geur der rottende blaren: wat
weemoed, wat wereldwijd verlangen bedwelmt ons daar - en dan terug te gaan in de
steden der menschen, in de warmte en het licht, waar zij gezellig zijn en gewóón
doen, waar alle raadselen zwijgen: wat is schooner in het wondere leven!’
Zoo schreef hij, en dan scherper, in begrippen:
‘Dit is het dus, waaraan ik mij vrij moet kunnen overgeven, het verlangen naar
het heele, volle, rijke leven. Ik kan geen middelaars gebruiken. Dat is van den
kunstenaar het eigenaardige, dat hij gaat tot het Leven, direct, anders dan de
godsdienstige, anders dan de zedelijke. Geen dogma's, geen kerk, geen heiland, geen
mensch of menschengemeenschap om zich aan te geven, in geloof, in daad, in liefde,
neen, geen begrenzing, geen maskeering, geen enkele: het Ik tegenover de wereld,
naakt, vrij. Geen liefde voor een vrouw tusschen hem en het Leven, dat zélf zijn
liefde is, in zijn al-heid van duister en licht, van kwaad en goed. En het orgaan
daarvoor: verlangen,
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verlangen niet naar bezit, niet naar beleven, maar om te doorvoelen-inverbeelding,
tot begrip en tot vorming.’
Zij begreep niet, het een, noch het ander. Maar zij wist: dit was gevaar voor haar
liefde, dit denken en voelen in hem.
Maar nog erger zou het worden.
Nu hij zijn zwakte om uittevoeren wat hij zich had voorgenomen haar niet dorst
bekennen, ging hij in zijn algemeene behoefte aan emotie, die hij niet als vroeger
vrijuit durfde nemen, er een pervers genoegen in vinden te doen, wat hij haar
inderdaad moest verbergen, tegelijk, in zelfbedrog, met haar in verbeelde intimiteit
samenlevend en onafhankelijk doende naar vrij kunstenaarswelbehagen.
Met de oude fuifclub uit zijn eerste jaar was hij weer gelagen gaan houden in
wrange, dubbelzinnige vreugde:
‘Als dan de hartstocht het wildst oplaait, als wij in den gloeienden roes van tot
werkelijkheid geworden dionysische phantasie ondergaan, dan maak ik mij los uit
de weeke omhelzingen en treed naar buiten in den maannacht. Het feestgedruisch is
ver, wat werkelijk scheen is woeste droom geworden en de wereld ligt om mij, de
eenig ware, in rust zich nu sterkend voor den arbeid en den strijd van morgen - Nooit
heb ik je meer liefgehad!’
Dit was te veel. Zij duizelde en weigerde na deze brieven hem te ontvangen. En
in die dagen, in die weken was het geweest, dat Jean haar geholpen had. Onbewust
van haar diepste verdriet, niet meer wetend, dan dat zij ‘een kwestie’ had met Ludolf,
had hij zijn vrijen tijd nu in Amsterdam, tusschen zijn komst uit Zuid-Amerika en
zijn vertrek naar Rusland, verdeeld tusschen zijn moeder en haar. Nog zag zij hem
komen met zijn gulle ronde gezicht, in zijn breede handen een nieuw boek voor haar
of vruchten of bloemen voor Moeder. Precies zoo was hij ook vanmiddag geweest,
grijs nu, maar met hetzelfde jongensachtig bruuske en mannelijk forsche tegelijk,
onveranderlijk als de natuur. In hem was geen dubbelzinnigheid, geen talent had hij,
klaar en gezond-eenvoudig was zijn levensopvatting, als de open blik van zijn oogen.
Een waterbouwkundig ingenieur van grooten naam nu.
O, waarom had zij niet kunnen doen, zooals hij het wilde toen - hoe anders, hoeveel
gelukkiger was zij geworden!
Maar het was zoo gegaan: alle discrete belangstelling, alle afleidende zorg en het
zeer zeker ongewild, maar toch duidelijk genoeg daarin doorschemeren van andere
neiging dan oude vriendschap, in plaats van haar op nieuwe, haar oneindig meer
passende wegen te voeren en te bevrijden uit de verwikkelingen van een psychisch
conflict, waarin haar gave natuur haars ondanks geraakt was, niets deden ze dan haar
de zekerheid geven, dat zij nimmermeer uit deze onbegrepen moeilijkheden geraken
kon zonder daarmee haar innerlijkste zelf te verloochenen. Onverbreekbaar bleek
zij, de sappig-jonge, natuurlijk-en zedelijk sterk-levende, gebonden aan den twij-
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felenden, karakterzwakken, verbeeldings- en gedachtenrijken sterke-van-geest.
Zij had dat niet zoo begrepen toen, maar zij had gevoeld, dat zij zonder Ludolf,
zonder den willoozen, den boosaardigen, den om te koesteren zachten, den om te
bewonderen sterken man, niet kon zijn, of hij haar liefhad of niet. En zoo was hij
weer gekomen. En hij had eindelijk afgestudeerd.
En zij waren getrouwd.
Haar huwelijk
Zij stond op en nam een nieuwe palmhouten cassette uit het Louisseizekastje. Zij
trok de lamp wat lager en luisterde naar de zee.
Haar huwelijk! O droomen van eenheid en alheid, volkomenheid van den man in
de vrouw, van de vrouw in den man, droomen van dichters en denkers en van bruiden
in den rosen morgenschijn der jongemeisjeskamer!
Haar huwelijk! Toen zij een half jaar getrouwd was, vond zij op een herfstmorgen
op de ontbijttafel in haar zonnige tuinkamer dit schrijven:
‘Je zegt, dat ik koel ben. Was het maar waar zou ik zeggen! Dan kon ik mij bepalen
tot mijn werk en met jou liefde voor mij, zóó groot, zouden wij, ook jij, al was het
voor jou dan zeker niet het volmaakte, een goed leven hebben.
Maar ik ben niet koel. Op een dag als vandaag, waar de najaarszon met zomergloed
de lucht verzadigt, zoodat zij als prikkelende oude wijn het hoofd verhit en het lichaam
doet tintelen en als in zachten brand staan onder zijn donker kleerendek, op zoo'n
dag ben ik verliefd op de heele wereld, op de oude stad met haar schaduwrijke hoeken
en zonlichte ruimten, op de kleurige en statige boomen, op den hemel en het licht en
op alle vrouwen, die ik tegenkom. En op haar niet het minst. Och - en dit is nu
vandaag. Maar als ik thuis zit in den schemer en een stille regen dreint tusschen de
grauwe muren, over de gladde daken, of als ik aan het strand sta en de storm buldert
op uit het Westen en donderend rollen de golven op mij aan, schuimspattend, dan is
het evenzoo. Dan heb ik de wereld even lief, dan zijn mijn gevoelens evenzoo voor
haar en al wat in haar is. Maar dan kom jij en dan moet ik van jou houden. En dan
kan ik het niet. En dan ga ik mij zeggen, dat het moet. Dat het plicht is en verstandig
is. En zoo verval ik in het denken over wat plicht en wat verstandig is. En mijn
gedachten gaan uit over de wereld en diep in in den mensch. Maar ben ik bij jou dan?
Mijn verlangens en gedachten vinden in jou geen rust en geen stilstand. Zij gaan
over jou, om jou, zij treffen jou niet.
Het is niet voldoende, dat vind jij natuurlijk ook, dat jou zorg en jou bijzijn een
gemakkelijke omgeving scheppen, de gezelligheid geven, waar zij nu en dan kunnen
rusten voor nieuwe tochten. Terecht tracht jij hun die te verhinderen. Maar onder
dien dwang en dien van mijn wil keeren zij zich nog niet af van hun natuurlijke
doelen en richten zich op jou.
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Dit is de oude reden, die mij doet zijn voor jou zoo weinig als ik ben, nog altijd. Ik
houd van jou, o ja - maar jij bent mijn verlangen niet. Ik wil wel. Maar anderen
trekken, jij niet.’
En eenige dagen later:
‘Ik herinner mij een vroegen morgen uit het eerste Lustrum, toen ik één jaar student
was. Wij kwamen van de kroeg en gingen langs een omweg naar huis. Het gebeurde
toen, dat, gewekt door het teere zomermorgenlicht na een nacht van roezige pret, mij
een verlangen beving naar haar, die eens mijn vrouw zou zijn, zoo geweldig, dat, als
ik daar toen gestorven was, ik toch zeker de hoogste vreugde gekend zou hebben.
Of - zooals ik toen natuurlijk voelen moest - zou de vreugde der vervulling nog rijker
zijn? Naar wat de wijsheid van velen, die het leven ook in zijn vreugden kenden,
leert, is dit niet te verwachten. Althans zou die wel heel anders zijn. Ik weet het niet,
want ik heb haar niet gevonden.
Het is wreed, dat ik dit jou, mijn vrouw, moet zeggen. Mijn vrouw? Ja, voor de
wereld, naar den vorm, maatschappelijk. En naar de natuur ook wel. Maar wat meer,
maar wat nú, veel erger is, ook voor jou verlangen, voor jou gevoelsbehoefte ben je
het, jij wilt het zijn: mijn vrouw. En toch, toch, o, we hebben er wel kalm over
gesproken, we hebben er verklaringen voor gezocht, jij hebt mij te koel genoemd:
nooit, voor mijn innerlijkst gevoel, voor mijn diepste zekerheid, heb ik je waarlijk
mijn vrouw kunnen maken. Ik weet het heel goed: o m d a t i k h e t n i e t
v e r l a n g d e Minder goed weet ik, of er één vrouw zou zijn, die ik de mijne zou
kunnen maken, of dat ik zal moeten blijven dat verlangen van toen, voor tien jaren,
dat er nog is, soms, hoewel meestal gebroken en bezoedeld, door teleurstelling, door
denken, door uit ontbering gegroeide caricaturale vervormingen der ware vervulling.
Maar àls ik haar nog mocht vinden, die vrouw, en ik had nog de kracht, de jeugd!
Het duurde jaren sinds dien morgen.
Toen kwam jij.
Ik voelde, ik heb het dadelijk goed gevoeld, dat in jou de volheid was, het vermogen
te kunnen doen, zooals mijn verlangen mij voorspiegelde, dat in de vervulling i k
zou kunnen doen.
En toen heb ik dat verwisseld. Ik heb in jou liefgehad, niet jou liefgehad.
Ik wist door mijn verbeelding en verlangen te zeer, hoe dat is, liefhebben, zooals
jij het kunt. Maar daarmee was en is volstrekt niet gegeven, dat ook ik het kan - ik
ben er bijna zeker van, dat juist omdat verbeelding en verlangen zoo sterk zijn, ik
het niet zal kunnen in werkelijkheid - in elk geval kon en kan ik het jou niet. Het is
een droeve vergissing, vooral voor jou oneindig erger dan voor mij.
Wat wil jij nu?
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Wil je mijn verbeelding en verlangen de vrijheid laten?’
Zij had gezwegen. En gedacht. Want dat had zij geleerd nu. Maar wat zou zij
gedacht hebben, zoo niet de liefde haar had gezegd: mijn arme jongen, mijn lieve
phantast, wat heb je daar weer uitgepeinsd. Dacht je heusch het zonder mij te moeten
doen: leven?
Verlangen! Maar je wordt een man nu, Dolf, en een man moet d o e n . Verlangen?
Doe het, zend ze uit je verlangens, over mij, om mij, zooals je zegt. Vang er de wereld
in. Maar - doe meer! Werk, schep! En daarvoor: beheersch het verlangen. Vorm het,
vorm je zelf. Begrens je. En dát - klaag je er niet over, dat ik je verhinder vrij uit te
zwerven over de wereld? Ik w i l het je verhinderen. Niet je verlangen, niet je
verbeelding, die zal ik de vrijheid laten, waarom je vraagt, maar ik wil, dat, als je
terugkeert naar huis en mij, je daar niet slechts een rustplaats zult vinden voor nieuwe
tochten, zooals je zegt, maar dat je er zult vinden, dat je er zult máken: je werkplaats.
En dat zul je kunnen juist omdat ik de begrenzing ben voor je verlangen. Ja. Ik zal
je in den weg treden, ik zal je dwingen. In mij zul je je gebonden voelen, de
gebondenheid, de begrenzing, zul je in mij vinden, die de schepper behoeft voor zijn
werk. Je houdt wel van mij, ik houd oneindig van jou, onze liefde zal voor jou een
werkplaats zijn en voor mij....
Zij zag om zich. Dit was het geworden. Geen kinderen. Zij beiden in deze villa
onder de palmen. Reizen en boeiende menschen zien. Want Ludolf had naam gemaakt,
ook buiten zijn land. Zij was de vrouw van een bekend auteur.
Toch, wat zou dit? Zoo het niet beduidde, dat zij geslaagd was. Zij? Ja, zij! In haar
táák. En haar liefde? Wat rékent minder dan die? Maar het was niet de werkelijkheid
geworden der droomen van dien verren zomer in Holland. Misschien was het méér?
Zij wist het: Ja.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Frits Hopman, Nachtwaken, Amsterdam, H.J.W. Becht, 1920.
Men moet beginnen met er een I n h o u d in te schrijven. Onze bekende ‘wakkere
uitgever’*) heeft daar n.l. niet aan gedacht. Daar de overschietende bladzijden achterin
het boek, ja zelfs reeds de keerzijde van Hopmans laatste pagina, met attesten omtrent
andere publicaties overdekt zijn, is er voor den I n h o u d geen andere plaats te vinden
dan de bladzijde achter den ‘franschen,’ dus tegenover den gewonen titel. Denk er
om hóóg aan te leggen, want er staan niet minder dan negen-en-twintig verhaaltjes
in dezen bundel. Ja, het is een héél werk, maar gelukkig is het boek van Hopman die
moeite alleszins waard. En zóó kan men er tenminste later eens iets in opzoeken en
overlezen. Bijv. die allerkostelijkste verhalen (waarbij er twee zijn die de
Elsevier-lezers zich herinneren kunnen) ‘Travestie’ (blz. 9), ‘De Bode’ (blz. 48), ‘De
Centaur’ (blz. 91) en ‘De Verrassing van het Fort (blz. 179).
Waarin schuilt toch eigenlijk de voornaamste charme van Hopmans sterk en altijd
frisch vertel-talent? In die kracht van expressie, die telkens weer uitslaande frischheid
van geest? Zeker behooren die eigenschappen erbij. Maar er moet toch nog meer
zijn om haar te verklaren, deze fijne en intense prikkeling, die werkt op onze
stemming, ons gansche temperament als een opene zonnige vriesdag in het wijde,
berijpte veld. Is het geestigheid? Ja, het is ook geestigheid, maar...... Is het dan
misschien vóór alles: fantasie of originaliteit? Och, Hopman is in de vinding zijner
meeste verhalen niet zoo bij uitstek origineel of verbeeldingrijk, wèl zeer in zijn taal,
zijn zeggingswijs, zijn woordenkeus.... Neen, ik weet het! Het is de persoonlijkheid
- de kracht, de frischheid, de geest, de fantasie en de oorspronkelijkheid vereend! het is ten slotte altijd weer hetzelfde, de bekoring van een echt mensch, die zich, niet
enkel eerlijk, - oprechtheid is nu eenmaal conditio sine qua non voor litteratuur neen, die zich, met volle behoud van zijn gratie, zoo kernig, zoo onmiddellijk, zoo
doordringend mogelijk openbaart.
Frits Hopman is volstrekt niet hyper-individualistisch, niet anti-sociaal, maar hij
i s i e m a n d . Hij lijkt op niemand anders. Zich terughoudend valt hij op, v a n z e l f .
Zijn werk - 't is waar - is niet voor gemakzuchtige lezers geschreven; men moet er
zich voor inspannen, ieder woord met scherpe aandacht in zich opnemen; stilstaan
moet men dikwijls bij een zinnetje van hem - hij maakt ze, instinctief of welbezonnen,
nooit te lang. Dit lastige, veeleischende schaadt wel eens een beetje aan 't genot.
Hopman

*) Let op 't Homerisch epitheton ornans.
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is zeer zeker een meer schitterend-intellectueel dan een muzikaal, hartstochtelijk,
door zijn inspiratie gedragen schrijver; muziek geven zijn volzinnen zelden of nooit,
het rhytme wordt vaak gebroken. Maar wie zich aanwent zijn woorden goed te
proeven, ijverig te verwerken, wordt altijd beloond. Men merkt dan dat die woorden
niet enkel fonklend frisch, palraak typeerend en origineel-gekozen zijn, maar ook
dieper-doordacht, beteekenisvoller, inhoudrijker, dan men zoo op het eerste gezicht,
of bij vluchtige lezing, misschien wel meenen zou.
De vrouwen brengen het ver tegenwoordig in de litteratuur. Zij evenaren hun
mannen-broeders in bijna alle opzichten. Zij zijn fijngevoelig en teeder, als Ina
Boudier-Bakker, geestig en gedistingeerd van taal, als Top Naeff, ruim en hoog
dichterlijk, als Augusta de Wit. Maar bij een schrijver als Hopman kan men vinden:
d a t w a t e e n v r o u w n i e t k a n . Het is de overrompelende openluchtsforschheid
van den gezonden s p o r t s m a n , verfijnd en vergeestelijkt (om dat mode-woord ook
eens te gebruiken) door een soort bedwongen teederheid, een distinctie van gevoel,
een dichterlijke spiritualiteit, sproedel, sprankeling - die ieder op zijn beurt zeer
specifiek mannelijk zijn. Hopman heeft iets driests, iets jongensachtig brutaals in
zijn litterair optreden, maar als men goed met hem kennismaakt merkt men te doen
te hebben met een g e n t l e m a n - in den zuiversten zin.
Dit alles geldt van Hopman op zijn best en fleurigst. Zelfs Homerus sliep wel eens.
Niet altijd - niet overal, zeker, in dit toch zoo aardige boek van hem, schreed of
sprong deze litteraire sportsman over den besneeuwden bergkam van zijn kunnen.
Mijn doel was het vandaag hem op den top van dien kam in het zonnetje te zetten.
En wanneer ik daarbij let op den titel van dezen bundel, en begrijp waarom die ‘overigens van Hoffmann gestolen’ (de bekentenis heeft weer iets echt Hopmanachtigs
overmoedigs) titel werd gekozen, dan stijgt mijn bewondering en dan vraag ik mij
af, hoe het mogelijk is, na afgesloofde - neen, ook na blij volbrachte dagtaak, in
nachtelijke uren zoo vaak morgenlijke frischheid, lenige geestes-veerkracht,
sprankelend taalgeluk te vinden, en te toonen, triomfant.
H.R.

Dr. J. Prinsen Jlzn., Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige
Geschiedenis, Tweede herziene druk, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff,
1920.
‘In den tweeden druk zijn de bibliographische aanteekeningen aangevuld. De tekst
onderging slechts geringe wijziging.’ Ziedaar - in extenso! - het voorbericht dezer
nieuwe uitgaaf van Dr. Prinsens (intusschen werd het Prof. Prinsens) Handboek. Het
is gedateerd Maart 1920. Dat van den eersten druk werd in April 1916 geschreven.
Binnen vier jaren dus, deze nieuwe druk! Wie die zich niet verheugen zou in het
succes en in de hieruit ver-
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rassend blijkende belangstelling voor een werkelijke, en zoo warm geschreven,
geschiedenis van Neerlands Schoone Letteren.
Echter, ik zou willen vragen: werden niet ook schrijver en uitgever zelf
eenigszins...... verrast, min of meer overvallen door de zoo spoedige behoefte aan
een nieuwen druk? Het wil mij zoo voorkomen, alsof, wanneer hij er meer tijd voor
zou gehad hebben, prof. Prinsen meer ‘aan te vullen’ zou hebben gevonden dan zijn
bibliografische aanteekeningen, meer wijzigingen te maken dan de geringe, waarvan
hij gewaagt. De ‘letterkundige geschiedenis’ der laatste decenniën bleek, bij den
eersten druk, het zwakst, minst verzorgd, onvolledigst gedeelte in Prinsens Handboek.
Dit moge vrijwel vanzelf spreken - over de groote moeilijkheid, om niet van
onmogelijkheid te spreken, de geschiedenis van meebeleefden tijd objectief,
rechtvaardig en kompleet te verhalen, zijn wij het allen eens! - vast staat tevens dat
geen litteratuur-kennis, en geen stel meeningen over litteratuur, in het hoofd des
toegewijden beoefenaars meer aan evolutie onderhevig kunnen zijn dan juist die
betreffende zijn eigen levensperiode. Vier jaren na het verschijnen van een hoofdstuk
over onze jongste litteratuur daarover niets meer, en niets ánders, te zeggen te hebben,
het zou, oppervlakkig beschouwd, eenigszins bedenkelijk gevonden kunnen worden,
het zou kunnen doen denken aan.... zekeren stilstand, verstarring. Vooral wanneer
men bedenkt, dat het niet de eerste maal zou zijn, dat zulk een verschijnsel zich
voordeed bij geleerden, die in het professoraat het hoogtepunt van hun carrière
bereikten....
Ik kan dit zoo vrij uit zeggen, omdat juist in dit geval wij aan zulk een verstarring
onmogelijk denken kunnen. Dat iemand van zoo rustelooze werkkracht en altijd
levende belangstelling, iemand tevens met zooveel kunstenaarsaanleg en
-temperament, ook uit zijn bewonderingen en zijn levensopvatting blijkend, iemand
met zoo weinig waardeering voor het leeg professorale en pontificale als prof. Prinsen
is, in het hoogleeraarschap verstarren, op zijn professorskatheder indutten zou - en
dat nog wel binnen eenige maanden - valt eenvoudig niet aan te nemen! Men behoeft
er maar voor na te lezen, wat in dit ondeftige Handboek onzer letteren staat geschreven
over onmaatschappelijken als Breero en Multatuli, over boeken als Mijnheer
Serjanszoon en Pallieter. Wie zoo voelt en denkt is ten allen tijde bereid aan zijn
toga zijn ‘botten te vagen’ - en zijn pennen! Gaat trouwens Prinsen niet voort, alsof
er niets gebeurd was, zijn opgewekte recensietjes aan den Groenen Amsterdammer
te sturen? Neen, bij mij lijdt het geen twijfel of de altijd bezige schrijver van dit
onofficieel (ja soms wat ál te familjaar) gestelde geschiedverhaal heeft aan de
voorbereiding eener werkelijk ‘herziene’ uitgaaf ditmaal geen tijd kunnen besteden.
En wie weet, is hij nu al niet doende een derden druk voor te bereiden, die - ik bedoel
niet in de eerste plaats voor uw of mijn gevoel, maar vooral
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voor zijn eigen altijd-door-werkenden, onderzoekenden, critiseerenden, geest - geheel
en al kompleet, evenwichtig en harmonisch zijn zal.
Zulk een nieuwe uitgaaf, waaraan dan de, om zijn breede royaliteit bekende,
uitgever Nijhoff de kosten van een paar vel méér spendeeren moge, is Prof. Prinsen
aan de vrienden en bewonderaars van zijn boek verschuldigd.
H.R.

Kees van Bruggen, Zondvloed, Amsterdam, Maatschappij van Goede en
Goedkoope Lectuur, 1920.
Symboliek in het naturalistisch procédé is niets nieuws sinds Zola. Het heeft zijn
gevaarlijke zijde. Het blijkt altijd weer, hoe moeilijk het is harmonie te scheppen
tusschen opzettelijke symboliek en werkelijksheidsschildering. Symboliek..... haar
wezen en verschijning is zoo oud als de wereld, en wie zou haar met weinig woorden
kunnen karakteriseeren?
Symboliek is in het eenvoudigst sprookje, waarvan men gevoelt dat de zaken en
gebeurtenissen er niet zijn om hen zelfs wille, maar dat, voor wie kijken wil, hun
waarde en beteekenis te vinden is in het vergroot en verdiept spiegelbeeld dat de
eeuwigheid ervan weerkaatst. In vele oude en nieuwe verhalen is elke verschijning
van den beginne af onmiddellijk symbool en zij wordt door een ieder dadelijk als
zoodanig erkend. Zij heeft het verscherpt en synthetisch wezen dat het symbool
kenmerkt, doch in vele kunst, die altijd diep trof in het menschelijk hart, is alles
uiterlijk getrouwe werkelijkheid en desnietttemin in zijn diepste wezen symbool,
omdat zelfs het uitzonderlijkste zijn plaats vindt in den wijden kring van wat algemeen
en menschelijk en waar is.
Tusschen deze twee vormen van symbolisme bestaat een derde mogelijkheid, en
wel deze: de z.g. weergave der werkelijkheid is niet door haar diep perspectief
onwillekeurig geworden symbool, doch náást de schildering der realiteit treden
symbolische gestalten op. Er is een verglijden van de meest tastbare werkelijkheid
- men ruikt de aarde - naar het rijk der geesten, der stemmen en der schimmen. De
moderne litteratuur biedt voorbeelden in overvloed van een dergelijk procédé.
Toevallig las ik een eigenaardig en wel aangrijpend Duitsch tooneelstuk van Herman
von Boetticher: ‘Die Liebe Gottes’ - ook daarin treden opeens stemmen en geesten
beteekenisvol op, terwijl de lezer zich juist ingewerkt heeft in een mondain
hedendaagsch, Berlijnsch milieu, waar perverse instinkten en edel streven een strijd
op leven en dood strijden. Bij een dergelijke wijze van de kern der dingen duidelijk
en onontkoombaar neer te willen zetten, is het in de allereerste plaats de aesthetische
eenheid, de harmonie van het
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kunstwerk, die gevaar loopt. Het is of deze schrijvers zich afvragen waarom men
niet, als bij de reproductie van een medaille, de beide zijden, - van het leven zichtbare
en onzichtbare wereld - nevens een zou mogen stellen? Maar de groote moeilijkheid
is, dat men altijd en immer de eenheid moet speuren, als van een goede medaille
welker beide zijden tezamen hóóren.
Er moet geen grove opzettelijkheid zijn, maar een zóó groote natuurlijkheid dat
de grens als van zelf overschreden wordt. Het moet zijn, als was de kunstenaar
toovenaar die een gordijn terzijde schuift, of, zooals dit op tooneel wel is: men ziet
wat er gebeurt bij den eenen mensch, en ook, daarnaast, wat plaats heeft bij zijn buur,
zoo moet de kunstenaar aantoonen dat de werelden die ver gescheiden lijken, dicht
liggen nevenseen. Zoo kan men een menschenkind wonderen doen beleven. En dat
de vreemdste grilligheden de eenheid niet behoeve te verbreken, Goethe heeft het
immers op schitterende wijze bewezen.
Deze eenheid nu vind men niet terug in het boek van Kees van Bruggen. Het heeft
iets chaotisch, iets hybridisch. Waar is het rhythme; de groote evenwichtigheid van
verbeelding, vorm en werkelijkheid? Er is te veel willekeur, er is - hoe vreemd, bij
zooveel ernst! - iets kwajongensachtigs in de wijze waarop de boel dooreen werd
gesmeten. De auteur had blijkbaar zóó veel op het hart, tallooze bittere klachten over
mensch en maatschappij, dat hem de uiting bij zóó veel overvolheid al weldaad was,
en het lijkt of hem de boetpredikatie hoofdzaak is, de diepere aesthetische eenheid
bijzaak. Toch kan men niet ontkennen dat de stijl treffend, ja soms schoon is, dat er
vaart en breedheid in vele schilderingen te vinden is, en dat hij een goed opmerker
is, ja, een voortreffelijk bekijker der materieele verschijnselen. - En er komt dikwijls
golfslag in zijn zinnen als hij hartstochten aanklaagt en als hij de kleinheid der
menschen, hun zwakte, hun egoïsme, hun verdierlijking aantoont. Zijn cynisme heeft
een accent van teleurgesteld idealisme, zijn stem is rauw, hij overschreeuwt zich
zelf, hij zegt het alles één keer, twee keer, drie maal, hij pookt en hamert het er bij
ons in: hoe gruwelijk verdorven of toch de menschheid wel is. Ja, ja, ja, zeggen wij,
maar wat nu? Als hij dat alles gezegd heeft lijkt de auteur zelf een beetje de kluts
kwijt door zijn eigen woorden, hij weet eigenlijk niet wat hij nu nog verder zeggen
moet. Hij heeft alles afgebroken en iets positiefs kan hij niet opbouwen. Hij heeft
den grooten oorlog, of liever een grooten, vagen oorlog genomen als uitnemend
decor; daarin bewegen zich zijn tendenz-figuren -, soms zijn zij wezenlijk écht
mensch, maar bijna dadelijk daarna hebben zij weer hoed en jas aan van hun sóort,
want zij zijn alle vertegenwoordigers
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en geen individuen. De schrijver voelt dat zelf en de hoofdpersonen van de groep
die in de kelders van het bestookte dorp zijn gevlucht, betitelt hij alle met namen die
hoofdletters dragen: de Diender, de Minnaar, de Priester. Hier begint al iets
vaag-symboliekerigs maar het is toch meer de drang naar collectieve psychologie
die zich uit, want deze figuren zijn geen menschen die aan alle kanten, rondom, áf
zijn, maar zij hebben slechts één zijde en dat is die van hun beroep of stand. Zij zijn
allen min of meer spreektrompetten van den auteur en het moet gezegd: hij spreekt
er virtuoselijk door heen, maar het gaat toch niet aan, Priester en Bedelaar en Diender
allen op denzelfden hoogdravenden toon en met dezelfde plastische zinnen te doen
spreken! Nu moet men dat niet zoo nauw nemen en het zóó opvatten dat deze, in
angst en honger saamgescholen menschen niet werkelijk zóó litterair hun gevoelens
en gedachten uiten, maar dat dit hun ziel is die spreekt, hun ziel die even zich opent
in het licht der extase en die boete doen wil, en erkennen en die geloften aflegt; en
het is de schrijver die al deze innerlijke verschijnselen waarneemt en tot uiting brengt.
Doch er is in dit alles iets opgeschroefds, iets verwards en tegelijk iets
koel-intellectueels.
Het is wonderlijk, men zou telkens uit dit werk stukken kunnen lichten die schoone
waarheden bevatten, die zelfs zacht-poëtisch zijn, doch het is, laten wij het opnieuw
zeggen, het willekeurig dooreen haspelen der sferen 't welk storend en bevreemdend
werkt. En men legt met een zucht van droefenis het boek weg, want het cynisme is
zóó overheerschend, het geloof en het vertrouwen in het menschelijk hart is zoo
intens klein, o veel geringer dan in Barbusse's l'Enfer, dat men, in den ban der
mokerende woorden, zich eerst uit de suggestie moet bevrijden om tot zich zelf te
kunnen zeggen: een sterker idealisme zou hebben gezegevierd over al deze droeve
bewijzen van 's menschen onvolkomenheid. - Van Bruggen's tendenz is een in
hoofdzaak antikapitalistische; de begeerte naar macht en geld, de slaafschheid en
eerzucht toont hij aan als de ergste feilen der menschen, en daarin verschilt hij met
Barbusse, die in l'Enfer hoofdzakelijk en herhaaldelijk, wees op de machteloosheid
en de kortstondigheid van de erotische liefde. Barbusse ook werd soms zachter en
meer verteederd en hij sprak met bijna schreiende stem. Maar van Bruggen blijft
koel ondanks zijn hartstochtelijken toon. Hij toont meermalen dat hij schrijver is,
dat hij kennis bezit, en dat hij gevoel heeft, doch in deze figuur toonen deze elementen
een wonderlijke vijandigheid onderling, zij willen zich niet harmonisch en natuurlijk
vereenigen, zij botsen opeen en drijven vereenzaamd rond als schoone eilanden in
een onherbergzame zee.
J.D.W.
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Degouve de nuncques bij Huinck, Eekman bij Gerbrands, Utrecht.
Denken we aan Degouve, we voelen om ons stilte en eenzaamheid, we zien
besneeuwde boerderijen in besneeuwd landschap, een Amsterdamsche gracht met
sneeuw, en andere landschappen bleek van kleur. We kenden Degouve hier vooral
uit zijn laatsten tijd.*) Bij Huinck zagen we Degouve in zijn ontwikkelingsjaren. Het
zijn vooral de werken van 1889-1912, die van belang zijn voor ons om hem in die
ontwikkeling te leeren kennen. Deze is er geen van techniek, van stofbeheersching,
van kunnen. (Men zou zelfs soms 't tegendeel kunnen constateeren.) Degouve's
ontwikkeling die uit deze pastels en schilderijen blijkt, is er een van innerlijk leven
en ontwikkeling van de ziel.
Het oudste schilderijtje is van 1889, als hij 26 jaar is ‘En Brabant au Printemps’.
We staan aan den oever van een blauw riviertje en zien boven ons aan den rand van
een groen hoogvlak, kleurige huisjes met tuintjes, die den heuvel neerdalen, en enkele
fijn-gelooverde boompjes. Het is geschilderd met volkomen aandacht en overgave,
ieder huisje, elk boompje apart, de kleuren zuiver en helder. De wijze van zien heeft
iets van die van een geniaal kind, dat met verwondering elk ding van de wondere
wereld op en om zichzelf bekijkt. Die verwondering over de wereld buiten hem, om
het mysterie dat ons omgeeft, zeer sterk zal Degouve het in deze jaren hebben gevoeld,
zoodat hij haar zelve in beeld heeft gebracht in: ‘L'Enfant et l' Hibou’ van 1892. We
zien hier in profiel een ernstigen jongenskop met bol voorhoofd onder de korte zwarte
haren en oogen die ten deele in zich kijken, ten deele naar den uil naast zich, het
vreemde, geheimzinnige, dat hij niet begrijpt, waarover hij nadenkt. Het mysterie
over dood en leven, hij moet 't die jaren steeds om zich heen hebben gevoeld, drie
jaren later nog, in 1895, als hij in Venetië is. Drie pastels zijn er vandaar,
blauw-groene pastels, waarin we dit op verschillende wijze zien uitgedrukt. In ‘Le
Cygne Noir’, de zwarte zwaan die voortdrijft in den nacht; kleur en licht hullen 't in
geheimzinnige atmosfeer. ‘Vanwaar drijft hij - en waarheen?’ - voelt men, dat de
schilder vraagt. Daarnaast zien we een Venetiaanschen paleis-hof bij maneschijn,
waar griezelig uitziende personen fluisteren over een vreeselijk geheim, en verder
hangt ook weer in dien zelfden blauw-groenen schijn, waar 't licht bleek doorvaart:
‘Een Trap,’ die voert naar een duisteren kelder, de trap naar 't ondoorgrondbare. Nog
vele jaren daarna moet de verwondering om, en meer nog de benauwing door 't
mysterie, gebleven zijn, maar dan met smart over bederf en verval vermengd. En
steeds blijft de blauwgroene kleur, waarin hij dit gevoel vertolkt. Het is in ‘La Forêt
lépreuse’ van '98; een woud van breed gewortelde boomen, waaromheen webben
van

*) Zie over Degouve de Nuncques de studie van Mevrouw De Meester-Obreen (Els. G.M. Febr.
1920).
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doode slingerplanten en mossen hangen en waar slangen kronkelen tusschen de
takken. Vaster zijn deze boomen van structuur dan vele zijner latere.
Maar van de blauw-groene kleur die verval en bederf zoo gemakkelijk suggereert,
deed hij afstand, en in: ‘La Déchéance’ drukt hij verval en ellende oorspronkelijk en
aangrijpend uit: Een idioot met griezelig expressief idioten-gelaat en vreemd
bewegende vingers, waarmee hij zichzelf iets schijnt te vertellen, zit op een gevelden
boom in een boerenhof, waarachter een vervallen boerderij staat. Goed teekenaar
van de lichaamsfiguur is Degouve hier evenmin als in ‘La Descente de Croix’ van
later, maar wat uitdrukking betreft wint deze idioot het. In de schoone Natuur van
de Iles Baléares schijnt bij Degouve het benauwende geweken te zijn. De mooie
jonge herdersknaap: ‘Le Berger des Baleares’ 't beeld van een gezonden jongen
mensch, die vrij leeft in de schoone Natuur, is er de getuigenis van. Degouve's ziel
wordt spiegel van de schoone natuur. Eerst nog alleen van de grootsche natuur: de
gewijde plaats ‘La Montagne Sainte à Mont-Serrat’ vertelt het ons. En eveneens het
beeld dat hij van den Alpenketen in ‘La Montagne à Salzbourg’ schept.
Ook bekoren hem in de jaren die volgen vooral Avond en Nacht, zooals in ‘Le
Soir à Boisfort’ in 1905 en ‘La Nocturne’ van 1908, maar het angstig benauwende
is hier ver, in 't eerste is droomerige teerheid en in 't laatste het verhelderde van een
maanlichte nacht en rust. En nu kan hij ook de lente geven met een klaarheid, die hij
niet alleen daarbuiten, maar ook in zich gezien heeft. ‘Le Vieux Cerisier’ kunnen we
dan ook beschouwen als een symbool daarvan: ‘Een oude kerseboom staat op den
voorgrond met enkele bloesems, aan den voet er van ligt een Moederschaap met
jongen, en er achter een heuvel met een kudde schapen. Het is geschilderd in 1912,
het zelfde jaar dat hij niet zijn, maar hét leed te symboliseeren trachtte in ‘La Descente
du Croix’. Zoo kwam hij tot de schildering der Brabantsche en Nederlandsche
landschappen, der sneeuwlandschappen ook, waarin de tot rust en vrede gekomen
mensch, voor die rust en vrede uitdrukking vond.
In 't werk van den jongen schilder E e k m a n zullen we waarschijnlijk nooit een
dergelijke zielsontwikkeling kunnen nagaan. Want waar Degouve de kunstenaar is,
die van 't gevoel uitgaat, - al zijn werken zijn hem zelf in beeld, - is Eekman meer
episch, ook meer verstandelijk aangelegd, de schilder, nog meer teekenaar, die in
natuur en maatschappij, onderwerpen, figuren zoekt, die hij gebruiken kan voor zijn
teeken- en vorm-drang, soms alleen terwille daarvan, soms om een gedachte te
symboliseeren. Hij is teekenaar vooral; wat hij als schilder kan zijn, zal later moeten
blijken. Hij is een zeer knap teekenaar, men behoeft zijn ‘Ploegpaard’, zijn ‘Biddende
Man,’ de ‘Kreupelen,,’ ‘de Rustende Arbeider’ slechts te zien. Maar wat betreft zijn
levenslijn en de velerlei lijnen waarlangs zich zijn kunst be-
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weegt, schijnt hij me nog een zoeker. Dit is echter geen reden om niet eenige van
zijn teekeningen, - bij de genoemde voeg ik nog: ‘De Lossers’, de ‘Mijnwerker’,
‘Het biddende Meisje’ (ook harmonieus van kleur) en de zijfiguren van de triptiek
‘De Doode,’ te waardeeren en des kunstenaars gang verder met aandacht gade te
slaan.
C.V.H.

Maurits Niekerk in den Rotterdamschen kunstkring.
Jong naar België vertrokken, heeft Maurits Niekerk, Amsterdammer van geboorte,
gelijk de meeste Hollandsche schilders in dien tijd deden, zijn studies te Antwerpen
voortgezet. Doch terwijl allen terugkwamen naar het geboorteland, ook al trok de
Vlaamsche aard een enkele maal hen meer aan dan die van eigen volk en bodem,
bleef Niekerk in België en mengde zich al spoedig in de jong-Vlaamsche
kunstbeweging. Hij schreef kritieken, zelfs een drama, en hield voordrachten in
vriendenkring; stelde ook levendig belang in muziek.
Toch verloochende de nationaliteit zich geenszins in dezen Hollander. Wanneer
hij des zomers naar Sint Martens Laethem aan de Leie trok met den schilder De
Saedeleer, dan zette hij zich niet aan de blije, lichte, open oevers van dezen stroom
met zijn schilderkist neer; maar de Amsterdamsche jongen, uit Antwerpen komend,
uit de stad van de oude verweerde buurten, trok, hij, de zoon van het land dat een
Israels en een Neuhuys voortbracht, naar het andere eind van het dorp en in de
stik-lucht der armelijke binnenhuizen, bij 't schaarsche licht dat de ramen toelieten,
zat hij met haast godsdienstige wijding te schilderen. Karel van de Woestijne, die
daar veel met hem omging, schrijft hierover in K u n s t e n G e e s t i n
V l a a n d e r e n : ‘Naar de zeer schamelen en de zieken ging hij. Hij zocht ze op in
hun armzalige zuur-geurende krotten, waar ze leven bij hun zwarten, dooden haard,
of op hun grauwe stroozak; daar bracht hij ze in hun pijnlijkste en meest gelatene
oogenblikken, met wijding en eerbied op het doek.’
De schrijver vertelt van twee schilderijen die hij zag worden in het vertrek, waar
een grijsaard te sterven lag, en verzekert: ‘het was geen bloote weêrgave van wat
Niekerk gezien had, maar men gevoelde, wat hij-zelf in dat kamertje wist te gebeuren
en wat hij zelf er lijdend bij onderging.’
Dit waren Niekerk's eerste doeken met bewuste eigen uiting.
Van den beginne af heeft deze schilder, wiens werk niets literairs heeft, doch in
wien ook een schrijver leefde, in zijn kunst dit met de schrijvers gemeen gehad, dat
hij, al schilderende, daarmee niet slechts uitbeeldde, hetgeen zijn oogen bezield
waarnamen, doch dat het onderwerp, hetwelk hij koos, een reflex moest zijn van zijn
gemoedstoestand. Dit toch is met schilders vaak niet het geval. Met hetgeen zij op
paneel brengen, verheffen zij zich veelal boven datgene wat hun innerlijk leven
beroert; het is
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voor hen vaak juist een verlossing daarvan, en een zich verliezen in de goddelijke
schoonheid van het hen omringende.......
Eens heb ik Jozef Israels, toen zijn vrouw pas gestorven was en hij oud en eenzaam
achterbleef, hooren zeggen: ‘Vreemd hè? Toen ik gelukkig was, schilderde ik trieste
dingen en nu, nu ik zwaarmoedig ben, nu maak ik juist werk met blijheid, met licht!’
En hij keek mij daarbij aan, alsof hij van mijn gezicht wilde lezen of ik begrijpen
zou, hoe dat kwam.
Niet aldus Maurits Niekerk. Toen het leven voor hem somber was, en hij alle
dagen hard te werken had als decoratie-schilder, teneinde 's avonds het academiegeld
te kunnen betalen; toen hij zich eenzaam voelde en een armoedig leven leidde, werd
hij aangetrokken tot de armen; en hun donkere stinkende hutten of huisjes, schilderde
hij wat ‘sauzig-zwart’, volgens Woestijne's kleurdorstige Vlaamsche oogen.
Later te Brussel wonend, toen het leven hem veel innigheid en liefde bracht, een
fraai en artistiek en wel verzorgd tehuis; had deze omgang met de weelde ook zijn
geest, zijn oogen langzaamaan veranderd. Hij schiep de zoete kleuren van teere
bloemen, vagend tegen glanzend licht. Hij zag de zon schijnen achter de vitrages
voor zijn hooge ramen, hij zag haar speelsche glansjes werpen, die dartelden alom
als een zoemende bij. Even een warme lichtglimp, die zoo weer verdween, achter
de roode en oranje klaprozen, kon hem in extase brengen en hij hield haar vast met
de oogen. Hij schilderde de bloemen, altijd weer opnieuw de bloemen, vóór zijn
raam gezet. Hij zocht het blanke teere lichtgezeef op doek te brengen; hij ging
schilderende mee met het licht, àl blonder en blijer werd zijn doek; en dan, wanneer
de zon de glansjes weer op de juiste plek wierp, pakte hij ze snel met vlugge greep
van kwast en verf. Zoo schilderde hij doek na doek, bloem na bloem. Kleurige
anemonen waren hem lief, oranje zonnebloemen, zachte floxen. Hij schilderde ze,
groot en klein, vaak door fruit omgeven; hij zag ze op zijn schoorsteenmantel staan
en zacht schuilgaan in den schemertoon der volgemeubelde vertrekken, weerkaatsen
in de glazen stolpen van zijn klok. Hij zag ze om de kleurig-porceleinen poppetjes
en ook in breede toefen tegen zijn naaktmodellen aan. Tegen het blanke vleesch, in
het volle licht, was het, als werd hun kleurenpracht nog rijker.
Zoo schilderde Niekerk jaren achtereen de bloemen; hij trok niet meer naar buiten.
Behalve een enkel stadsgezicht, dat zijn aandacht boeide, werd zijn huis zijn
arbeidsveld, de bron van alle inspiratie. Vol bibelots stonden er de schoorsteenen,
de kasten, de tafels. Een geplukte kip werd, vóór het braden, op doek vereeuwigd;
het fruit, voor den maaltijd bestemd, deed eerst dienst als model. Heel een gedekte
tafel, tot eten bereid, moest soms dagen lang ongerept blijven staan; en ook in het
speelgoed, door den schilder voor zijn zoontje meegebracht, vond Niekerk motieven.
In 1914, juist een paar maanden vóórdat de oorlog uitbrak, verhuisde
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hij naar Parijs. Brussel verveelde hem, hij zocht nieuwe emoties, weinig vermoedende,
welke hem wachten zouden. Hij huurde een groot appartement op ‘l' île de la cité’,
aan den oever van een Seine-arm, juist in de buurt waar de bommen uit de lucht
kwamen vallen. Nacht op nacht bracht hij in den kelder door; van schilderijen
verkoopen was geen sprake. Het leven drukte zwaar.
Doch zie, ternauwernood aan al die ellende ontkomen, verrast de schilder Nederland
met een grooten voorraad werk. Bloemen en nog eens bloemen tooien de grijze
wanden van de Kunstkring-zaal, afgewisseld met een enkel blond naakt, een enkel
stadsgezicht, een paar figuur-doeken; het portret van des schilders echtgenoote, de
pianiste Marthe Girod, in lichte bloemenkleuren geschilderd, het portret van zijne
schoonmoeder, meer in grijzen kamertoon gezien; en weer speelgoed, poppen vooral,
geestige poppen in kleurige fantazie-gestalten, magere Pierrots, een zwarte Oostersche,
een humpie-dumpie, een harlekijn...... beertjes, vogels, kuikens......
Uit al deze dingen zingt als het ware het geluk u tegen. Het is er, om de bloemen
heen in de lichte ijle atmosfeer, als een heldere klank; het schatert er op het gouden
groen van de boomen, achter des schilders venster, waar hij den ruiker plaatst; het
streelt er zacht het tafelkleed en leeft in de zonneglansjes tegen de witte muren. En
met al deze bloemen, de teere anemonen, de dahlias, de asters, de goudsbloemen, de
floxen, schildert Niekerk de blijheid van het zonnige licht. Zijn verfbehandeling is
malsch, zijn toets is soepel, soms neemt hij het tempermes ter hand. Hij duidt alles
meer aan, dan dat hij de dingen vormbouwend opzet; en bij alles is hij eerlijk, zuiver,
sober. Hij heeft den eenvoud van den echten kunstenaar, het kinderlijk vertrouwen,
het kinderlijk geloof. Dit wordt hem gegeven door zijn vreugd aan het licht, zijn
vreugd aan de schoonheid der kleuren, waar, onder strijden en werken, zijne oogen
voor zijn opengegaan.
A.O.

Van 't Hoff.
Het is voor den jongen teekenaar Van 't Hoff een stellig voorrecht geweest, dat hij,
de verbeeldingrijke, voordat hij zijn fantazie den vrijen teugel zou laten, de
academische studie volgen en voltooien kon, zoodat hij een degelijken ondergrond
verwierf, een zekere mate van vakbekwaamheid en kennis, en zijn oog geoefend
werd om kritisch tegenover eigen arbeid te staan, hetgeen hem voor overschatting
en eigendunkelijkheid zou behoeden.
Een jaar of twintig geleden, zou dit detail der ontwikkeling nauwelijks
vermeldenswaard geleken hebben. Wie schilder wilde worden, wie zich in vormen
en in kleuren wilde uiten, begon met het vak te leeren, begon in de eerste plaats
vormen te leeren opbouwen en met verf om te gaan.
Thans.... Zooals de eerste de beste heilsoldaat, die ‘den geest krijgt’, voor de
menigte begint te spreken, acht de eerste de beste prutser zich schilder of
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teekenaar, wanneer diepzinnige gedachten, levensproblemen, zijn ongevormde hersens
kwellen en hem, naar hij zelfvoldaan oordeelt, tot uiting dwingen.
Men behoeft maar een of twee teekeningen, hetzij in pastel of krijt, of even één
ets van Van 't Hoff te zien, om te weten, dat hij niet tot die waanwijzen behoort.
Tevens ziet men onmiddellijk, hoe rijk hij is aan fantazie. Landschappen,
stadsbrokken, koppen en figuren, visschen onder het water, zwammen in het bosch,
teekent deze jonge man; en in alles voelt men de behoefte aan romantiek.
Zijn krijgsman, een groote geëtste kop, is geen gewoon soldaat. Een fantazie-figuur
veeleer met zijn groote oogen, een held uit een sprookje. In sterk wit tegen zwart liet
de teekenaar hem als het ware plotseling opdoemen, zooals Redon dit zoo vaak met
zijn angst-tronies deed. Zelfs in een gewoon Veluwsch dorpsgezicht ‘Eerbeek’, een
klein landschap met een hoogst eenvoudig brok huizen, weet Van 't Hoff iets
romantisch te ontdekken.
In een van zijn laatste etsen ‘de Poort’, bouwt hij, onder een donkeren rustieken
ingang door gezien, een hoog kasteel met ronde spitse torens, wit glanzend boven
steile rots, terwijl de muur en het geboomte rondom dezen doorgang, als een idyllisch
ongestoord plekje boschgrond werd gezien, vol van geheimen. Waar de zon speelt
met diepe schaduwen en honderd lichttoovertjes, met ranke takjes, warm gestoofde
blaadjes, slingerend dooreen gegroeid; waar de hagedis schichtig snel voorbij schiet;
de slang venijnig haar spichtig rood tongetje laat zien, onder scherpe kralende oogjes;
en de bromvlieg, de bijen, hun warm gonzend gezoem doen hooren. Een plekje van
stillen, ingesloten zonneschijn dat betoovert door het romantische, dat de teekenaar
er in aanschouwde en uit te beelden vermocht.
Zoo zijn ook de ‘Oude Kerkpoort’ en het ‘Oude Kerkje’. Daar kartelt het over den
half-verganen muur van rag-fijne lijntjes, aan klimopranken gelijk, die de gebarsten
steenen uitdrukken en waar, in den warm-grijzen toon die over heel de etsplaat vloeit,
een glanzende lichtsprankeling heen speelt. Donker, diep-zwart, vlekken dan de
schaduwen daar tegen aan.
Van 't Hoff doet in deze dingen aan Brangwyn denken; evenmin als deze groote
romantische etser, maakt hij het zich erg moeilijk. De halve tonen bereikt ook hij,
door de plaat vuil te laten, en het hoogste licht haalt hij daaruit op. Doch Van 't Hoff
is fijner, teerder dan de verengelschte Belg. Dit gemak van doen, dit gemakkelijk
effect bereiken, dat ook eenigszins in zijn teekeningen en pastels zit, is iets, waar
deze jonge kunstenaar zich tegen zal te hoeden hebben. Zijn onderwater-fantazieën,
waar groote visschen als statige alleenheerschers rondzwemmen in het glanzende
licht, dat tot diep op den bodem doorschijnt, boeien op het eerste oog, zoowel door
de stevige teekening als door de voorstelling; eveneens treffen zij door een eigen
zienswijze; maar toch is er zekere oppervlakkkgheid ook hier, die overwonnen moet
worden door een diepere aanschouwing.
A.O.
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Ambachts- en nijverheidskunst.
O, zeldzaam samentreffen. Daar verscheen het Jaarboek voor Ambachts- en
Nijverheidskunst 1920, tegelijk met de opening der tweede Jaarbeurs voor
Kunstnijverheid, uitgaande van de Maatschappij voor Beeldende Kunst.
Uit beide kampen konden wij dus de stand der hedendaagsche Kunstnijverheid
beschouwen; want wij mogen het als bekend aannemen, dat de V.A.N.K. en de
Jaarbeurs ietwat vijandig tegenover elkaar staan.
Ik neem graag aan dat er omtrent commercieele punten verschillen van meening
bestaan, maar in een klein land als het onze, met een zeer beperkt aantal
nijverheidskunstenaars, moet alles wat versnippering van krachten, verdeeling van
aandacht teweeg brengt vermeden worden.
Wij zien het zoowel aan de uitgave, als aan de tentoonstelling, die, de een zoo min
als de andere, den stand van onze hedendaagsche kunstnijverheid toonden.
Opmerkelijk toch is hoe in het Jaarboek vele reproducties voorkomen van werk van
zeer ouden datum, wat ons principieel verkeerd lijkt, en op het publiek een indruk
teweeg moet brengen, dat men het prentenboek heeft willen vullen. Wij zullen de
laatsten zijn om de belangrijkheid van Dijsselhof's boekversieringen te onderschatten,
maar waar deze reeds van 1893 dateeren, en bovendien Dijsselhof het terrein der
boekversiering sindsdien verlaten heeft, daar zijn die vignetten uit ‘Kunst en
Samenleving’ op hun plaats in een overzicht-uitgave van het moderne Nederlandsche
boek, of van de Nederlandsche kunstnijverheid, maar - geenszins in een jaarboek.
Evenmin behooren ook Lauweriks' eerste houtsneden van 1892, Toorop's omslag
voor ‘De Arbeid’ hier thuis.
En zien wij verder, dan blijken ook Dijsselhof's behangselpapier en Mendes'
Gresbeeldjes hier niet op hun plaats. Evenmin 't Scheepsvaarthuis van Van der Mey.
Vanwaar, vraag ik mij af, deze toevoeging? Is er werkelijk gebrek aan stof uit latere
jaren. Waartoe dan hemel, aarde en het Departement van onderwijs, kunsten en
wetenschappen bewogen om deze uitgave mogelijk te maken. Geef dan geen jaarboek
uit, maar een lustrumboek om de vijf jaar bijvoorbeeld, of.... geef een overzicht der
Nederlandsche Kunstnijverheid uit de laatste 30 jaar, onderverdeeld in rubrieken.
Ook dit zou leerrijk en interessant kunnen zijn, en tot beschouwingen omtrent den
groei, stilstand of achteruitgang der moderne kunstnijverheid aanleiding geven.
Ik denk nu even, om iets te noemen, aan het voortreffelijke baanbrekende aardewerk
van Colenbrander in de fabriek Rozenburg. Men zal zich herinneren dat na langen
tijd van rust, Colenbrander voor eenige jaren opnieuw zich tot het aardewerk voelde
aangetrokken en voor de plateelbakkerij Zuid-Holland te Gouda vazen en decoraties
ontwierp. Ook deze arbeid staakte hij, en ziet.... daar exposeerde thans de
Zuid-Hollandsche fabriek, onder den naam van den heer H. Breetvelt, op de jaarbeurs
een stel vazen
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dat aandoenlijk aan Colenbranders werk voor genoemde fabriek herinnert.
Het zou wel leerzaam zijn bijv. in het hoofdstuk ‘aardewerk’ deze ontwikkeling(?)
der Nederlandschen kunstnijverheid te doen zien.
Zoo zou ook het kunstnaaldwerk, het metaalwerk, het meubel ons veel kunnen
leeren; want lezen wij wat Plasschaert in het jaarboek over het meubel schrijft en
zien wij de inzending van Roobol dan blijken dit wel twee uitersten.
Plasschaert ziet in het meubel ‘een stille gezel van ieder uur,’ en Roobol schildert
zijn vurenhouten eetkamer-ameublement in vlammend rood, zóó dat het mij
onmogelijk lijkt dat iets anders in deze kamer er mede harmonieert. En de vrouw
des huizes, zoomede hare gasten, mogen er wel degelijk rekening mede houden bij
het kiezen harer japonnen.
Rustiger en van aangenamer vorm, waren de meubelen van Louis Deen. Deze
waren als geboetseerd op 's menschen rug en zitvlak, terwijl men tegenwoordig
bijzonder uitmunt in meubelen die, zeer origineel wellicht van vinding, de eerste
eischen hunner bestemming missen.
Hoe interessant zou daarom zijn een overzicht van het moderne meubel.
Aan de textielkunst wordt weder veel geofferd: ter jaarbeurze waren de dames
kwantitatief goed uitgekomen, de artistieke eischen lieten echter wel wat te wenschen
over, en het wil mij toeschijnen dat de toelatingscommissie hier wel zeer mild geweest
was. Het geëxposeerde naderde veelal 't niveau van een dames-handwerkwinkel.
Het aardewerk, vooral dat waar de minste pretentie van uitging, leek mij den
goeden weg op. Van Hobbel, en ook van de Goudsche fabriek kunnen wij, hoop ik,
nog goede dingen verwachten.
De artistieke metaalbewerking gaat ook den goeden kant uit, zoo ze in handen
blijft van den vakman, die met smaak, door aanwending van een kleurig steentje,
een email, aan zijn ontwerpen een kleine verlevendiging weet te geven. Juist de
makelij, de hamerslag van den drijver brengt hier bekoring. En is dit eigenlijk niet
bij alles, wordt er nog niet veel te veel op papier ontworpen; terwijl het groeien moest
onder de handen van den werkman.
Dit staat geloof ik onze kunstnijverheid nog zeer in den weg. Het moet òf handwerk
zijn, maar dan ook ook door den maker zelf geheel gedacht, òf machinaal voor groot
bedrijf en massaproductie, doch daarop dan geheel gebaseerd.
Nieuwe talenten troffen wij niet ter jaarbeurze, wel misten wij vele oude, zelfs de
inrichters Cachet en Poggenbeek waren niet vertegenwoordigd, en velen met hen,
die distinctie aan deze tentoonstelling hadden kunnen geven.
Maar wij weten het, de krachten waren versnipperd.
Het jaarboek, wij zeiden het reeds, is een prentenboek geworden, voortreffelijk
uitgevoerd maar foutief van opzet. Misschien geeft een volgend jaar ons iets beters,
een boek dat vooraf overwogen is, waar een lijn doorloopt, die wij hier missen.
R.W.P. JR.

[Nummer 2]
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FRANS SLAGER.

- DE ST. JAN TE 'S HERTOGENBOSCH IN DE SNEEUW. (WATERVERFTEEKENING).
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Een Bossche schildersfamilie,
door Huib Luns.
DEN Bosch? Den Bosch? ‘O, ja daar wonen de Slagers.’ Honderd tegen een dat die
zin opklinkt aan de bittertafel in Pulchri of Arti als ge het woord den Bosch in het
gesprek werpt.
De Slagers, 'n schilderende familie. We kennen in den loop der 19e eeuw
artisten-families in ons land; de Marissen, de van Hove's, de Schwartze's, de Cuypers',
de Mengelberg's, er zijn twee Weissenbruchs, twee Israëlsen, meerdere Bisschop's.
Een goed literator zou in ieder dier families een prachtig geval vinden en een Balzac
zou ons van die familie Slager een machtige studie schrijven. Hoe eenvoudig zou
het begin zijn: de belangwekkende provinciestad met haar aardige ligging aan drie
riviertjes, haar kernachtig stratenplan, dat de driehoekvorm der veste geestig ordent;
de driezijdige markt, het statige raadhuis en bovenal het rijzige schip der
laat-Gothische Kathedraal, de middeneeuwsche ambiance om die kerk, de gele
muurbloemen op het ongerestaureerde koor. Hoe gedocumenteerd, hoe minutieus
zou Balzac het beschrijven: de schilderachtige slordigheden der sloppen en stegen
met namen als de ‘krengelgang’ of ‘de reet van de muur’ naast huizen van de meest
provinciale vlakheid en verveling, die bij een vleugje herleving in het begin der 19e
eeuw de houten Gothieke gevels kwamen vervangen.
En dan: de menschen, de Bosschenaren; eerst dan kwam de schrijver van de
‘Comédie humaine’ op volle kracht. Een stad met 'n Bisschop, een Gouverneur, 'n
President van de Rechtbank, 'n Zwarte Arend, 'n Vereeniging voor de hoogere standen
en Oeteldonk.... Altemaal dingen waarover ik niet zou willen en kunnen schrijven.
Maar Balzac, wat zou hij ze geteekend hebben met hun deugden en komische
gebreken, met hun vriendelijke praat en mooie interieurs, met hun liefhebberijen en
hebbelijkheden, met hun buien van vlakke verveling en uitbundige uitgelatenheid.
Hoofdstukken zou Balzac wijden aan het uitpluizen der papieren van oude families,
wegen op 'n goudschaaltje zou hij hunne finantieele en intellectueele capaciteiten,
tot de laatste cent hun fortuin berekenende, verklarende de macht hunner positie en
het aanzien van hun persoon.
En hij zou niet kunnen weerstaan aan de verleiding de geschiedenis te geven der
provincie, de ethnografie van het gewest, den middeneeuwschen Brabander te
vergelijken met de vervolgde bewoners der Meierij, de treurige dagen van het
Generaliteitsland te stellen tegenover het wakkere bedrijf van het industriëel reveil
dezer dagen. En meer dan iemand zou deze penetrante traditionalist gevoel hebben
voor wat er gezonds en goeds potentieel te vinden is in het Zuiden.
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Dit alles mag de schrijver van dit artikel niet beproeven, maar toch moet hij trachten
den kunstenaar Petrus Marinus Slager, die 4 Dec. 1841 werd geboren te 's
Hertogenbosch, te plaatsen in zijn omgeving.
Als jongetje ging Piet natuurlijk naar de teekenschool, die men de Koninklijke
School noemde, en daar hij daar later leeraar werd en het tot zijn dood bleef, is het
noodig wat van die school te zeggen. Dit is op zich zelf niet onaangenaam, omdat
die school, in den Napoleontischen tijd onder den Maire Verheyen gesticht als
‘Academie Inpériale de peinture’, en later door Willem II koninklijk verklaard, o.a.
bestuurd is geworden door de beeldhouwers Van der Ven en Stracké en bezocht werd
door leerlingen als Pieter de Josselin de Jong, Antoon Derkinderen en Jan Sluijters.
't Zou heel belangrijk zijn de positie van die school in haar goeden tijd in stad en
gewest te bestudeeren. Ik geloof dat het de moeite zou loonen en ik geloof dat 't
vooral heel aardig zou zijn in die school een soort klassiek kamp te ontdekken als
tegenhanger tegen de St. Jan's restauratiebeweging. Ik meen dat het mogelijk was,
zoo al niet den strijd tusschen Klassieken en Romantieken, gelijk hij in die dagen in
Frankrijk werd uitgevochten, hier aan te wijzen, dan toch in lilliputverhouding de
neo-Gothische begeestering, de romantische droom van de herstelde Cathedraal te
stellen tegenover den invloed van den klassieken Van der Ven, die 'n soort groot
man was, wiens werk in den Parijschen Salon der jaren na 1850 tentoongesteld werd.
Ik geloof dat al maakte Van der Ven ook de apostelbeelden in de St. Jan, hij in zijn
innigste binnenste wel zooiets gemompeld zal hebben van ‘style barbare’ en de
bekwame Stracké, de modelleur o.a. van de Jan van Nassau voor de Utrechtsche
Universiteit, zal voor ‘de heilige linie’ der middeleeuwsche kerkelijke bouwkunst
ook al niet veel gevoeld hebben.
Veertig jaren lang heeft Piet Slager als leeraar in ‘het groot antiek’ en ‘het leven’
les gegeven. Op 'n curieus groot stichtings-schilderij der school (Empire
Regentenstukken zijn zeldzaam), zien wij in een doorkijk, achter de deftige Stichters,
jongetjes teekenen naar een gipsafgietsel van den Germanicus, en naar denzelfden
Germanicus zal ook Piet Slager hebben laten teekenen zooals het hem zelf behalve
door v.d. Ven ook door zijn Antwerpsche leermeesters Nicaise de Keyzer, van Leerius
of Geefs was geleerd. 't Is onnoodig te zeggen, welke belangrijke plaats de
Antwerpsche Academie in de geschiedenis der Noord-Nederlandsche schilderkunst
in de 19e eeuw heeft ingenomen. 't Is algemeen bekend hoe Antwerpen de school is
geweest voor onze schilders en hoe eerst onder Allebé de Rijks-Academie te
Amsterdam rijpe vruchten heeft gedragen. Als Pieter Slager Jr. na de lessen van zijn
vader die van den Antwerpschen Professor zal volgen, dan vindt hij er Albr. de
Vriendt en als zijn jongere broeder, Frans Slager, een paar jaar later komt, Frans van
Leemputten.
Na degelijke studie komt Piet Slager in den Bosch terug en vestigt zich als
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portret-schilder. Hij moet direct een opvallende figuur geweest zijn; een schilder was
in die dagen, meer dan nu, een curiositeit. De Slagers zijn een struisch, stoer
menschenslag, sla de prentjes maar op, de meisjes, de jongens, de vader en de moeder.
Bezie vooral het portret dat Pieter de Josselin de Jong van zijn leermeester schilderde,
toen hij uit Parijs kwam, en al mag er nu in zijn penseelen nog wat zijn blijven hangen
van de fransche distinctie in Cabanel's atelier opgedaan, wat 'n fijne impressionant
schoone kop, wat mooie gracieuse handen, wat 'n goed gevoel voor beweging en
stand.
Slager krijgt in 's Hertogenbosch portretten te schilderen en dat doet hij goed. In
zijn beste werken zit een degelijke kracht met een fijn gevoel voor duidelijk
omschreven vorm als in de houtskoolteekening naar zijne jonge vrouw, een mooi
begrip van verfbehandeling en lichtval, als in het wat romantische portret van zijn
vriend Piet van Goor, den ouden leeraar in het teekenen op het Jesuitencollege te
Katwijk. Dit portret dat indertijd op 'n vierjaarlijksche werd tentoongesteld was eene
opvallende inzending en verscheiden oudere schilders hebben het onthouden. Maar
ik geloof niet te overdrijven als ik u hier het, nog nimmer gereproduceerde, portret
van een oud-strijder aanduid als een zeer beteekenisvol schilderstuk met weergalooze
karakteristiek en iets grootsch erin, dat, door den belg Navez heen, zelfs even denken
doet aan David. Ik vraag hier met nadruk aandacht voor dit werk, dat vergeten hangt
in den huize Slager in de Waterstraat en dat 'n Museumplaats waard is. Ik ken dit
werk eenige jaren, zie het telkens met grooter genot en telkens anders terug, dàn met
iets van Holbein er in, dàn weer suggereert mij die merkwaardig plastische kop
spaansche herinneringen.
Wat 'n begaafd man moet Pieter Slager geweest zijn, toen hij in het stille Den
Bosch zat te wachten op portretbestellingen - en en attendant ‘Waterloomannetjes’
schilderde. Want deze man met den hoed was op 'n vorig schilderij vergeten. In een
der koninklijke paleizen moet namelijk een vrij groot doek van Slager hangen,
voorstellende een groep oud-strijders, om een vaandel en een portret van Prins
Frederik der Nederlanden. Prins Frederik was er op 'n koopje aangekomen. Slager
had het hem eerbiedig geschonken; het werk werd aanvaard en bekroond met een
prinselijke doekspeld.... Wat lijkt zooiets lang geleden! Maar de bestellingen kwamen;
het portret van Wethouder Pompe en vooral dat van Coenen, president der
Goudsmeden-vereeniging St. Eloy, plechtig in zwarte jas met de gildeketting om en
nu te zien in het Bossche Museum op het Raadhuis, zijn blijken van stevige kloeke
portretschilderkunst en van de satisfactie die de kunstenaar kreeg van de zijde van
het Bossche publiek.
Maar meer misschien dan in zijn eigen werk is Slager opgegaan in het onderricht
eerst, en in het daarop spoedig volgend succes van zijn geprefereerden leerling Pieter
de Josseling de Jong. 't Is aandoenlijk, de toegenegenheid van dezen leermeester en
leerling. De schitterende loop-
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baan van den vlotten, te vroeg gestorven figuurschilder heeft Slager met spannende
belangstelling gevolgd. Die jongen uit St. Oedenrode, die op de Koninklijke School
lessen kreeg tezamen met Anton Derkinderen, verzuimde nooit na een buitenlandsche
studiereis, naar Antwerpen eerst, daarna naar Parijs en Rome, zijn buit in den vorm
van knappe studies, in het atelier voor zijn eersten leermeester neer te zetten. De
broeder van Pieter de Josselin de Jong, de tegenwoordige Utrechtsche Hoogleeraar
R. de Josselin de Jong, weet van die vriendschap gevoelig te vertellen. Maar nog
overtuigender spreekt wijlen de schilder nog dagelijks woorden van waardeering en
dank uit de machtige houtskoolteekening die een geheele wand inneemt in de groote
kamer van den huize Slager. In volle scheppende kracht, in frisschen drang naar
daden had bij een zijner bezoeken Josselin een prachtig romantisch Delacroix visioen,
naar aanleiding van krantenberichten aangaande de Soudankrijg, op het écru-behang
in zwart en wit aangelegd. Bronzen kerels op levensgroote steigerende paarden voeren
een wilde fantasia uit op de teekening, die de wand vult zoo rijk en deftig als de
kostelijkste gobelin. Wat moet de oude Slager daar vaak met weemoed naar gekeken
hebben, nadat hij zijn leerling had helpen begraven en zijn door Van Wijk geboetseerd
borstbeeld mee had onthuld te St. Oedenrode.
Van den huize Slager, die deftige woning met z'n groote deuren, statige entrée,
ruime en toch wat sombere vertrekken zou ik moeten vertellen. Het bezit van een
ouderlijk huis in de letterlijke beteekenis is op zichzelf al iets bijzonders, maar hoogst
belangrijk is het zeker voor een gevoelig man als Pieter Slager, die wij den jongere
zullen noemen, al is hij dan ook de wilde jeugd te boven. Dit huis, waar hij als oudste
zoon van tien kinderen in een artistengezin groot werd, wat moet 't hem verhalen
doen uit het leven van zijn vader, verhalen van blijde en zonnige dagen, maar zeker
ook van moeilijke tijden, zware dagen van zorg en ramp, die zijn ouders zeker niet
gespaard zijn. En nu zou Balzac er weer bij moeten komen, om een krachtig en
waardig beeld te scheppen van een man, die schilderende in een provincie stad tien
kinderen moest groot brengen. Het publiek beseft over het algemeen wel de materieele
moeilijkheden, die er aan de combinatie artist-huisvader verbonden zijn, maar de
moreele pijnigingen begrijpt het zelden in voldoende mate, omdat het onvoldoende
begrip heeft van het trotsche bewustzijn van de kunstenaarsziel. Kracht tot scheppen
te bezitten, bewust zichzelf te kunnen zijn in zijn werk, geeft hoogen moed. Die
hoogmoed kan schuil gaan onder affabele omgangsvormen, de huisvader kan
gedwongen worden nederig zijns weegs te gaan, maar zijn waarde boven stand, geld
en goed, zal telkens den kunstenaar vlammend voor den geest staan.Dat worstelen van een begaafd schilder voor den nooddruft van zijn gezin, men
sla 't niet gering aan. Zelden geeft het publiek zich rekenschap hoeveel
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geestkracht er noodig is voor het maken van wat wij noemen een schilderij en wat
speciaal een portretschilder gaven van psychologisch inzicht, schatten van taktische
bekwaamheden aan den dag moet leggen bij het maken van een behoorlijk geschilderd
portret van nog maar middelmatige kwaliteit. Er wordt op kunstscholen en Academies
veel onderwezen, maar niet hoe een portretschilder met zijn model en vooral met de
familie van zijn model moet omspringen, en toch, voor menig schilder zou er geen
belangrijker college te volgen zijn. Uit deze zin, geachte lezer, spreekt al te duidelijk
de ‘difformation professionelle’ van den onderwijsman, die de schrijver van dit artikel
nu eenmaal is. Ik wil alleen maar zeggen dat 't in veel omstandigheden voor den
portretschilder een toer is om zijn ziel in lijdzaamheid te bewaren, maar als die
schilder ook huisvader is en tien kinderen heeft - dan...
Pieter Slager de jongere, portretschilder als zijn vader en leeraar aan de Kon.
School voor Kunst, Techniek en Ambacht, weet van dat alles te vertellen, met leute,
met fijnen geest, met deftige melancolie, in ernstige zinnen afgewisseld met krachtig
gelanceerde, boertige koddigheden, gevoelige stembuigingen en levendige gebaren.
Hij vertelt van het ouderlijk huis, spreekt met aandoenlijken eerbied over zijn vader,
die hem een uitmuntend leeraar, over zijne moeder die eene kranige vrouw was, en
hoe natuurlijk het is, dat ze schilderen, hij en zijn broer Frans, Jeannette en haar
zuster Corry. Pieter was de oudste en de grootste helft van zijn leven heeft hij
‘gevaderd’ over broers en zusters. Met welk succes hij op hen ‘het vaderen’ heeft
geleerd, het is te zien aan de vreugde waarmede hij nu zijn eigen dochtertje in de
armen omhoog heft. Omhoog is het ware woord, want Pieter Slager Jr. is een lange
kerel met iets dappers in zijn verschijning.
't Kan niet genoeg gezegd en herhaald worden, wat dapperheid, wat moed er
gevraagd wordt bij elk nieuw werk van den portretschilder en daarmee wordt niet
gedoeld op den schilder, die zich bij tijd en wijle sterk voelt aangetrokken tot 'n
karakter, zich begeesterd voelt voor een physionomie, en dan aan 't werk gaat, maar
bedoeld wordt de schilder, die een portret voltooid heeft en een ander portret aanlegt
als 't begin van een nieuwe taak. Uit den mond van een onzer beste portretschilders
ving ik eens op deze kwalificatie van een ‘evenknie’ in dat genre: ‘Och, hij is een
knap man, hij is nu toevallig schilder, hij had ook universiteits-professor kunnen
zijn, een groot dokter of een bankdirecteur, maar hij zou het er altijd uitstekend
hebben afgebracht.’ Ik geloof niet, dat hiermede iets vriendelijks bedoeld werd, maar
het is een duidelijke illustratie van de bekwaamheden die van een portretschilder
gevraagd worden. Als men daar zoo zit om iemands portret te teekenen of te
schilderen, dan komt mij altijd de karakteriseering van de betrekking tusschen schilder
en model, de keuze tusschen biechtvader en kapper voor
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den geest. Ben ik de biechtvader van dien heer?.... maar dan een wereldlijk
biechtvader. Ben ik de kapper van die dame?.... maar dan een geestelijke kapper....
En dan, maar observeeren,... en praten.... liefst zoo vlot mogelijk, om de ‘gêne’ van
het model te ‘overpraten.’ Die ‘gêne,’ die mij weer denken doet aan de verlegen
houding van den ‘lebemann’ tegenover den maître d'hôtel en diens sterk ‘überlegen’
gevoel bij het toereiken der wijnkaart.
De figuurschilder werkt als de strateeg met levende strijdkrachten.... 't is eervol,
maar 'n stilleven schilderen is wel zoo rustig, en, zooals Frans Slager, zwerven in de
natuur wel zoo gezond en genoeg'lijk. Ook 'n groote kerel, die Frans Slager, met z'n
zwart fluweelen buis en ietwat ‘ombrageus’ uiterlijk. Met de schilderkist op den rug,
met doek of paneel aan de fiets gebonden, brengt hij de helft van zijn leven buiten
door. Van zijn tochten brengt hij dan meestal romantisch getinte studies mee, waarin
hij vaak in zeer kleine afmetingen de ontroeringen, die het mooie brabantsche
landschap hem geven, heeft vastgelegd. 'n Stuk oude heidegrond, de ruïne van een
kerkje, maar heel graag ook even zichtbaar 't altijd imposant silhouet van de
hertogstad, met het altijd wisselende spel van licht en wolken op de eerwaarde St.
Jan. Als men de geattitreerde schilder van een kerkgebouw kon worden, dan zou
zeker Frans Slager schilder van de Cathedrale kerk van St. Jan kunnen zijn, want hij
kent de St. Jan minstens zoo goed als Heezemans of Dr. Xavier Smits; vergun het
een schilder om te schrijven: beter! En toch heeft hij geen folianten bestudeerd, die
handelen over de geschiedenis van die kerk en geen dikke boeken over de ‘ins and
outs’ der Gothiek in zich op genomen. Hij heeft er zoo maar eens omheen geloopen,
's winters met 'n pijp in den mond en de handen in de zak, 's zomers zonder hoed, op
'n fiets er langs gereden, maar hij heeft er zoo maar eens naar gekeken! 's Winters
als de sneeuw als schapenvachten op de sculpturen van het monument liggen, in de
herfst als de gouden bladeren van de boomen op de Parade tegen 't monument
aandwarrelen, en het water uit de spuwers gutst. Hij heeft de St. Jan zien stralen in
het helle zonlicht van den zomer en heeft telkens opgekeken naar den koepel als ze
uitstond in hare klare blankheid tegen de eerste lieve lenteluchten. Hij heeft er naar
gekeken in de beduidenis van Rodin als deze schrijft: ‘Voir, c'est le fruit de toute
une vie.’
In 't Bossche museum op het Raadhuis is een groot schilderij van de St. Jan, in
particulier bezit veel werk naar 't wonderlijke monument, en wanneer nu, zoo over
'n eeuw, die Gothische wonderen, over West Europa verspreid, door de Duitschers
stukgeschoten of door de anderen ver-restaureerd zullen zijn, wat zal dan dergelijk
werk een waarde hebben gekregen, de vertelsels over zoo'n wereld van schoonheid
van een gevoelig man die in de schaduw van zoo'n monument is geboren en
opgegroeid! Hoewel, Frans Slager is vaak en lang eruit geweest. Als jongeling naar
Antwerpen, evenals zijn
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broeder Pieter, die er studeerde met Simon Maris, Buisman, Gratama en Wolter.
Frans was er in den tijd van Walter Vaes en Is. Opsomer, hij kreeg lessen van Frans
van Leemputten, en daarna heeft hij gereisd in Italië en bezocht hij langeren tijd het
Eldorado der landschapschilders dier dagen: Barbizon. In den beginne liet het zich
aanzien dat hij stoer werk zou geven, op het oog meer in overeenstemming met zijn
postuur en uiterlijke verschijning, maar in zijn lieflijk romantische
landschapschilderwerk van den laatsten tijd vindt men niet veel van de moedige
onderneming, die het hierbij gereproduceerde paardenschilderij uit zijn Antwerpschen
tijd toch is. Maar, merkwaardig weinig aangevreten door de artistieke cabriolen dezer
dagen, kan een knap schilder als Frans Slager gerekend worden te behooren tot eene
reserve met degelijke kennis, en in het bezit van een knap handwerk, waarop een
beroep zal kunnen gedaan worden in rustiger tijden door een in 't evenwicht
teruggeworpen schildersvolk als 't onze.
En Jeannette Slager? Haar werk, vlot geschilderde bloemstukken kunt u geregeld
op tentoonstellingen zien. ‘Wat zal ik u zeggen. Ik heb altijd bloemen geschilderd
en mijn werk altijd verkocht.’
Altijd bloemstillevens geschilderd? ‘Ja eigenlijk wel’, en ze komt aangedragen
met een paneeltje waarop zij haar eerste werk, een stilleven, schilderde met
‘verduisterde gereedschappen’ - verf en penseelen waren bij de broers gestolen.
Maar op die diefstal heeft nu eens zegen gerust en die primitieve ‘verduistering’
heeft ook niet belet dat haar werk, den laatsten tijd, zich steeds meer naar 't licht
oriënteert, dat de ‘gaten’, die er wel eens in het werk zaten, zich vullen, de toonwaarde
gestaag groeit en de ‘poot’, die altijd haar werk heeft gestuwd, meer beheerscht en
innerlijk krachtiger wordt. En om dat zoo-in-je-eentje vol te houden in den Bosch!
Dan hadden die Amsterdamsche schilderessen het minder moeilijk, die vormden een
bent onder de moederlijke zorgen van Tante Trees Schwartze! En wat moet dat vooral
op vrouwen aanmoedigend werken.
Nu is Jeannette Slager in den Haag gevestigd. Uit haar werk heeft altijd
ondernemingsgeest gesproken en daar zij er over denkt te gaan lithografeeren, zou
't wel eens kunnen zijn dat we in haar een grafische aanwinst zouden vinden. Zij
komt dan in het vaarwater van haar schoonzuster Suze Velsen (Pieter Slager's vrouw)
die echte Hollandsche ‘gevallen’ pretentieloos maar niet zonder emotie weet te etsen;
'n enkel deurtje met 'n stoepje, 'n raampje met een bloempot, 'n slootkantje, 'n muurtje
met groen, zijn haar onderwerpen, en Teyler's stichting te Haarlem heeft werk van
haar voor de verzameling aangekocht.
Nu blijft Corry nog over.Corry Slager, de jongste, Mevr. van Dam, is vooral aquarelliste en even-
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als haar zuster oorspronkelijk bloemenschilderes. Haar vroege werk reeds geeft
blijken van een sterk kleurbesef en een bijzonder levendig gevoel voor het métier
van het waterverfprocédé.
Wij kennen hier haar latere werk niet, maar in de Indische pers wordt met lof over
haar Wajangpoppen gesproken en met verheugenis melding gemaakt van haar Indisch
genre.
Men ziet het ook aan deze jongere telg van den Bosschen stam, provinciaalsch is
het geslacht niet. Maar wat hun werk niet heeft, is de ‘blague’ van de groote stad, de
aanstellerij van het internationale cenakel, de pose van den geblaseerden dilettant
der wereldstad.
In de geschiedenis der Fransche schilderkunst lezen wij zoo vaak dat de kunst op
critieke tijden moest worden gered door de ‘province.’ 't Zou niet zoo onmogelijk
zijn dat men ten onzent, na amorphisme en dadaïsme van de grootsteders, het nijvere
handwerk der stillen in den lande meer op prijs ging stellen en dat zij later zouden
blijken de nuttige keten te hebben gevormd tusschen verleden en toekomst onzer
schilderkunst.
Dat een familie als de Slager's bij eene eventueele renaissance onzer nationale
traditie meer op haar juiste waarde zou worden geschat, lijkt mij voorshands zeer
waarschijnlijk.
's Hertogenbosch
Juli 1920
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Boekvloek en boekmerk,
door dr. N.J. Singels.
Les livres ont toujours été la passion des honnêtes gens.
GILLES MÉNAGES.
WAT men liefheeft tracht men, voor zoover het mogelijk is, te beschermen en men
poogt daarop zijn eigendomsrecht te handhaven. Dit moge wezen meubel of woning,
dier of mensch, rijwiel of regenscherm - men bezit ze nu eenmaal en wil ze gaarne
behouden.
Onder de beschermingeischende dingen behooren niet het minst boeken, welke
men niet kan en wil missen omdat men er zich aan hechtte, wier verlies soms
onherstelbaar is, wier wederterhandneming vaak als eene ontmoeting is met oude
vrienden.
‘Vita sine libris mortis imago est’: een leven zonder boeken is een beeld des doods
- dit is een spreuk die niet van gisteren dateert.
Bibliothecarissen, die uiteraard als beschermers over de hun toevertrouwde schatten
moesten waken, hebben niet ten onrechte soms in kwaden reuk gestaan en het
vertrouwen beschaamd dat men in hen stelde. Verhaalt niet Cicero hoe zijn knappe
bibliothecaris-slaaf hem dubbel bestal, eerst door kostbare boeken te verduisteren
en ten tweeden male door weg te loopen? En waren in de middeleeuwen de
kloosterboekerijen wel altijd veilig tegen de hebzucht van beheerders van andere
bibliotheken, die zich niet ontzagen onder hun monnikspij kostbare geschriften weg
te voeren, waarop hun afgunstig oog was gevallen? Een diefstal ‘in maiorem gloriam
bibliothecae suae’ achtten velen hunner geen zonde.
Middelen daartegen? Nauwlettend toezicht, bedreigingen en een beroep op het
geweten, op de godsdienstige vrees.
Vervloekingen van den meest uiteenloopenden aard werden geuit, van vroege
tijden af tot in late eeuwen toe, in kloosters niet alleen, maar ook tegen diefstal van
boeken in particulier bezit:
Wer dies Buch behalt
Des Hand verfallt.

Op een kleurhoutsnede, waar de Duivel executie houdt die een Pierrot heeft
opgehangen, uitgevoerd door den Amerikaanschen teekenaar Hopson, leest men het
bijschrift:
Adspice Pierrot pendu
Quia ce livre n'a pas rendu.
Si librum reddidisset
Pierrot pendu non fuisset.
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Een vergeetachtig boekenleener weet, welk lot hem bij Hopson wacht. Andere
verwenschingen uit verschillende tijden luiden:
Wie steelt dit boek, hij is bestemd
Hoog aan een galg te hangen.

of:
Die mij steelt, die is een dief.
Die mij terugbrengt, heb ik lief.

Ten slotte dit variant:
Die goed mij behandelt en van mij houdt,
Dien draag ik op aan God;
Maar die mij wegneemt of uit mij steelt,
Verdient der dieven lot.

Zulke verwenschingen in Latijn, Duitsch, Nederlandsch, in vroege en latere tijden
zijn bij tientallen te vinden. Wattenbach, de bekende geschiedvorscher en palaeograaf
vermeldt ze in zijn ‘Schriftwesen im Mittelalter’ in grooten getale uit de
middeleeuwen.
Dat boekenleeners vaak boekendieven worden, zij het ook niet steeds met
voorbedachten rade, weet iedere bezitter van een bibliotheek maar al te goed.
Boekenleenen is een als geoorloofd beschouwde klaplooperij: leeners zijn geen
koopers! Maar een klaplooperij is het. Deze mag in de allerlaatste jaren, bij de
toenemende duurte der uitgaven te verontschuldigen zijn: in oude tijden, toen van
boeken slechts enkele exemplaren bestonden, was het leenen niet meer dan natuurlijk.
Het leenen wordt niet altijd gemakkelijk gemaakt. Een waarschuwing in de boeken
te vinden als bij Vorst Pückler-Muskau: ‘Keine Leihbibliothek!’ wekt niet de gedachte
aan een welwillend boekenbezitter, die zijn geschriften gaarne ter beschikking stelt
van anderen, evenmin als een bevel, te vinden vóór in de boeken van zekeren
Franschen bibliophiel: ‘Ite ad vendentes et emite vobis’: ‘Loopt naar den
boekverkooper en schaft het u zelf aan!’
Erger nog wordt het, wanneer men in een Duitsche boekerij een waarschuwing
aantreft: ‘Das Ausleihen dieses Buches ist verboten bei Konventionalstrafe von 100
Mark.’
Zie, dergelijke vriendelijkheden lokken niet uit tot een poging, om uit zulk een
bibliotheek iets te leen te vragen, al zijn ze geen vervloekingen en verwenschingen,
gelijk men ze in het bijzonder bij de Kerkvaders en in de geestelijke boekerijen vindt.
De Grieksche en Romeinsche heidenen vervloekten niet. Eerst bij de Christenen
vindt men de meest onchristelijke verwenschingen.
Eén der oudste boekvloeken is die in het boek van Rufinus uit
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Aquileia (350-410), dat een vertaling bevat van Origines' werk: De Principiis.
Hij luidt: Een ieder die dit boek òf lezen òf afschrijven zal, bezweer ik voor het
aangezicht van God den Vader, des Zoons en des Heiligen Geestes, bij de beloften
van het toekomstig rijk, bij het geheim van de opstanding uit den dood, bij het
Eeuwige Vuur hetwelk den Duivel en zijne helpers bereid is, dat hij, zoo hij niet
soms die helleplaats als zijn eeuwige woning wil hebben, waar geween is en knarsinge
der tanden en waar het vuur nimmer wordt uitgebluscht, dat hij aan dit geschrift niets
toevoege, noch iets daaruit afneme, noch iets daarin schuive, noch verandere, maar
het met het oorspronkelijk geschrift, waarvan het is afgeschreven, vergelijke en tot
op de laatste letter nauwkeurig verbetere. Dat hij zich ook geen voorbeeld tot
afschrijven neme dat reeds verbeterd of veranderd is, waardoor de juiste kennisneming
van het geschrift voor den lezer bemoeilijkt wordt.
Merkwaardg is het zeker en teekenend voor 's mans eerlijke bedoelingen, dat
Rufinus niettegenstaande de door hem geuite vervloekingen, zijne voorbeelden
behandelt ‘mit groszer Willkür kürzend und abänderend, besonders aus dogmatischen
Gesichtspunkten.’
Dit toch was wel de meest geldige aanleiding tot een vervloeking, dat
tekstveranderingen werden aangebracht, wanneer een boek ter afschrijving werd
uitgeleend. Door één woord, door één letter zelfs, kon een geheel betoog worden
verdraaid en bedorven. En hoe dikwijls geschiedde dit met opzet! Oók in vergissing,
waar men bijv. in het Nieuwe Testament uitroepen las: ε , αλ ς, e.d. (mooi!
bravo!) die op geheel ongeschikte plaatsen in den tekst zijn opgenomen, als
kantteekeningen van een in verrukking gebrachten lezer, die de latere copiist voor
uitlatingen uit den tekst aanzag.
Een boek uit de Paulus-abdij in Utrecht bevat een vloek: Liber Sancti Pauli in
Trajecto. Si quis eum huic ecclesie (= siae) abstulerit anathema sit. Maranatha. Amen.
Fiat. Fiat. (Als iemand dit boek aan deze kerk ontsteelt, zij hij vervloekt. Amen!
Aldus zij het!)
Zoo is in den Septuagint ook een boekvloek te lezen, die het werk tegen
veranderingen moest beschermen, zooals Koning Ptolemaeus had bedoeld. En géén
boek onderging meer veranderingen dan juist déze bijbelvertaling. In een Italiaansch
boek wordt een boekvloek gevonden waarbij de nadrukker werd bedreigd met den
dood binnen het jaar. Binnen het jaar werd het boek nagedrukt!
Dat de dreiger werd gehoond en bespot, komt voor. In een oud-Duitsch boek
bevindt zich de volgende kreupeldichterlijke ontboezeming:
Wie goed en eerlijk leeft, verdient een schild en helm,
Maar wie dit boek nàdrukt, dien noem 'k een vuigen schelm.
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Het boek wèrd niettegenstaande de bedreiging tòch nagedrukt en de dreiger gehoond
met de volgende regels:
Wie door zóó'n vers niet van zijn plan wordt afgebracht,
Die zinke als Lucifer in 's afgronds diepsten nacht.

Bij de alchemisten ging de boekvloek, in de receptenboeken opgenomen, van vader
op zoon, van leermeester op leerling over, ten einde de goudmakers-geheimen niet
te doen verraden. De verklapper van het geheim werd er mee bedreigd, dat hij aan
een beroerte zou sterven, terwijl bovendien in de goudmakerskunst veel werd gewerkt
met de aanroeping van God en de Heilige Drieéénheid.
Uit de boeken van de Bibliotheca Vaticana klinkt deze boekvloek den
boekenschender tegen: ‘Iemand die steelt, wegneemt, uitsnijdt, hij zij uitgesloten
van de gemeenschap met de geloovigen, verwenscht en belast met Onzen banvloek.
Door niemand dan door Ons kan hij daarvan worden ontheven.’
Ook het rijm werd te hulp geroepen:
Sit maledictus per Christum
Qui librum subtraxerit istum.
(Vervloekt zij hij, bij Christus, die dit boek wegneemt)

of, nòg dichterlijker in de Sapphische versmaat en ode-vorm:
Si quis hunc librum rapiat scelestus,
Atque furtivis manibus prehendat,
Pergat ad tetras Acherontis undas
Non rediturus.
(Zoo één dit boek in snoodheid kaapt,
Met dievenhand zich d'r aan vergaapt,
Hij ga naar 's onderwerelds vloed
Om nooit terug te keeren.)

Doch hoe weinig liefelijk en liefderijk, hoe weinig Christelijk deze veelal Christelijke
bedreigingen en vervloekingen mogen klinken, ze komen voort uit liefde, uit liefde
voor het boek.
‘Vita sine libris mors est.’ Een leven zonder boeken is de dood. Een klooster zonder
boeken was ondenkbaar, onbestaanbaar.
Claustrum sine armario:
Castrum sine armentario.
(Een klooster zonder boekerij
Is vesting zonder vechtgerei).

Men leefde eerst recht wanneer men zich met boekenspijs kon laven. Eerst dan ving
het leven eigenlijk aan. Eigenaardig is in dit verband (uit nog ouderen tijd) een
grafschrift dat Cassius Dio in het
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ONTW. VAN BYAM SHAW VOOR ISABELLA HUNTER.

BOEKMERK V. GRAAF ZU LEININGEN WESTERBURG.
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ONTWERP VAN E. DÖPLER VOOR DEN EX-KEIZER WILHELM II.

ONTWERP VAN T.E. HARRISON VOOR WILLIAM GLADSTONE.
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Grieksch mededeelt. Het spreekt van een jongen op 17-jarigen leeftijd gestorven:
Hier ligt begraven Similis,
wèl 17 jaren oud, maar met slechts 7 jaren levens.
De ‘lac puerorum’ had hij slechts zeven jaren mogen genieten.
Volgens mededeelingen omtrent zeer oude kloosters in Engeland en ook elders,
vooral in die der Augustijnen, Benedictijnen en Karthuizers, nam men zorgvuldig
maatregelen voor het bijeenhouden der letterkundige schatten en voorzorgen bij het
uitleenen. ‘De custos librorum of librarius liet eens per jaar’ (dit is een bericht uit
het jaar 1110) ‘al de uitgeleende boeken op het tapijt brengen.’ De monniken moesten
komen met het boek dat ze geleend hadden in de hand. Die het door hem geleende
boek niet had gelezen, was verplicht voorovergebogen boete te doen en vergiffenis
te vragen.’ Er werd een lijst aangelegd (bericht uit een Benedictijnerklooster) van
leeners. ‘The custos librorum enters on his roll the titles of the books and the names
of those who receive them.’ En de boekenleeners ‘are bound to give surety for the
volumes they receive and give a pledge of equal value.’
Een andere mededeeling in de statuten van een Karthuizerklooster luidt: ‘Adhuc
etiam libros ad legendum de armario accipit duos, quibus omnem diligentiam
curamque praebere monetur, ne fumo ne pulvere vel alia qualibet sorde maculentur.
Libros quippe tamquam sempiternum animarum nostrarum cibum cautissime custodiri
volumus.’ (Bovendien ontvangt hij twee boeken uit de boekenkast ter lezing, waarvoor
hem op het hart wordt gedrukt alle mogelijke nauwgezetheid te hebben en zorg te
dragen, dat ze niet door rook of stof of eenig ander vuil worden bezoedeld. Onze
boeken toch, die als het ware de eeuwige spijze van onzen geest zijn, willen wij dat
hoogst zorgzaam worden bewaakt).
Vaak gold het strenge verbod dat de boeken niet mochten worden meegenomen
naar de cellen en niet buiten de kloosterkerk mochten worden gelezen. Hierdoor
werden de monniken in hun geestesarbeid bijzonder beperkt. Bij kou en vocht werd
letterkundige bezigheid nagenoeg onmogelijk. We vinden ook klachten daarover van
studiegragen, die zich door zulke verbodsbepalingen bekneld gevoelden:
In vento minime, pluvia, nive, sole sedere
Possumus in claustro nec scribere nec studere
(In regen, wind en sneeuw en zonneschijn verkeeren....
Dan kunnen we in de cel niet schrijven of studeeren).

En in de 12e eeuw klaagt een zekere Vitalis dat hij, nu het winter wordt, afscheid
moet nemen van de boeken tot het voorjaar weer gaat aanbreken.
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De inhoud van de handschriften werd beschermd door bepalingen tegen het
aanbrengen van veranderingen, uitkrabben, knoeien. Dit alles was ten strengste
verboden. Geen broeder, behalve de librarius, mocht iets aan den inhoud wijzigen.
Voelde een ander daartoe aandrang: hij mocht den Custos librorum daartoe een
voorstel doen en overleg plegen.
IJverzuchtig was men op het bezit der handschriften, vandaar dat geen
kloosterbroeder afschriften mocht nemen om deze copieën te verkoopen. En zelfs
met het laten raadplegen van manuscripten was men niet toeschietelijk, laat staan
met het uitleenen. Het onderscheid tusschen leenbibliotheken en raadpleegbibliotheken
vindt men reeds vroeg, in het bijzonder bij de Benedictijnen.
Zoo worden de boeken, waarvan de kloosterlingen vaak verklaarden: ‘Malumus
libros quam libras’: ‘liever boeken dan geld’, met kinderlijke zorg behandeld òf
zooals het ergens heet (omdat kloosterlingen geen kinderen mogen hebben): de
boeken zijn uwe neven.
Men hield ze rein en net, in goeden staat en ontving daartoe nadrukkelijke
voorschriften. Een Benedictijner-gebod zei: Houd uw boek in de linkerhand,
omwikkeld met een tip van uw pij, laat het steunen op de knie en sla met uw
rechterhand de bladen om.
Elders werd vóór in het handschrift de waarschuwing geplaatst:
Quisquis quam tetigerit,
Sit illi lota manus.

(Wie dit boek aanraakt, doe dit met schoongewasschen hand). En terwijl de zak- of
zweetdoek (sudarium) in dien eenvoudigen tijd als overbodige weelde en dus als
verwijfdheid werd beschouwd, wordt het bezit er van alléén verontschuldigd en
geduld, als zijnde nuttig tot het inwikkelen van den kostbaren band van het
waardevolle handschrift.
Want:
Qui servare libris preciosis nescit honorem
Illius a manibus sit procul iste liber.
(Die kostbren boeken niet hun eere weet te geven,
Van hem en van zijn hand dient dit boek vèr gebleven).

Meer plechtig klinkt de volgende aanmaning in een Bijbel: ‘Die dit boek leent moet
op het voorbeeld van Jezus letten, die, toen hij het boek van Jesaia geopend en er
aandachtig in gelezen had, de schriftuur met eerbied oprolde en aan den dienaar terug
gaf.’ En niet minder verheven is de raadgeving van Thomas à Kempis: ‘Neem een
boek in uw hand, gelijk Simeon den kleinen Jezus in zijn armen nam, om hem te
dragen en te kussen. En als gij geëindigd hebt met lezen, sluit dan het boek en dank
God, omdat gij een verborgen schat gevonden hebt op het veld van God.’
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Dat klinkt vriendelijker dan de vloek: ‘Die dit boek vernielt of verkoopt worde
getroffen door den vloek van Christus of van de Heilige Maagd of van den Heiligen
Thomas, den Martelaar. Als het Christus behaagt, mag zijn ziel gered worden op den
dag des oordeels.’ Of: ‘Dit boek behoort aan St. Albans. Hij die het wegneemt met
de bedoeling het niet terug te geven, loopt dezelfde verdoemenis op als Judas, Annas,
Caiaphas, Pilatus. Amen.’
Het tegenwoordig levende, weinig bijbelvaste geslacht, zal nauwelijks weten wat
de gestraften misdreven, die zulk een verdoemenis hadden verdiend.
Nog mag een andere wijze van boekbeveiliging niet onvermeld blijven: die van
het kettingsysteem. Wie de Librije te Zutphen bezocht zal daar de fraaie en kostbare
folianten, op de lessenaars aan de kettingen geklonken, hebben zien liggen,
gevrijwaard tegen diefstal, in den eigenaardigen toestand van eeuwen her. En ook
Edam zou ons dit oude beeld nog kunnen schenken, waar echter de lezenaars met de
kettingen wel aanwezig zijn, de boeken daarentegen in het armarium, den
boekenschrijn, zijn opgeborgen.
Eerst aan het einde der 18e eeuw greep over het algemeen de ontketening der
boeken plaats. In 1719 bijv. te Eton: ‘except ye founders M.S.’ Deze werden voor
de groote bevrijding ongetwijfeld te kostbaar beschouwd.
(Slot volgt).
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C. Lovat Fraser's tooneeldecors,
door Jan Poortenaar.
SHAKESPEARE'S ‘As you like it’ is het verhaal, zegt Arthur van Schendel, van
een verjaagden hertog, die met zijn vrienden het woud van Arden tot woning koos.
Gelijk in den gouden wereld der toekomst lieten zij den tijd daar zorgeloos gaan,
zich verlustigend in de natuur. Ook kwam de jongeling daar die een goed meisje
waard was. En al deze tezamen speelden onder de groene boomen hun kortstondig
spel van zuchten, lonken en kussen tot tijdverdrijf van den eenzamen Jaques, een
dichter die geen verzen schreef en die in niets behagen vond dan in een goed gezongen
lied. Dit spel ‘under the greenwood tree’ is met Lovat Fraser's ensceneering te
Stratford-on-Avon en daarna te Londen opgevoerd.
De tooneelschikking is zoowel ontworpen als uitgevoerd door dezelfde hand, het
uitgangspunt is het tooneel uit Shakespeare's tijd geweest. Al is niet de inrichting
van den ‘Globe’ schouwburg, Shakespeare's nieuw theater aan den zuidelijken
Theemsoever, waar ‘As you like it’ voor 't eerst gespeeld werd, door afbeelding
bewaard gebleven, toch is een dergelijk tooneel ons bekend uit de teekening van den
naburigen ‘Swan’schouwburg.
Geboortig uit Stratford-on-Avon, was Shakespaere buitenman gebleven. Hoe
Londen hem ook vasthield met de vele beslommeringen van zijn schrijvers-werk,
zijn acteurs-bezigheden en theater-eigenaars-aangelegenheden, zijn vriendenkring
in ‘The Mermaid’ en wat al niet meer - zoo dikwijls hij kon toog hij naar het rustige
plaatsje aan den Avon en bezocht er zijn gezin. Steeds zwaarder geldbuidels bracht
hij er heen, om zich er ten slotte, na veel jaren van stagen arbeid elders, te vestigen
in een eigen huis, en zijn leven te eindigen in de landelijke ongereptheid waar al zijn
jeugdherinneringen nog leefden. Maar al de heerlijkheid van het open land, de stille
beslotenheid van het bosch had hij naar de drukke stad aan de Theems overgeplant
in stukken als de ‘Midsummernight's Dream’ en ‘As you like it.’ Is hij niet zelf aan
't woord in het lied van Amiens, zingende:
Under the greenwood tree
Who loves to lie with me,
And tune his merry note
Unto the sweet birds throat?

in een omgeving waar heel het uitgaande Londen dier dagen vermaak zocht. Want
de Zuider Theems-oever lag nog buiten het rechtsgebied der uitgroeiende stad;
tooneelspel en bear-baiting, waar honden en beren vochten, had men er bij elkander;
goochelaars, degenslikkers, kwakzalvers, minstrels, en velen die aan de overzijde
van 't water wat op den kerfstok hadden, vonden er veilige toevlucht.
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C. LOVAT FRASER. SCHETS VOOR EEN TOONEELDECOR IN: ‘AS YOU LIKE IT.’

C. LOVAT FRASER.
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C. LOVAT FRASER. COSTUUM VOOR ‘THE SCHOOL OF SCANDAL’.

C. LOVAT FRASER. COSTUUM VOOR EEN PAGE,

15E EEUW.
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In die veelkleurige verscheidenheid bewogen zich de figuren uit Shakespeare's
onmiddellijke omgeving tegen den achtergrond van het landleven aan den Avon.
Zóó ook bewegen zich de figuren van ‘As you like it’ tegen den achtergrond van het
woud van Arden.
Dit nu is, al of niet bewust, in lijn en kleur de grondslag van de vertooning geweest
waarvan wij hier spreken. Geen realistisch bosch waarin, maar een rustig kleur- en
vorm-geheel van decoratief karakter, waarvóór zich (als een waren achter-grond) de
personen afteekenen. Daarvan zijn Corin en Silvius, Phebe en Audrey als 't ware een
deel in de kleur hunner kleeding; de hovelingen in ballingschap dragen levendiger
tinten, maar voller kleur en meer schakeering heeft de omgeving van den usurpator,
terwijl aan het eind de dracht van Hymen in grooter rijkdom allen tezamen bindt.
Blauw, kobalt-blauw, een blauwend groen zijn de koele tinten van het boschdecor.
De omgeving der hertogen tintelt van citroengeel, klaterend vermiljoen, penetrant
smaragdgroen, rijk karmijn. De lange, zwarte figuur van Sir Oliver Mar-text, den
geestelijke, lijkt de levendigheid der anderen nog markanter te maken, en als allen
zich aan den maaltijd zetten om den geïmproviseerden tafel in het bosch is niet hij,
maar de ‘melancholic Jaques’ in zijn somberig bruin de eenige die niet meeleeft in
de vroolijkheid van zang en spel.
Dat ontwerp en uitvoering tot in de kleinste details, van het verven der stoffen tot
het opbrengen der ornamenten door denzelfden man zijn behandeld bewijst zeker
een te waardeeren belangstelling voor het opvoeren van het resultaat, maar daaronder
toch ligt de levens-warme gehechtheid voor het vak, die misschien meer dan de
materieele uitvoering de prestatie tot iets belangrijks maakt, al is die niet zelf in iets
stoffelijks terug te vinden.
C. Lovat Fraser, nu in de dertiger jaren, had vóór ‘As you like it’ al bij een ander
stuk het decor ontworpen, ‘La Serva Padrona,’ dat zijn eigenlijk debuut was in dit
opzicht. Het werd in Februari 1919 voor het eerst te Londen opgevoerd in The Lyric
Theatre, Hammersmith, waar toen Nigel Playfair, de ondernemende tooneelleider,
begon zijn nieuwere inzichten te verwezenlijken. In April van hetzelfde jaar werd
dit stuk gevolgd door het hierboven besproken ‘As you like it,’ dat toen in het
Memorial Theatre te Stratford-on-Avon werd opgevoerd, om het volgend voorjaar
te Londen te worden vertoond. Later in 1920 was het ‘The Beggar's Opera’ die te
Londen met veel succes in Fraser's aankleeding werd gegeven. ‘The Beggar's Opera’
is de oudste Engelsche opera, een frisch, eenvoudig werk, vrij van allen opschik en
overdaad die later de opera tot een merkwaardige wansmaak-uiting deed ontaarden.
Zij heet gemaakt te zijn door den bedelaar naar wien ze genoemd is, en die in den
aanvang ten tooneele komt en een geestige vergelijking maakt tusschen zijn bedelaaren dichterschap,
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en hekelt verder in Molière-achtigen trant het leven der jeunesse dorée en der
zaakwaarnemers - twee werelden die in nauw verband met elkaar leefden - der
achttiende eeuw. De muziek is, als de handeling, frisch en pittig; zooals de
Oud-Engelsche volksmuziek dier dagen, liederen en danswijzen, een fijne, blijë
geschakeerdheid biedt. Als Mac Heath, de vroolijke Frans, door zijn bandeloosheid,
zijn relaties met bandieten, in de gijzeling is gezet, dan zijn er nog altijd vroolijke
juffers bij de hand en eene daarvan, de dochter van den cipier, weet wel aan den
sleutel te komen die hem de vrijheid hergeeft. En dan is het een bijzondere vondst,
het paar op de teenen, hand in hand, met den geweldigen sleutel triomfantelijk in de
hoogte gestoken, op de maat van een uiterst rhytmische muziek het tooneel in de
volle breedte te doen langs-schrijden.
Het is eigenlijk pas na den oorlog, dat Lovat Fraser bepaald tooneelwerk begon.
Na een aanvankelijken schooltijd werd hij bestemd om in het zakenleven te komen,
en wel in het kantoor dat de firma van zijn vader in de city van Londen had. Maar
lang hield hij het daar niet uit, en in 1911 toog hij naar het leerlingen-atelier dat
Walter Sickert, zelf een der beste leerlingen van Whistler, daar ter stede houdt. Na
een half jaar ongeveer begon hij op eigen gelegenheid te schilderen. Een ontmoeting
met Gordon Craig maakte zijn belangstelling in hooge mate gaande voor het tooneel,
d.w.z. hij dacht nog niet aan het ontwerpen van decors of costuums, maar kreeg
inzicht in de schilderkundige bestanddeelen en mogelijkheden van
tooneelopvoeringen. In de beide volgende jaren, 1913 en 1914 reisde hij, en Frankrijk,
België en Italië waren afwisselend het terrein waar hij zijn ontwikkeling verder zocht
te brengen. Toen brak de oorlog uit, en hij ging in het leger. Een vijftal jaren nam
hem dat in beslag; na een gasaanval bij Yperen in 1916 werd hij voor den militairen
dienst in Engeland bestemd, waaruit hij een paar jaar later vrij kwam. Eenige
teekeningen van troepen te velde enz. zijn daaruit ontstaan. Mogelijk is in die jaren
van weinig teekenwerk toch het bewustzijn gegroeid van wat in zijn aanleg de sterkste
kant was; die teekeningen uit den oorlogstijd tenminste vertoonen een sterke neiging
tot het decoratieve. Toen hij nu in aanraking kwam met de tooneeldirectie, die juist
overeenkomst toonde in haar streven met zijn inmiddels opgegroeide inzichten, was
de schakel gevonden die hem en het tooneelwerk zou verbinden. En Fraser meent
wel nergens die vrijheid in zijn werk van de kant der tooneeldirectie te zullen vinden
dan bij het gezelschap waaraan hij thans verbonden is.
Shakespeare en de XVIIe eeuwsche Engelsche tooneelschrijvers, van Webster tot
Dryden, Molière, zij trekken hem het meeste aan; meer dan de moderne realisten,
met uitzondering van Shaw. En het is te begrijpen dat zijn kleurige fantasie daar een
beter veld vindt; hij zal er zeker menige mooie monteering voor kunnen in elkaar
zetten.
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De aesthetiek van den postzegel,
door R.W.P. de Vries jr.
WIJ staan aan den vooravond van den uitslag der prijsvraag die ons, zoo wij hopen,
nieuwe frankeerzegels zal brengen. Waarlijk het werd wel tijd; want zoowel onze
cijfer- als onze portret-zegels, ze getuigen van een decoratieve opvatting die minstens
veertig jaar oud is. Ik wil niet zeggen dat onze zegels de leelijkste zijn ter wereld, er
zijn misschien nog wel ergere, doch over het algemeen wordt er, op eenige
uitzonderingen na, nog heel, heel weinig gelet op den aesthetischen kant van een
postzegel.
En toch, welk een smaakontwikkeling zou er van een goeden, aesthetisch
verzorgden postzegel kunnen uitgaan. Geen sport toch is zoo oud als het verzamelen
van postzegels. Op de schoolbanken begint de liefhebberij al, de jeugd ruilt, koopt,
kwanselt postzegels, aanvankelijk om de kleur, om de voorstelling, om de
vreemdigheid. Later wordt er serieuzer, stelselmatiger verzameld en dan gaat men
helaas letten op alles......, behalve op de schoonheid. Men zoekt naar misdrukken,
kleurverschillen, overdrukken, tand-variaties, watermerken, kortom naar tal van
bijzonderheden die geen van allen met den aesthetieschen zin iets te maken hebben.
En wat zou een fraaie postzegel geen uitstekende reclame kunnen zijn voor den
kunstsmaak van een land. Van geen drukwerk toch wordt zoo'n ontzaglijk groote
oplaag ter perse gelegd als van de postzegels, geen drukwerk wordt zóó verspreid,
in binnenland en over de grenzen, als de postzegel. Zij vertegenwoordigt het land in
den vreemde, zij is al een introductie voor hen die een ander land bezoeken; maar
helaas hoe weinig smaakvol, hoe weinig aantrekkelijk is die introductie vaak!
Een goed zakenman zorgt tegenwoordig voor behoorlijk verzorgd schrijfpapier,
voor smaakvolle firmakaartjes voor zijn reiziger; vereenigingen worden opgericht
tot verspreiding van de kennis van het land in den vreemde, en de regeeringen......
zij gaan zoo slecht voor. Want het is niet alleen in ons land, ik zeide het reeds, dat
de postzegels nog uit een krul en cartoucheperiode stammen ook de duitsche
Germania-kop in den vermicelli-rand, was een uiting van wansmaak en vele der
engelsche zijn al even weinig fraai.
Maar hoe kan dat ook anders, want alle mogelijke officieele personen worden bij
het maken van een postzegel geraadpleegd, de opperste postreferendaris, de drukker,
mogelijk ook de postzegelhandelaar als specialiteit, maar helaas nooit of zeer zelden
een kunstenaar die er iets moois van zou kunnen maken. Daardoor is ook eigenlijk
niemand aansprakelijk voor die leelijke dingen, want niemand durft er zijn naam
onder te zetten en de verantwoordelijkheid te dragen. Als wij dan ook de postzegels
van de ver-
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schillende landen eens bezien, dan blijkt dat maar onder zeer weinigen, en alleen
onder die uit den laatsten tijd, de naam van den maker staat.
Zoo lezen wij onder enkele postzegels de namen van: Koloman Moser en Rudolf
Junk, van Otto Hupp, Edward Pellens; de regeeringen dezer landen stellen dus w e l
prijs op een goede reclame voor het land van herkomst.
Dat de postzegels, over het algemeen zoo leelijk zijn, moet in de eerste plaats
natuurlijk toegeschreven worden aan het geringe begrip, dat men in het begin der
postzegelfabrikage*), omstreeks 1850, van toegepaste kunst in het algemeen en
toegepaste graphiek in het bijzonder had. Men zou er in die jaren verbaasd over
hebben gestaan, indien van een postzegel iets meer verlangd werd dan
waarde-aanduiding, beeldenaar van de regeerende vorstin of vorst, het land van
herkomst en eenige toepasselijke emblemen.
In dien tijd trouwens zocht men schoonheid nog niet door eenvoud, maar door
overlading. Indien er eens extra zorg aan besteed werd en nu n o g zelfs, dan tracht
men in het kleine bestek zooveel mogelijk bijeen te brengen, wat natuurlijk in de
meeste gevallen zeer ten nadeele van het resultaat is.
Het formaat en de wijze van reproductie zijn eveneens van zeer veel invloed op
het ontwerp, wij zouden zelfs willen beweren dat zij noodzakelijke voorwaarden
zijn; want het zal verschil in het ontwerp dienen te maken of een postzegel voor
houtsnede, kopergravure of steendruk gemaakt wordt, òf er veel of weinig tekst op
moet staan en of ze al dan niet het geijkte formaat moeten hebben.
Opvallend is wel dat in den laatsten tijd voor zoogenaamde jubileumzegels een
grooter formaat wordt genomen; voor den ontwerper is dit waarschijnlijk iets
gemakkelijker, want ± 2 × 2½ c.M. is klein, en bij de voorwaarden der prijsvraag
voor een nieuwe nederlandsche frankeerzegel, heeft men van kunstenaars-zijde
hiertegen ook bezwaar gemaakt, waardoor bij latere beschikking de ontwerper grootere
vrijheid gekregen heeft. Hoewel het ook mij geen mooie verhouding lijkt, is m.i. de
decoratieve kunstenaar juist de aangewezen man om daarbij toch naar een goede
oplossing te zoeken.
Een decoratief kunstenaar i s nu eenmaal door den aard van zijn werk gebonden
aan tal van voorwaarden, als: materiaal, grootte, wijze van uitvoering, voorstelling,
kleur enz. enz. en het is juist z i j n taak dus, goede oplossingen te vinden. Wij nemen
natuurlijk aan, dat de eischen die de opdrachtgever stelt niet van dien aard zijn dat
de kunstenaar dermate gebonden is, dat er geen speling voor zijn eigen vernuft
overblijft.
Laat ons eens even niet aan een postzegel denken, maar aan een glasraam of een
muurschildering, dan komen daarbij allereerst de eischen van het materiaal: glas in
lood, gebrand glas, caseïne-verf, eterniet-bekleeding, of wat ook, terwijl tevens het
formaat voorgeschreven is. Dan volgen de

*) De Engelsche postzegels dateeren o.a. van 1840, België, Frankrijk, Beieren van 1849, Pruisen
en Oostenrijk, Spanje, Zwitserland 1850, Nederland, Brunswijk 1852, Rusland 1860, enz.
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eischen van bestemming: of het raam veel licht door moet laten, of de beschildering
in groote of kleine ruimte, in hal of donker vertrek moet komen, en daarna heeft de
lastgever nog veelal zijne wenschen omtrent de voorstelling. Indien het een
gedenkraam zal worden, of een muurschildering, die een gedachte moet
symboliseeren, beperkt ook dit den decoratieven kunstenaar. Al deze voorwaarden,
ze zijn de eischen die de gebruikskunst telkens weer aan hare beoefenaren stelt,
waardoor zij het hun in zeker opzicht moeilijker maakt dan de vrije kunst haar
volgelingen, maar aan den anderen kant loonender om een oplossing te zoeken en
te vinden voor deze problemen.
Laat ons nu eens nagaan wat alzoo de noodzakelijke voorwaarden zijn voor een
postzegel. We beginnen dan met de waardebepaling en zien dat bij een postzegel
van lage waarde allereerst het c i j f e r van belang is, zoozelfs dat bij enkele landen
de naam van het land er niet of nauwelijks op voorkomt. Hoewel men dit bij de latere
bepalingen der nederlandsche prijsvraag uitgeschakeld heeft, lijkt het mij toch waarlijk
niet overbodig.
De voorwaarden zijn dus teruggebracht tot het c i j f e r , de g e l d s w a a r d e en
den l a n d s n a a m , en deze drie gegevens moeten verwerkt worden tot een schoon
geheel, doorgaans in één kleur op een formaat van ± 2 × 2,5 c.M., hetzij in de hoogte,
hetzij in de breedte.
Dat er van deze opgave zonder meer iets goeds te maken is, bewezen reeds de
postzegels van Brazilië uit 1843 en eveneens die van Italië uit 1863. Wij mogen het
met de ornamentiek van den laatsten nu in 1921 niet geheel eens meer zijn, maar als
o p l o s s i n g zijn ze zeker geslaagd. De cijfers zijn kloek en duidelijk zonder
onnoodige of liever overheerschende tierelantijntjes, wat doorgaans de fout is niet
alleen voor de cijferpostzegels, maar van alle zegels, ik zou haast zeggen van zeer
veel ornamentaties.
Voor België ontwierp Edward Pellens een aardig cijferzegeltje voor de 1 cte. Het
cijfer is duidelijk, donker op lichten grond, onder en boven Belgique en België licht
op donkeren fond en daar tusschen een rustige, weinig sprekende vulling. J. de la
Nezière maakte voor Marokko er een, simpel maar goed, en het centime-zegeltje
voor Zwitserland, in frisch rood en groen, maakt eveneens een prettigen indruk.
Van indeeling en ornamentiek echter bijzonder geslaagd lijkt mij een klein zegeltje
van een der engelsch-indische klein-staten. Dit zou bijna van een onzer goede
ontwerpers kunnen zijn.
Zien wij om ons heen wat in den laatsten tijd verschenen is, dan maken de
oostenrijksche P o r t o -zegels door Koloman Moser en Rudolf Junk ontworpen een
gunstige uitzondering. Het cijfer is hier licht op een vrij groot veld en in een rustige
lichte omranding, die echter minder spreekt dan 't cijfer is het woord Porto of Piaster
gegrepen. Ook de in lijn gehouden gevleugelde dubbele adelaar verstoort de rust
niet.
Denemarken heeft in 1904 aardige cijferzegels laten maken met de waarde-
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bepaling donker in een licht ovaal, terwijl het bovengedeelte van 't zegel geheel
donker is met het woord ‘Danmark’ wit uitgespaard. De bekende Deensche golflijntjes
vormen een overgang van het donkere vak tot het lichte cijferveld.
De oostenrijksche courantenzegels met een vlak gehouden Mercuriuskop in het
midden, vier cijfers in de hoeken en een neutrale ornamentatie daartusschen, is ook
een zeer goed voorbeeld, h o e zoo'n zegel opgevat kan worden.
Vergelijken wij hiermede nu eens de cijferpostzegels van ons land, waarbij de
waarde-aanduiding gevat is in een cartouche met krullen uit het jaar o, dan blijkt
toch, dat nòch het formaat nòch de moeilijke opgave het goede of slechte resultaat
bepalen, maar alleen de weinige smaak van den ontwerper. En dezen is het
waarschijnlijk ook niet kwalijk te nemen, want.... hij is geen ontwerper, zet er zijn
naam ook niet bij, en waarschijnlijk heeft hij er geen oogenblik aan gedacht dat, om
zoo'n postzegel samen te stellen, men eenige notie van vlakverdeeling behoefde te
hebben, en evenmin eenig begrip van goede of slechte cijfers en letters.
Het is zóó gemaakt, ik denk niet met opzet, maar omdat men meende dat het voor
een postzegel toch te omslachtig was iemand een ontwerp te laten maken.
Zien wij naar de duitsche en oostenrijksche prijsvragen, want daar is men ons al
weer vóór geweest, dan blijkt dat juist die zegels de beste zijn, waarbij, zonder meer,
de naam van het land en de waardebepaling tot een harmonische groepeering gemaakt
zijn.
Hoe minder extra-versiering hoe beter, juist in dit kleine bestek, en hiertoe is bij
de cijferzegels wel gelegenheid.
De postzegels van hoogere waarden worden over het algemeen uitvoeriger bewerkt,
het is alsof men dan ‘meer’ voor zijn geld verlangt. De portretten der regeerende
vorsten of rijksvertegenwoordigers behooren er dan doorgaans op te figureeren, en
de oplossing van de puzzle, ik geef dit dadelijk toe, wordt er niet gemakkelijker door.
Om een goed gelijkend portret op een grootte van ± 1 c.M.2 te maken, dan den naam
van het land met het rijkswapen hier nog bij, en bovendien de waarde van het zegel,
ziedaar een combinatie die helaas dikwijls mislukt is. Vooral de entourage bederft
dan het geheel. Laat ik even, hoewel er in andere landen eveneens slechte voorbeelden
genoeg zijn, onze postzegels van af 3 ct. als afschrikwekkend voorbeeld nemen. Men
heeft hier ondanks alles wat er op moet, toch nog meer er bij willen maken: een
kroon, een stralende zon, lauriertakken en rijkswapens. Als wij het geheel nu eens
gaan ontleden dan zijn al die onderdeelen, zonder eenig verband, naast en in elkaar
gezet. De wapens zijn maar, mir nichts dir nichts, midden in de zonnestralen geplaatst,
de lauriertakken groeien uit de cijfer- en waarde-schildjes, die gedeeltelijk op,
gedeeltelijk over het vierkante kader geschoven zijn. Het portret, dat Hare Majesteit
in een wolkenkraag en relief doet zien, is buitendien te klein en te fijn van be-
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handeling om zuiver gedrukt te kunnen worden. Wie dan ook zoo'n postzegel onder
een loupe beziet zal zich verbazen over de grove lijnen. Ik bekeek met u wat
nauwkeuriger onzen eigen postzegel, maar de Germania onzer buren is waarlijk niet
minder leelijk van compositie en uitvoering. Hebt gij wel eens de allerslapste
omlijsting van den kop gezien, een rare kronkelige lijn, zonder eenige fraaie
kromming. Zelfs de cijfers, die in dit lijnornament gegrepen hadden kunnen worden,
staan er totaal buiten.
En op dit vermicelli-lijntje scheen men in Duitschland bijzonder gesteld, want de
strafport-zegels vertoonen hetzelfde, alleen de Germania is er uit ontsnapt. Men heeft
dus niet de moeite genomen hiervoor iets nieuws te laten ontwerpen, maar
eenvoudigweg overgenomen.
Dat echter de combinatie van kop, landsnaam en waardebepaling tot een goed
resultaat kan leiden, bewijst in zijn eenvoudigste oplossing de postzegel van IJsland
met de beeltenis van Jŏn Sigurdson erop. In simpel wit op blauw of groen, zonder
eenige versiering, de kop als silhouet behandeld, geeft dit zegeltje voor mij de
oplossing van wat het zijn moet.
Nu spreekt van zelf dat, vasthoudende aan dit principe, rijkere versiering,
uitvoeriger ontwerp mogelijk is, en dat het aspect van den postzegel daardoor niet
immer behoeft te lijden; maar IJsland geeft in zijn eenvoud een goed voorbeeld hoe
een postzegel met beeldenaar zijn kan.
Dat in regeeringskringen het decoratief begrip van een postzegel nog niet voldoende
is doorgedrongen, dat de Staat als lastgeefster een relief-portret verlangt, wij weten
het van onze jubileum-zegels door De Bazel ontworpen. De Bazel had de koppen
vlak gehouden, maar ‘van hooger hand’ kwam bericht dat ze ‘geschaduwd’ moesten
worden. Wij zien het op vele andere, waarbij, ondanks zeer goede decoratieve
kwaliteiten, toch de beeldenaar en relief is gehouden.
Zelfs kunstenaars als Koloman Moser zijn blijkbaar voor dit officieele voorschrift
gezwicht. Indien het een portret-zegel moet zijn, en ik kan mij de wenschelijkheid
hiervan begrijpen, dan moet men den kunstenaar verder toch vrijlaten in de wijze
waarop hij het geheel componeert; de laatste herziene voorwaarden der nederlandsche
prijsvraag deden dit dan ook ten slotte.
Men verlange zelfs geen physiologisch portret, maar meer een karakteristiek, wij
zouden willen zeggen: een type.
Dupont heeft eens op de grootte van ± ½ c.M2. het portretje gegraveerd van den
Shah van Perzië, maar dit lijkt mij, hoe technisch knap ook, niet de meest juiste
oplossing voor een postzegel-portret.
De opgave is toch al bezwaarlijk, om in zoo'n klein bestek den naam van het land,
de waarde van het zegel en de beeltenis van het hoofd der regeering altegader te
vereenigen.
Nu is de fout der meeste postzegels, dat er behalve deze drie, laat ons zeggen
‘noodzakelijke’ voorwaarden (al kan ik mij denken dat de beelde-
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naar van vorst of vorstin zou kunnen vervallen), nog tal van andere bij komen of
bijgemaakt worden.
Men meent dat emblemen van handel en nijverheid of dierfiguren, die de natie
symboliseeren, als: de pruisische adelaar, de fransche haan, de nederlandsche leeuw,
niet mogen ontbreken en daardoor worden die luttele vierkante centimeters zoo
opgepropt, dat de hoofdzaak dikwijls onder de versiering schuil gaat. De duidelijkheid,
de overzichtelijkheid gaat verloren onder overvloed van symbolen en emblemen,
van krullen, cartouches, schildjes en andere tralarie.
En al dit gekrul, dat lof- en draaiwerk, het is, laat het ons maar eerlijk zeggen, het
duidelijkste bewijs van het ontbreken van eenig decoratief inzicht bij den ontwerper.
Het is werk van den compilator, die hier wat ziet, ginds wat nateekent, en dit
ondoordacht bij elkaar flanst, zooals men op lithografische inrichtingen wel pleegt
te doen, en waardoor een allegaartje ontstaat waarin wij soms heraldische
herinneringen, soms kunsthistorische krullen ontdekken, tot een kwasi-artistieke
goulasch dooreengemengd.
Als wij dan ook de postzegels, niet alleen de onze, maar eveneens die van andere
landen bekijken, dan zijn de meeste niet alleen vrij onnoozel, maar feitelijk door
‘niemand’ ontworpen. Geen sterveling schijnt er nòch door zijn naam, nòch door
initialen of meesterteeken de verantwoordelijkheid van op zich te willen nemen. Het
is eigenlijk wel te begrijpen, dat men er zich een beetje voor schaamt, maar het wordt
aan den anderen kant dan ook wel tijd, dat men aan dit onderdeel der toegepaste
versieringskunst aandacht gaat schenken.
Men heeft af en toe bij jubileum-zegels wel eens getracht een anderen weg in te
slaan, en wij danken er onze Derkinderen- en De Bazel-postzegels aan; van de De
Ruyter-zegels zullen wij nu maar niet spreken; in Beieren maakte Frans Kaulbach
de zegels voor het jubileum van den Prins Regent, voor de Olympiaspelen in Athene:
Mougnon, voor het jubileum-zegel van de Union Postale Universelle Eugène Grasset
het ontwerp. Maar dit waren slechts uitzonderingen, en kijken wij eens een
postzegel-album door, dan valt het ons telkens op, niet alleen zoo weinig fraaie zegels
aan te treffen, maar zoo zelden den naam van den maker er onder te zien staan.
Een van de eerste landen, waar de kunst ook tot den postzegel doordrong, was het
elegante Frankrijk, en niemand minder dan de beeldhouwer en medailleur Roty
ontwierp hier het figuurtje van de Fransche Maagd met de vrijheidsmuts op 't hoofd.
Het is van opvatting, van vlakversiering nog wel geen postzegel als wij ons dien
thans denken, maar het is ten minste een ding geworden waarmede men voor den
dag kan komen en vooral de uitgave, waar de fond niet gearceerd is en de opkomende
zon weggelaten, waar het figuurtje alleen tegen een blauwen, rooden, geelen of
groenen achtergrond afteekent, is al een stap op den goeden weg.
Ook de zittende figuur door den onlangs overleden schilder Luc. Olivier Merson
ontworpen heeft kwaliteiten, zij het dan ook meer die van een wand-
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schildering dan wel van een postzegel. De indeeling en bouw zijn niet slecht, maar
bij de zwart- en witverdeeling, de massa-werking is met het kleine vak te weinig
rekening gehouden. De zegel is ongetwijfeld veel grooter ontworpen en door
verkleining er ditmaal (doorgaans wint een teekening bij verkleinde reproductie) niet
beter op geworden.
Aansluitend bij dien van Roty zou ik, hoewel ze van lateren datum zijn, de zegels
van de Republiek van Portugal willen noemen; ook hier is de republiek door een
figuur gesymboliseerd.
Wij zouden de postzegels, artistiek beschouwd, kunnen verdeelen in: cijferzegels,
heraldische zegels, portretzegels, ornamentale zegels, en figuratieve zegels.
De cijfer-zegels hebben wij terloops al even besproken en gezien dat men in
Zwitserland, Oostenrijk, België, Italië, Denemarken, om slechts enkele landen te
noemen, bij zeer verschillende opvattingen goede oplossingen heeft gevonden. Bij
enkele is het land van herkomst niet vermeld, bij andere wel, waaruit duidelijk blijkt
dat dit geen overwegend bezwaar is, om een goed ding te maken; alleen zouden wij
kunnen zeggen dat, hoe minder gegevens, hoe vrijer de ontwerper dan is, des te meer
ruimte hij beschikbaar heeft voor eenige ornamentatie.
Een schrede verder en de ornamentatie krijgt de overhand, en...... het zegel kan
een pracht van een ding worden, zij het soms ietwat ten koste der duidelijkheid.
Tschecho-Slowakye heeft aardige zegeltjes door Mucha laten ontwerpen, en een niet
minder aardig courantenzegeltje door Jar. Benda. Voor Duitsch-Oostenrijk maakte
J.F. Renner een heel goed zegeltje met een posthoorn, en als ornamentzegels voor
ons land komen zeker de tuberculose-zegels door Prof. A.J. Derkinderen in de eerste
plaats in aanmerking. Bij de ornamentzegels sluiten zich als vanzelf de heraldische
zegels aan, waarbij gebruik gemaakt is, van wapen-teekens, kronen of dierfiguren
die het land symboliseeren. De mooiste specimina hiervan treffen wij aan bij die
landen, waar de ornamentiek en de heraldiek nauw inéénvloeien, en als zoodanig
zijn postzegels van Arabië, van Turkije, van Japan, tot zeer mooie ornamentale dingen
geworden.
Uit den laatsten tijd zien wij aan die voor Oostenrijk door Dr. Rudolf Junk, die
van Beieren door Otto Hupp, maar vooral aan die voor Wurtenberg door Hugo Frank
welke goede oplossingen hiervoor te vinden zijn.
Ik wil nog even die door Prof. Edward Pellens voor België, door J.F. Renner voor
Duitsch-Oostenrijk ontworpen en de Pro Juventute-zegeltjes voor Zwitserland noemen,
die alle wijzen op een trachten naar iets goeds.
Bij de portretzegels is, ik zeide het boven, de opgave veel ingewikkelder.
Tot de mooiste die ik ken, behooren zeker die van IJsland. Het witte profiel-relief,
de witte letters en cijfers, zij geven een zeer scherp en mooi beeld op den donkeren
fond. Over het algemeen is de kop, zie o.a. de postzegels die A. Rego
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voor Spanje maakte, en ook de nederlandsche, te klein tegenover de entourage. Ook
Henri Meunier is hier met den Leopoldkop voor België niet aan ontkomen, en bij de
poolsche zegels met den kop van Paderewski zien wij 'tzelfde.
Zoodra er een grooter formaat gebruikt kan worden, vergemakkelijkt men natuurlijk
het geval, en de jubileum-zegels voor ons land door de Bazel ontworpen, de
jubileum-zegels voor Beieren door F. Kaulbach, de zegels voor Oostenrijk, voor
Bosnië en Herzogewina door Koloman Moser zijn in vele opzichten zeer geslaagd.
Wel vertoonen zij niet, wat wij misschien zouden wenschen: een vlakke decoratieve
opvatting in de portretten en in de ornamentatie, maar zij zijn toch ongetwijfeld al
veel beter dan men gewend was.
Als overgang tot de geheele-figuur zegels, vooral omdat ze door hunne eenigszins
eenvoudige behandeling vrij goed zijn, zou ik op de Pro Juventute-zegels voor
Zwitserland willen wijzen en op het Tell-zegeltje, door A. Welti, om daarna meteen
te komen tot het m.i. zeer geslaagde Tell-knaapje voor Zwitserland en het uitstekende
zegeltje dat L. Cancic Virant voor Jougo-Slavië ontwierp. Dit laatste is door bouw
en indeeling een zeer stijlvol zegeltje geworden.
De oplossing van een figuur op een zegel is over het algemeen weer moeilijker
omdat het doorgaans heel klein moet worden en daardoor te weinig silhouet heeft,
afgescheiden nog van het bezwaar om naast, onder of boven het figuurtje, op een
goede wijze den naam van het land en de waarde van het zegel te plaatsen.
De meeste dier zegels zijn dan ook zoo iets als sterk verkleinde aanplakbilletten,
te fijn dikwijls van detailleering.
Ik wijs u op die van de Brusselsche tentoonstelling, op die van Grasset voor de
Union Postale, op die van Italië door A. Sézanne, V. Grassi en E. Morelli en noemde
reeds die van Luc Olivier Merson voor de Fransche Republiek.
Ze zijn bijna alle, ondanks hunne goede teekening, te weinig een postzegel
geworden, zelfs het aardige zegeltje van J. Obrousky voor Tschecho-Slowakije. Een
goed geheel maakte weer Koloman Moser voor Oostenrijk met den ouden keizer in
vol ornaat in het midden en een rustig ornament als vulling ter weerszijde. Hoewel
hier het figuurtje heel klein is en eenig relief vertoont, is de zegel van compositie
zeker een der beste uit de laatste jaren.
De Duitsche National Sammlung deed als resultaat eener prijsvraag een drietal
uitgeven, die in kleur en opvatting wel frisch zijn, al mogen zij niet in alle opzichten
geslaagd heeten. Over het algemeen is de kleur van den postzegel nog zoo weinig
pittig en helder. Wij zien vele nuancen van mat groen, of flets rood en slap blauw.
Het is of er geen durf meer in de menschen zit.
Mogelijk brengt Jong Nederland ons iets dat niet alleen braaf is, maar nu eens
heerlijk frisch en goed!
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Verloren zoon
door P.C. Boutens.
Wie heeft, dien zal gegeven worden, maar die niet heeft, van dien zal
genomen worden, ook wat hij heeft.
Jezus.
Met de'eersten opslag van den morgen rijs ik wakker,
En in verweerden spiegel van het venster schouw
Het schemerschamel beeld van tuin en bosch en akker,
Naakt onder 't dunne licht en huivrend in den dauw.
Vertrouwder was het in den onbezinbren droom mij.
Onwezenlijke vogels schallen overluid.
Een geemlijk vreemdling heeft mijn oogen ingenomen,
En kijkt als een verdwaasde op zijn oud leven uit......
Als in een doolhof keerde ik weder op mijn schreden.
De ruim gevierde vrijheid werd het strakke koord
Waarvan de snoeren, door mijn vingeren gegleden,
Mijn voeten hierheen bonden als de naald naar 't Noord.
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O anders aan den einder van den balling lichtte
De reede van dit landschap en zijn stralend doel,
Het vaste baken dat de duistre zielsgezichten
Niet met zich meêbedolven in slaaps zooren poel.
Lagen niet hier mijn weinge toevertrouwde ponden
Gezwachteld in den zweetdoek van mijn wrang verzet?
Welk ander kwam mij voor en heeft den schat gevonden?
En uitgeglommen kolen in zijn steê gebed?
Hoe vaak had zich mijn vrije glimlach voorgenomen
Tot u te keeren als haar lief keert tot een vrouw En ik bleef dralen tot ik nu bij dwang moest komen
Met mom van nooddruft en in't masker van berouw.
Wat dwingt de watervlotte drift van onze zielen
In de'omweg van bedrog en schijn, dat steeds te laat
Wij jammeren waar overrijp of onrijp vielen,
Nooit op Gods uur geplukt, de vruchten van de daad?
Achter den muur der dichtgestorte kim verloren,
Met mijn baar erfdeel dat 'k in armoê heb verkwist,
Blijven ziels nooddruft en jeugds amper toebehooren,
Al wat 'k wou sparen, en verdeed, en 't nimmer wist.
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Gelijk de zwemmer die zijn kleêren vindt gestolen,
Zoo sta ik hulploos naakt en weerloos aan den kant,
Onder de vlammepijlen die ik had ontscholen,
En als een dor riet smeul ik weg voor vreemden brand.
Waar zal ik mij verschuilen? Of waarmeê mij dekken?
De lompen mijner schaamte namen zij mij af.
Naakt blijf ik voor den teedren honger hunner blikken
In 't bonte feestkleed dat hun overmoed mij gaf.
De wortlen van hun liefde hebben mij gevonden,
En op mijn hartbloed als op olie teert haar vlam.
De geestdrift van hun deernis koestert mijne wonden
Als kostelijke rozen aan verdroogden stam....
O hart dat zelf uw deel van liefde ging veroovren,
Dat vroeg verwend losbrak uit weeldes lediggang,
Zie in uw onmacht, geef u zonder weêrstand over, een
Reê offerdier dat in zijn tooi vergeet den dwang.
Draag onverwoord uw waarheid die zij niet bevatten Wie die iets eeuwigs wint, is meer dan tusschending? Dat al de oneindge goedheid die ze u waardig schatten,
Door uw onwaardig zelf heen naar een ander ging.
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Carolientje,
door Elisabeth Zernike.
I.
CAROLIENTJE hief dien zomer haar hoofd op. O, ze had nooit van neergeslagen
oogen gehouden, maar nu. - Ze was het eenige meisje in huis, ze was vaders mooie
dochtertje, moeders kameraad. Ze wist wel hoe innig moeder en Erna samen waren
geweest, ze konden gearmd loopen en dan hun knikkende hoofden naar elkaar neigen.
Voelde moeder zich weer een jong meisje, probeerde Erna verstandig te doen als
een getrouwde vrouw? Ze liep eens achter hen, met vader, en toen had vader plotseling
gezegd: Erna lijkt toch zoo veel op jullie moeder, zie jij dat ook? Nee, dat kan jij
zeker niet zien. Maar toen ik moeder leerde kennen... Zijn stem had haar vreemd
geklonken, en toen, voor 't eerst misschien, had ze gedacht: ik hoor er niet zoo echt
bij. Vader houdt altijd maar in stilte van moeder en Erna. In stilte, omdat hij zoo
weinig praat, maar ik geloof dat het nooit weg is uit zijn oogen. En wat doe ik bij
hen? Heel even maar voelde ze het zoo, want ze hield niet van lang nadenken, - ze
was een vroolijk, vluchtig kind. En als ze zich bewust werd van Erna's meerderheid
in 't een of 't ander - haar dieper gevoel, haar zuiverder intuïtie, - dan wist ze toch
altijd nog wel te lachen, uit tevredenheid met zich zelf. Zij, zij was de mooiste, en
de menschen mochten nu zeggen wat ze wilden, maar voor een vrouw was schoonheid
een heel groot ding. Of moest ze het noemen: charme? O, ze had schoonheid en
charme, allebei. Natuurlijk vond ze Erna niet leelijk. Ze begreep zelfs dat er een man
kon zijn die Erna boven haar verkoos. En hoe eerder die man kwam, hoe beter. Hij
was gauw gekomen, hij nam Erna mee. En Carolientje had het gevoel als liet zij zich
nu door haar vader en moeder eeren. Ze gingen met elkaar naar buiten, dien zomer,
ze troffen een vol, aardig hôtel. Carolientje hield niet juist van wandelen door groote
zonnige hei of eenzaam schaduwbosch. Maar ze slenterde graag rondom het huis,
dronk thee op het grasveld van den tuin, of rustte onder de hooge beuken bij het
korenveld, even opzij van den weg. Vader had boeken meegenomen, die las ze
achteloos, door elkaar. Liever keek ze naar de menschen, of dacht aan wat de
menschen wel zouden denken die naar haar keken. Voor het diner kwam ze graag
laat binnen, dan zaten de tafels al vol. Ze wist wel hoe ze er uitzag, ze had immers
juist voor den spiegel gestaan, dicht bij eerst, zoo dicht als ze zich alleen nog boog
naar een kind dat soms even, vleiend, haar arm greep. Dan verder weg, den afstand
waarop vreemden langs elkaar heengaan. Haar slaapkamer was te klein, nu wist ze
niet hoe precies de achterste tafel in de eetzaal haar zag. Maar
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leelijk was ze nooit. Dat voelde ze ook altijd weer, als vader haar voorstelde. Even
raakte hij haar schouder, als wilde hij haar nog wat vooruit schuiven. - Mijn dochter
- en ze boog licht haar hoofd. - Het leven leek haar die dagen een dans, vol gratie en
waardigheid, vol lach en verholen vreugd. Kon Erna, op haar huwelijksreis, gelukkiger
zijn? Erna, een getrouwde vrouw - en waar was nu haar jeugd? Zij zou wel oppassen,
zich zoo jong te binden - en ze nam een rijken man. Dan dacht ze wel eens even aan
Andries, en voelde de hooge golven van haar overmoed weg-ebben. Tja, Andries,
een kantoorklerk zooals zij, en getrouwd, en... Neen, ze wilde niet aan hem denken,
maar zoodra ze hem weer zag, maakte ze alles uit. Nu eerst genieten. Ze walgde van
hem; - mijn hemel, waarom was ze het ooit begonnen? Stil, dat wist ze nu niet, en
het deed er ook niet toe. Hier was ze juffrouw van Beek, en Carolientje voor vader
en moeder. Een van de kellners heette ook Andries, en ze had gezegd: wat een leelijke
naam, ik weet niet, het klinkt me zoo ordinair. - Ze flirtte niet met de mannen die ze
ontmoette, en het verwonderde haar zelf. Waar bleef haar voorkeur? had ze dan geen
oogen meer? Kijk, die blonde jongen had een onbeduidend gezicht en die lange,
donkere - maar ze lachte - nee, ze wilde geen voorkeur hebben, ze wilde nu buiten
alles blijven, en toch zien en genieten. 't Was alsof ze op andere wegen liep dan de
overige menschen. Ze zag hen vanuit haar hoogte, in het dal, door een ijlen
zomernevel, - ze onderscheidde hen niet zoo precies. Wat deed het er toe? Veertien
zonnige dagen wilde ze daar wel loopen, aleen, terwijl stemmen tot haar opklonken:
Carolientje - mijn dochter - wat is ze mooi, God wat is ze mooi.
De veertien dagen gingen voorbij, en de familie van Beek kwam terug in de warme,
moede stad. Dien eersten morgen, toen Carolientje in de tramstapte naar kantoor,
voelde ze haar hart bezwaard. Nu zou ze alles onveranderd terug zien, - nu namen
de dingen weer hun gewonen loop, - hun sleependen, tragen gang. Ze begroette de
meisjes van haar afdeeling, ze stond even naast Andries, die trachtte haar hand vast
te houden. - Laat los - zei ze, maar hij fluisterde: ‘heb ik je dan eindelijk weer? o
kind, die lange, lange dagen zonder jou.’
Ze dacht aan de beuken, en het helle gras; - ze hoorde haar eigen blijen lach - ‘Mij
viel het kort daarbuiten.’
‘Zoo; - allerlei vrindjes opgedaan, zeker.’
Langzaam schudde ze haar hoofd. ‘O nee, maar er was een kellner die Andries
heette. Voor hem was ik vriendelijk - en ongenaakbaar, natuurlijk.’ Nu lachte ze
even, en ze moest denken: zoo heb ik altijd gelachen hier op kantoor, zoo hoog en
schraal; ja, schraal was dit leven. Stilletjes met Andries zien te praten, heel in 't
geheim een zoen, - na afloop van het werk op hem wachten, buiten, in de
schemerstraat. Ze zag zich tusschen de huizen, die zoo doodsch en leelijk waren, dat
geen menschen er konden wonen. Ze mocht
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niet stil staan, of heen en weer loopen, want velen kwamen haar achterop die haar
kenden, en die zouden dan hun vermoedens krijgen. Onzin, alsof ze het nu niet
begrepen - wisten. Wie liep er ooit zoo langzaam naar huis? Het was al laat - wie
wilde den langen werkdag nog rekken? - Zoodra Andries kwam, begonnen ze vlugger
te loopen. Zij ging mee in zijn tram: die voerde haar uit den koers en later moest ze
dan nog op een andere overstappen. Ze zei soms lachend, dat het haar te duur werd,
altijd dubbel te betalen. Dan gaf hij haar wat geld, zwijgend, en keek haar aan, als
om haar te bezweren. Ja, ja, het was al goed, ze wist het wel. Zijn vrouw keek op de
klok, rekende den duur van zijn tramrit na; hij kon dus niet met haar meegaan en tijd
verliezen. - Zijn vrouw, altijd: zijn vrouw, - dat ging haar nu zoo gruwelijk vervelen.
En waarom zou ze niet alles afbreken? verloor ze er iets bij? Neen, neen, neen. Het
was misschien het verbodene geweest dat zoo lokte, en zijn aanhankelijkheid ook,
en de droevige blik uit zijn oogen. Zijn oogen? Och kom, - maar het pikante: hij was
een getrouwd man. Dat hij een ring droeg, had ze het allereerst gezien aan hem. Hij
zei dat zijn vrouw mooi was; maar jij, Carolientje, o, jij bent veel mooier, jij bent
eerst recht: een vrouw. Och, haar hart beefde niet meer bij die herinnering. Nu wilde
ze een steenen beeld zijn voor hem: koud en hard. Pikant? - het was alles zoo akelig
gewoon geweest. En toen, dien Zondag in de duinen, dien eersten en eenigen dag
van samen uit-zijn, toen had ze het niet meer kunnen verkroppen. Zwijgend zaten
ze in de tram, naar huis terug, en stil legde hij zijn hand op haar knie. Dat deed haar
toen zoo denken aan een schuldbewusten, geslagen hond, en ze proefde nog den
zuren klank van al haar nijdige woorden; - toen had ze dan ook maar gezwegen. En
ineens: Erna en Dirk aan 't andere eind van den wagen. Ze had lachend gewuifd, ze
wist dat nog heel goed, en ze had Erna graag een zoen willen geven, om den blos
die in haar wangen steeg. Maar - had zij iets anders gedaan dan Erna zelf? - had zij
geen recht op de liefde van een man? Alleen: ze wilde zijn liefde niet. En dat het na
dien dag toch was blijven sleepen, zooals het nu nòg sleepte. O, ze wilde het dan
eindelijk aanvatten met haar beide handen en het stuk rijten, zóó dat het nooit meer
heelen kon. Het begin was zoo gemakkelijk geweest: had hij haar gelokt of zij hem,
zonder veel denken, als een plots verzonnen spel? En het spel was tot dwang
geworden.
Dien middag ging ze regelrecht naar huis. Maar schamper zei ze zich zelf, dit voor
de vacantie ook al te hebben gedaan, en wat had ze ermee gewonnen? Als ze eens
aan een van de directeuren vroeg, op een andere afdeeling te worden geplaatst, in
een anderen vleugel van het groote gebouw? Ze ademde ruimer - het zou natuurlijk
worden toegestaan. Maar zou ze in haar verzoek iets van Andries moeten laten
doorschemeren? Dat kon niet. Dan liever hem ermee dreigen; - en dan toch dag in
dag uit met hem samen zijn? Nee - En als ze eens de schuld op zich alleen nam, als
ze zei: ik heb met dien
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man geflirt, nu verveelt het me. - Ze lachte. Zou ze dat zeggen, in het deftig
privé-kantoor van zoo een deftigen directeur? Die moest haar dan òf dadelijk ontslaan,
òf haar aankijken en antwoorden: waarom bent u ook zoo mooi, juffrouw van Beek.
- Ze lachte wel, spottend en overmoedig, maar ze wenschte noch het een, noch het
ander. En, thuis gekomen, viel ze zuchtend in vaders leunstoel.
‘God, dit was de eerste dag. En ik heb geen moed, uit te rekenen hoeveel dagen
er nog komen vóór de Kerst. Sommige meisjes schrappen iederen avond een streepje
weg. Kinderachtig - alles blijft toch het zelfde, daarmee.’
‘Wat bedoel je met ‘het zelfde’? vroeg moeder.
‘Nou, als je het vervelend hebt op je afdeeling.’
‘Maar jij hadt het juist zoo aardig, kind.’
Ze haalde haar schouders op. ‘Aardig? Al lang niet meer. Met mijn chef zeker aardig, jawel.’
Moeder keek haar wat oplettender aan. ‘Misschien is het je eigen schuld,’ zei ze.
De moeder las een brief van Erna; - Carolientje, geknield bij de vensterbank, wachtte.
Zij zag haar moeders gezicht in glimlachende vergenoegdheid; de lippen bewogen,
prevelend.
‘Kom moes, maak een beetje voort.’
‘Niet over mijn schouder komen kijken. Moet ik me dan juist opsluiten, om rustig
te kunnen lezen?’
‘Neen, nee, stil maar.’ Ze leunde tegen de raampost en staarde naar buiten. In
gedachten begon ze aan een antwoord op Erna's ongelezen brief. Ja, ik kom eens
gauw logeeren. Dezen Zaterdag? wie weet. Dan gaan we naar Scheveningen, hè? ik verlang zoo naar een verzetje. God, dat kantoor. Ik ben pas overgeplaatst. Dat trof
nu heel goed, héél goed zelfs, want - nou ja, ik kan je niet alles vertellen. En toch
bevalt deze nieuwe afdeeling me niet. Nee. Ik weet niet waarom. Er is een leegte maar ik zou niet terug willen. - Ze keek naar een vlucht witte duiven, probeerde ze
te tellen, - drie, vijf, negen, maar ze zwenkten al, en waren nu donker ineens tegen
de strak-blauwe lucht. Zoo gauw kon iets veranderen: licht, donker. Wat een
kletspraat, - haar liefde voor Andries was niet zoo gauw omgeslagen. Haar liefde; ze kon nog driftig worden als ze dacht aan dat gezeur, gezeur, gezeur. Waarmee was
ze ook bezig? O, Erna schrijven. Natuurlijk vertelde ze niets van Andries. Ze schreef
altijd luchtig, en een beetje dwaas, want iedereen vond dat dat zoo hoorde bij haar;
- het was eenmaal: echt Carolientje. En als ze nu ging zeuren over - ja, waarover?
Haar ouden of haar nieuwen chef? De een was te lief geweest en de ander......
‘Zie zoo,’ zei moeder, en reikte haar den brief, ‘of je eens gauw een dagje komt.’
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‘Ha -’ Ze begon te lezen, over het huis, de meid, over al het nieuwe. Jawel - brieven
schrijven was toch Erna's fort niet. Ze zuchtte. Andries schreef wel aardige brieven,
zoo even een krabbeltje, onder het werk door. Tenminste den eersten tijd was het
aardig geweest, - op den duur werd het eigenlijk heel flauw. Maar wie was er dan
ook tegen den duur bestand. Ze las verder: Carolientje, als je wilt, kom dan gauw
eens bij ons. Kom Zaterdag, dadelijk uit kantoor; als je je rept, haal je den trein van
12.20. Natuurlijk zou ze zich reppen; - er was nu immers niemand om op te wachten.
‘Nou?’, zei moeder, ‘ze is gelukkig, onze Erna.’
‘O ja. - Hoe zegt ze het ook? Dirk is een schat voor me. - Zou je altijd gelukkig
zijn met e- een schat van een man?’
‘Wel nee - denk dat maar niet.’ Dan lachte ze. ‘Och Carry, en dat zou jij vragen je weet wel beter.’
Carolientje haalde haar schouders op. ‘Ik weet niks.’
‘Zoo - dat is dan maar een stemming van je; morgen weet je weer alles, of verbeeld
het je tenminste.’
Er werd gebeld. De moeder, die juist was opgestaan, liep de gang in. Ver weg
turend, naar de hooge boomtoppen die even deinden in het blauw van de lucht, bleef
Carolientje zitten. Zaterdag naar Erna gaan, goed, goed, en dan nu niet verder denken.
Moeder opende de deur. ‘Kind, hier is mijnheer Jonkhert voor je.’
Ze stond op. Ze zag Andries, die voor moeder stond; hij boog zwijgend, zijn hoed
hield hij in zijn hand. En stil sloot moeder weer de deur achter zich.
Ze hoorden het beide; even nog leken ze te luisteren naar wegstervende voetstappen.
‘Dag Carolientje,’ zei hij, en kwam naar haar toe.
Ze gaf hem een hand. ‘Zoo, ben jij het.’
‘Ja. Ik heb gedacht: Ik kan haar toch opzoeken, in haar eigen huis, al ontwijkt ze
me - of juist daarom.’
‘Goed - dat is je dus gelukt. Het is vreemd je hier te zien, zoo ineens, en ik dacht
heelemaal niet aan jou.’ Hij antwoordde niet. Ze stonden nog tegenover elkaar, en
in de stilte van het huis hoorde Carolientje duidelijk vanuit de aangrenzende kamer
de rustige stem van haar moeder. Dat was als een langzaam, plechtig lied, middenin
het rumoer van haar gedachten. Nu hief ze haar hoofd op en keek hem aan. ‘Je kunt
me toch niet dwingen, nergens toe, hoor je. Ik wil je niet meer zien, ik heb er genoeg
van. Ik had willen vragen, op een andere afdeeling te worden geplaatst, maar het
gebeurde buiten mij om, en buiten jou om, gelukkig voor je.’
Hij bloosde even. ‘Carolientje, ik had alles voor je willen doen, alles trotseeren.
Ik zou me vrij hebben gemaakt, als je gewild hadt - je kunt me dus niets verwijten.’
Ze lachte schamper. ‘Zoo. Maar ik verwijt je ook niets. Ga nu maar weer
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weg - waarom kwam je eigenlijk?’ Ze zag zijn neergeslagen oogen en den
zenuwachtigen trek om zijn mond, en even deed het haar zelve pijn dat ze zoo hard
bleef, zoo doortastend. Maar o, nu een eind, voorgoed, ze moest hem bijna wegduwen,
haar handen tegen zijn borst, weg uit deze kamer, uit dit huis. ‘Met hoeveel mannen
heb je al geflirt, dat zou ik wel eens willen weten.’
‘O, met een boel. Maar nee, ik geloof niet dat er ooit een màn bij was.’
‘Dus je deedt het maar uit tijdverdrijf - een spelletje.’
Ze knikte. ‘En jij?’
Hij keek haar aan, zijn neusvleugels trilden.
‘Ik begrijp jou niet,’ zei hij haperend.
Maar in Carolientje ging een blijheid open, door wat ze nu zag en begreep, dat dit
alles nog maar spel geweest was, dat haar eigenlijke leven hieruit zou kunnen rijzen,
wellicht. Had ze het zoo ook niet gevoeld, daar buiten, als ze langzaam liep over het
gras, en glimlachte, ze wist niet waarom? Weer hief ze haar gezicht naar hem op, en
er was een glans in haar oogen, die het grauw van zijn verdriet verlichtte.
Onwillekeurig deed hij een stap achteruit en de gedachte drong tot hem door: als ik
nu ga, ben ik maar kort weg geweest, en hoef ik Annie niet véél voor te liegen. Hij
ging - zwijgend. Een paar maal nog dacht hij iets te zullen zeggen, bij de deur, boven
aan de trap. Dan keek hij Carolientje aan, met kinderlijk open oogen. Ze zag zijn
weifeling, maar ook daardoor heen, het einde. Hij ging. Nu zette hij al zijn hoed op
- nu trok hij de deur achter zich dicht. - Ze glimlachte.-

II.
Het was Kerstmorgen. Carolientje lag wakker in haar bed, en keek naar de heel stille
boomtwijgjes, die ze zoovele ochtenden wemelend zwart zag staan tegen de lichte
lucht en die nu plotseling roerloos, wit om-ijzeld waren. En de hemel zag ze
donkerder, effen grauw, vol sneeuw wellicht. Ze huiverde even. Zou Jurjen nu zijn
opgestaan, dezen nacht, en was hij door de kille vrieslucht naar de kerk geloopen?
Bij kaarsenlicht en wierook en bloemen wordt het kindje gewiegd, had hij gezegd;
wou jij slapen en je zeer nuchtere of zeer sensueele droomen hebben? Maar het zal
zoo koud zijn hè, en zoo luguber. Hij schudde zijn hoofd over haar, en zei, half
zingend, half jubelend: O Kerstnacht, schooner dan de dagen. - Dat prevelde ze nu
ook, turend naar de verstarde, witte twijgjes - O Kerstnacht, schooner dan de dagen.
Neen, ze kòn hem vanmiddag niet weer teleurstellen, ze wilde niet - het gaf een te
akelig gevoel in haar borst. Waarom moest Erna zoo dringend schrijven? het zou
alles goed zijn gegaan zonder haar expresse-brief. Dirk's ouders logeerden in den
Haag, dus zij drieën bleven thuis. En nu? een dinertje, ze konden toch best komen,
al was het voor een halven dag. - Ze moesten komen, het zou een feest worden. En
er was een vriend van Dirk tot tafel-
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heer voor Carolientje. Jawel - Carolientje bedankte. - Dus morgen - zei Jurjen morgen, niet in den nacht, o neen, maar in den helderen noen, zie ik het meisje bij
de Ronde Luhtersche. - Ze had geplaagd: dat wordt een kerksch dagje voor jou......
Zeker - en als jij er niet bent, dan haal ik mijn schouders op en mompel: Carolientje
heeft ons verlaten, hebbende de wereld te lief gekregen. - Hij zou nog gelijk krijgen:
een aardig dinertje, een tafelheer. Ze moest daar dus zijn - half drie op het Singel.
Nu zou ze opstaan en het aan moeder zeggen. Wel verstoorde ze de vreugd. Moeder
had zoo glunder gekeken, toen ze haar Erna's brief bracht. Kom je bed uit, kind, we
gaan naar den Haag, we gaan tòch. - Ik niet, zei ze nu, half luid, als om te probeeren
hoe dat klonk, - ik ga niet mee. Het spijt me, ik heb een afspraak. - Zie je, waarom
had ze ook Jurjen's naam nooit genoemd hier in huis. Nu zat ze er leelijk tusschen.
Een vreemde man was hij voor vader en moeder. Zou ze zeggen: Andries, in plaats
van Jurjen? Andries was hier eens geweest, moeder wist dat. Maar ze was zoo erg
blij, dat ze niet met Andries uit hoefde. De vroegere gebondenheid aan hem werd
haar nu nog soms tot een benauwden droom en als ze wakker werd zuchtte ze zoo
verlicht: Goddank, niet meer Andries... En ook wilde Jurjen niet dat ze onwaarheid
sprak. Ze had hem beloofd het niet te doen. Het was een van die dingen waarover ze
gekibbeld hadden. - Ik houd soms veel meer van de leugen dan van de waarheid, zei
ze - God, voel je dan niet dat je jezelf beleedigt door te liegen? - Ze zuchtte. Eigenlijk
had ze toen gelogen door zijn woorden maar verder zwijgend aan te hooren. Stil,
stond er niet zooiets op den scheurkalender, juist gisteren? - Ze stond op en liep op
haar bloote voeten naar den achterwand van de kamer. Daar hing de kalender die
moeder voor Erna en haar had geschreven. Natuurlijk blijft hij hier, had Erna gezegd,
maar stuur me op Oudejaarsavond alle blaadjes. - Sommige spreuken had moeder
zelf bedacht; tenminste, Erna en zij hielden het daarvoor. Er stond dan onder: mijnheer
Lober; - dat was de mijnheer waar moeder had gediend. Ze lachten dan een beetje
als ze aan het ontbijt kwamen. Het was weer zoo mooi, moes, vanmorgen; och ja,
hè, wijsheid van mijnheer Lober. En vader zei: kindertjes, kindertjes, die moeder
van jullie.
Daar stond het wat ze zocht: een luide waarheid is wel eens een stille leugen. - En
Jurjen beweerde: een leugen is iets absoluuts, juist doordat je hart het als zoodanig
voelt. Au, nu kreeg ze heel koude voeten op het zeil, dat was in ieder geval de
waarheid. En ze kòn niet zeggen: ik ga met Andries uit. Voor den spiegel rekte ze
zich en prevelde: zeg, als je nu eens probeerde wat luchtig te zijn, meer zooals je
vroeger was, weet je. Maar hardop zei ze: aanpakken, je bent in een moeilijk parket,
- en glimlachte toen toch omdat dat werkelijk een verzuchting was van vroeger.
Vader zat bij de kachel, moeder liep rond door de kamer.
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‘Daar is ze eindelijk. Nou? je hadt wel meteen je fluweelen jurk aan kunnen doen.’
‘Waarom?’
‘Dat is toch je mooiste, niet?, of wou je in iets lichts gaan.’
Ze beet even op haar lippen...... ‘Ik - weet niet of ik überhaupt wel gaan kan - ik
wou naar een orgelconcert, vanmiddag.’ Ze voelde wel dat vader haar aankeek, zijn
krant hoorde ze ritselend kreuken, en moeder stond stil, het broodmes in haar beide
handen.
‘Bedoel je, dat je liever naar dat orgelconcert wilt?’
‘Ja. God, Erna schrijft heelemaal onverwachts, en dit was een oude afspraak.’
‘Met wie, kind?’
Ze haalde haar schouders op. ‘Iemand die u niet kent, Jurjen de Greef, een man
van mijn afdeeling. Ik ben nooit eerder met hem uit geweest, hoor, ik heb tot nog
toe altijd nee gezegd, maar nu, nou ja, ik heb het hem beloofd.’ Even was het stil.
Carolientje keek naar buiten en probeerde goed al die witte boomen en struiken te
zien. Kijk, alles beijzeld, alles - maar ze wist hoe vader en moeder elkaar nu aankeken.
Draadlooze telegrafie, zeiden ze vroeger. Eerst een blik om het eens te worden, dan
een blik wie er spreken zou. Als het om een kleinigheid ging, gaf moeder meest het
antwoord, maar soms.‘Wel,’ zei vader, ‘je moet het natuurlijk zelf weten, kind. Het spijt ons, en het zal
Erna spijten. Maar - zooals ik zeg - en we vertrouwen je volkomen.’ ‘Ja vader.’
Roerloos bleef ze staan. Nu was het gebeurd, goddank; ze had wel kunnen begrijpen,
dat vader en moeder het zoo zouden opvatten, zoo heel leukjes, of tenminste... Laatst
had ze tegen Jurjen gezegd: er is een groote mate van onverschilligheid tusschen
mijn ouders en mij. O, ze zijn heel lief, ze houden van me, maar als ik morgen zeg:
Ik ga er van door, en over een week zal ik waarschijnlijk in de goot liggen, nou, dan
zal vader antwoorden: je moet het natuurlijk zelf weten, kind. - Maar Jurjen spotte,
een beetje ongeloovig: kom, heb je dat wel bij ondervinding? Wacht eens af, en weet
je wat het zeggen wil: in de goot te liggen? Je lippen zijn lichtvaardig. - Ja, ja, ze
wist wat het zeggen wou. Ze voelde het soms heel sterk, dat het toch ook verkeerd
kon gaan met een mensch. Eens in de duinen, met Andries, en eens op school, toen
ze zoo gelogen had. Het kon verkeerd gaan, en was dat dan haar eigen schuld? Omdat
ze het zelf had moeten weten? - Soms, even, haatte ze vader, als hij zei: we vertrouwen
je volkomen. God, dat was wel gemakkelijk voor hem. Dat te zeggen, en: adé
Carolientje, waar ga je naar toe, ga je met een vreemden man? - Maar als ze weer
tegenover hem stond, en ze lachte om het voorbije, dan voelde ze zich ineens toch
zijn kind. Sommige menschen, zei Jurjen, kennen geen God in het gevaar, maar
zoodra is 't gevaar geweken, of ze vallen op hun knieën en danken Hem, die
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hen toch geleid heeft. O, Jurjen zei zooveel van die dingen, hij was heel ernstig en
diep. Gek, nu zouden vader en moeder zeker aan Erna vertellen, dat ze zich het hof
liet maken. Nee kind, als je daarnaar verlangt, zoek dan een anderen mond. I am a
maker of war, and not a maker of phrases. Maar hij praatte beter dan ze ooit iemand
had hooren doen. Hij was wel een heel bijzonder mensch - en hij was dikwijls om
te zuchten. Hoe kon zij naar zijn woorden luisteren, zij, Carolientje. Het maakte
heusch niet altijd gelukkig. Wel hield het in spanning; wanneer zou de klank van
zijn stem veranderen, wanneer begon hij te lachen en dwaasheid te braken, zooals
hij het noemde; o, dwaasheid veel grooter dan zij ooit gezegd had. Maar het ging in
een kringetje rond, want plotseling zei hij: nee, nu is het weer diepe ernst, voel je
dat wel? Ze voelde het niet - niet altijd - maar ze deed haar gezicht verstrakken.
Niemand kon beseffen hoe hij was - Jurjen - Jurjen; ze kon het nauwelijks zelf
beseffen. Een kleine man, met donker haar, en een mager gezicht. Kijk niet zoo naar
me, zei hij soms, wat wil je zien? ik draag immers een masker. Och nee Jurjen, je
bent het zelf, je woorden alleen zijn soms als - als schilden voor je ziel. - Waarom
bedacht ze dat nu eerst? Ze kon nooit goed denken, als ze naast hem liep, of ze dacht
wel, maar dorst niets te zeggen. Och, wat stond ze hier aldoor bij dit raam te hangen
- ze wist nu, dat alle takken beijzeld waren. En kijk, ze begonnen al af te druipen, ze
werden glimmend zwart van vocht. Zóó was zij naast Jurjen - bevroren, en later
stroomden de woorden weer door haar heen. Dan stemde ze met hem in, of bestreed
hem, en zelfs spotte ze soms: - maar hij hoorde het niet - och jij, jeugdige zot, wat
wil je van me, moet ik huilen of lachen.
‘Carry’, zei moeder, ‘we zullen vroeg koffiedrinken, onze trein gaat om half twee.’
‘Goed, dan moet u nog eerder dan ik de deur uit.’
Ze begon te helpen met het klaarmaken van de tafel. Mevrouw van Beek praatte
opgewekt over allerlei keinigheden, en Carolientje probeerde te luisteren. Dicht voor
het weggaan zei ze: ‘U moet aan Erna zeggen, dat ik niet anders meer kon, je wilt
toch soms een vriend niet teleurstellen.’
‘En evenmin je zelf teleurstellen?’
‘Och’.
‘Enfin, dat hoef je mij ook niet te vertellen. Ik hoop dat je zult genieten, van de
muziek. En als je thuis komt, kijk dan eens naar de kachel. Ja, hoe denk je met het
eten te doen? Er is genoeg in huis - als je zelf wat klaar maakt - of dacht je ergens
in de stad, met hem?’
‘Nee - waarschijnlijk niet. Hij eet meestal in de gaarkeuken, hij geeft zijn geld aan
boeken uit, en zoo’.
‘O juist. Help me even met mijn mantel.’ En ze kuste Carolientje. Ook vader kuste
haar wang. Toen gingen ze. Maar de moeder keerde nog eenmaal terug. ‘Carry het
wordt laat voor we thuis zijn. Als jij dan in bed bent, kom
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ik even bij je boven en geef je een nachtzoen, dan ben je nog mijn zelfde kind’.
‘Ja, ja, gaat u nu; dag, en groet Erna; ik schrijf haar eens gauw.’
Ze liep mee, door de gang, Maar toen ze de deur hoorde dicht slaan, voelde ze
zich plotseling alleen, achter gelaten, en leunde een oogenblik heel stil tegen den
muur.
Door de vroege duisternis liepen ze voort. Traag drupte het laatste vocht van de
boomen. Carolientje probeerde haar passen te regelen naar Jurjen's langzamen
slentergang. Maar ze kwam hem toch telkens wat vooruit, en moest dan weer stil
staan, heel even. Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik kan niet vlugger, ik loop nog als door
de kerk. Hoor jij het orgel niet meer?’
‘Neen.’
‘Wat ben je toch voor een vluchtige vogel; dit is Kerstmiddag, orgelmuziek, maar
voor jou?’
Ze dorst niet zeggen: voor mij is het Kerstmorgen geweest, verstarde boomen, en
nu komt de avond. En ik begin telkens weer in gedachten: ga met me mee naar huis,
daar zal niemand zijn dan wij, en we zullen er samen eten. Ik por de kachel op, ik
dek het kleine tafeltje bij het raam, ik haast me in de keuken. - ‘Och, dit is nu immers
voorbij, maar de dag is nog niet om. En onwillekeurig verlang ik naar den avond,
misschien doordat we het vroeger zoo feestelijk hadden bij den Kerstboom.’
‘Veel geschenkjes zeker, en veel zoetigheid.’
Ze knikte. ‘En ik kreeg altijd meer dan mijn zusje, want als ik even veel kreeg,
zei Erna: Carolientje heeft minder.’
‘Je hoeft maar te zeggen: Erna, dan begint onmiddellijk de idylle. Wie heeft toch
dien naam bedacht?’
‘Ik denk moeder.’
‘Juist; dan benieuwt het me nog, of je moeder heeft begrepen, dat een idylle met
dood en droefenis moet eindigen. Niet waar? denk aan Romeo and Julia, om maar
dadelijk de zuiverste te noemen.’
Ze lachte. ‘Maar dat hoèfde toch niet met zooveel moord te eindigen? Sprookjes
zijn ook idyllisch, en daarin worden de menschen gelukkig, en als ze niet gestorven
zijn, leven ze nog.’
‘Hm, dat is nog zoo dom niet van je -; heb je veel van sprookjes gehouden?’
‘Nee, ik niet. Erna verslond ze; maar Carry was er te eigenwijs voor, zei moeder.’
‘Misschien voelde je het onpsychologische van den verwrongen afloop. - Neen,
het loopt nooit af, maar altijd omhoog, het eindigt in den zevenden hemel. God, hoe
zoet, en hoe zwak.’
‘Nou, ik hoop dan toch dat Erna's idylle een sprookje zal zijn.’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Het leven imiteert eenmaal geen sprookjes
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- wel kunstwerken. Een scherp waarnemer ziet dat iederen dag. Ik zelf - nou, doe er
eens een gooi naar, verbeeld je je immers me te kennen.’
‘Ik verbeeld het me niet - ik ken je - nou ja, een klein beetje. Ik weet dat je de
dingen graag op hun kop zet, en dan wil je mij erin laten loopen.’
‘Och kind, er is geen sprake van; er in laten loopen. Enfin, ik wil dit onderwerp
wel laten rusten. Waar gingen we ook van uit? - Van je moeder, die haar dochter
Erna noemde. Onverantwoordelijk, dat houd ik vol, zulke praemissen te maken. Wel
is waar uit kunstzinnig oogpunt heel sympathiek, maar -’
Carolientje luisterde. Hij meent het, dacht ze, ik hoor het aan zijn stem dat hij in
ernst spreekt. God, hoe hem hier weer van af te krijgen. - Ze naderden het centrum
van de stad, ze moest het nu zeggen: ga met me mee naar huis. Want hij zou haar
plotseling groeten en alleen laten. ‘Und ich hing meinen Gedanken nach,’ zei hij
eens, den volgenden morgen na zoo'n abrupt afscheid. Jawel, zijn gedachten gingen
ongestoord. Ze voelde een drift in zich omhoog woelen - zijn wijze, dwaze gedachten.
Waarom zouden die hun loop veranderen, om haar, door haar? Hij beheerschte ze
zoo meesterlijk, terwijl zij - ze liep naast hem en was bang dat hij iets van hun
gebrokenheid zou zien. Maar ze moèst nu durven.
‘Zeg, waar eet je vanmiddag,’ vroeg ze, en hoorde dat haar stem heel strak klonk.
‘Daarover heb ik nog niet gepeinsd, misschien zal ik vasten. Bij jullie komt een
gebraden gans op tafel, wil ik wedden.’
‘En zou je daar van mee willen eten?’
Hij lachte. ‘Ik eet niet graag bij vreemde menschen, kind. Het feit alleen, dat er
een brandschoon servet bij me zal worden neergelegd en dat ik dat vuil zal hebben
gemaakt als ik weer opstap.’
‘Dan zal ik je geen servet geven. En een gans krijg je ook niet. Vader en moeder
zijn uit, naar den Haag.’
‘Dus?’
‘We zouden met zijn beiden zijn.’
‘Waarom heeft Erna jòu niet genoodigd?’
‘Ze heeft me wel genoodigd.’
‘Aha, ik begin het te begrijpen, en ik waardeer het, Carolientje. Ik zal, om dat te
toonen, mee moeten gaan.’
‘Je hoeft niet, als je niet wilt.’
Nu stak hij zijn arm door den haren. ‘En als ik graag wil?’
Het bloed gonsde in haar hoofd, door zijn woorden, zijn dichte nabijheid, den druk
van zijn arm. Maar ze probeerde nog haar stem onverschillig te doen klinken: ‘Nou,
dan mag je.’
Het was voorbij, o, uren al, maar telkens moest ze het zich zelf nog zeggen:
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het is voorbij. En dan strekte ze even haar handen uit naar de kachel, en huiverde.
Ze moest naar bed gaan, want vader en moeder konden thuis komen, en als zij hier
dan nog zat, in dezelfde stoel als toen Jurjen er was. - Kom, ze wou niet sentimenteel
worden. Ze was moe, en moeheid maakte haar altijd humeurig. God - wat had ze dan
gewild, wat had ze zich voor bergen van zaligheid voorgesteld? Ze glimlachte
flauwtjes. Bergen van zaligheid, hoe mooi; wat een rhetorisch meisje, zou Jurjen
zeggen. Goed. Haar leven bleef dus op den vlakken, beganen grond. Maar ze dacht
aan zijn omarming, zijn lippen; voor 't eerst had hij haar gezoend, en heel stil had ze
onderwijl haar gezicht geweten, strak bijna, en koud. Wel bonsde het bloed in haar
hoofd als toen hij, op straat, haar arm had genomen, maar toch was het alsof ze óók
wist: het is maar een grapje, hij meent het niet, zooals - zooals een andere man het
zou meenen. Wat waren zijn lippen zacht; hij zoende haar langzaam, nadenkend.
Telkens was het, alsof hij iets zeggen zou; - hij zei niets - maar was niet iedere zoen
als een spottend woord? Waarom - waarom dacht ze dat? Och, natuurlijk deed hij
de dingen niet in het gewone gangetje. Stel je voor, eerst: ik houd van je; dan: wil je
mijn vrouw worden, - en dan pas een zoen. Hij nam haar ook niet op zijn schoot, hij
drukte haar niet tegen zich aan. Stokstijf stonden ze, haar hoofd nauwelijks naar het
zijne gebogen. Een derde had hen moeten zien, die zou geschaterd hebben. - Nou,
alsof het haar ièts kon schelen, wat een derde dacht. Jurjen mocht doen zooals hij
wilde. Hèm te hebben leeren kennen, na Andries, dat was tòch een zaligheid. Je bent
mooi, had hij gezegd, een van de eerste malen dat ze hem sprak, frisch, bloeiend
mooi; pas op dat je niet overal oppervlakkigheid ontmoet. Begijp hoe zeer je je
schoonheid tegen je hebt.
Maar dat begrijp ik niet.
Denk er dan over na.
Had ze nu zijn oppervlakkigheid gewekt, zoodat hij haar zoende en - en niet lief
had? Toch zou ze nooit haar schoonheid willen missen, nooit - al dorst ze het hem
niet zeggen. Een glimlach kwam om haar mond; - zou hij werkelijk willen dat ze
leelijk was?, zou hij dan anders tegen haar zijn? Maar hij praatte met haar, hij toonde
haar zijn diepte. Andere mannen, zei hij, zullen je niet maar stilletjes laten
verschrompelen, denkend: wat heeft zoo een mooi meisje nog van noode? Ik weet
wat je noodig hebt, noodig als zout en water. - Kom, ze moest naar bed; ze was wel
heel moe, zag er tegen op, zich uit te kleeden in de kou. Bij twaalven nu, en de kachel
brandde haast niet meer, in bed zou het warmer zijn. En dan kwam moeder boven,
en gaf haar een nachtzoen. Ja, ze was de zelfde Carolientje nog. En ging ze daar nou
waarachtig om huilen? Een traan op haar handen, en nog een. Toch even maar loopen
laten; - tranen droogen was bijna nog erger dan huilen, en zoo deed je, of je het
eigenlijk niet merkte. Ik aanvaard het niet - zou Jurjen zeggen, - het is me te min. Ja,
te min, - kom, hoofd in den nek. Ze stond
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op en nadat ze het licht had uitgetrokken, liep ze langzaam naar boven.
Jurjen naderde zijn huis. Ik ben vroeg, dacht hij, de kunst is toch maar je op tijd los
te maken uit vrouwenarmen. Of Carolientje nu al in haar bed zou liggen? Maar hij
haalde zijn schouders op; dat interesseerde hem immers niet. Hij slenterde voort,
behagelijk; de lucht was koel en vochtig om hem heen. Dien nacht, toen hij naar de
kerk liep, heerschte nog de vorst. Hij zag de dooi liever, dat druipende, grauwe. En,
door zijn vele gaan langs de straten, voelde hij zich nu als een zwerver. Hij glimlachte
even. Eerst was hij een katholieke kerk binnengeloopen, in den kerstnacht, dat
betaamde een zwerver wel. Daar had hij geknield voor de beeltenis van de Heilige
Maagd, en daar was het geweest alsof zijn verbrokkeld geloof hem weer in handen
werd gelegd, maar gaaf nu en zwaar, als een oude kostbaarheid. Toen had hij achter
zich een vrouw hooren weenen; het flitste door zijn gedachten: ik geef haar mijn
schat, tot troost - maar meteen ook was de bedwelming verijld. De vrouw werd op
zij gedrongen door naderende koorknapen; - hij keek op naar het blauwe kleed van
Maria, hij hoorde gezang, maar in zijn borst was de oude schamperheid teruggekeerd.
En zoo had hij, tot slot van dienzelfden dag, Carolientje gekust. Haar oogen waren
blauw, als Maria's kleed en haar lippen rood als het Heilig, bloedend Hart. Ja, het
was aardig haar te kussen, er hing een geur van leven om haar heen. Carolientje,
prevelde hij, je bent veel te goed, en veel te min, voor dezen zwerver.
Plotseling brak hij zijn gedachte af. Hij stond nu voor zijn huisdeur. Zonder aarzelen
ging hij naar boven. Zeker zouden zijn boeken nog klaar liggen; voor een open boek
kon hij soms zich zelf vergeten. Hij hield van oude, epische verhalen, sterk omlijnd
en van een breed rhytme. Wel was hij dikwijls onrustig onder het lezen, en viel hem
een versregel in, haastig kladde hij een gedichtje, lyrisch, Heiniaansch, om het dan,
overlezend, met een lach en een vloek te verscheuren. Want soms gaven de boeken
die hij bewonderde hem, plotseling weerkaatst, een zuiver beeld van eigen kleinheid.
Hij ontstak de lamp en keek om zich heen. Verdomme, zijn kostjuffrouw had
‘opgeruimd’, zijn verspreide boeken in twee rechte stapeltjes. En daar, aan den muur,
een paar takjes hulst geprikt. Bij Carolientje had hij dat goed ook gezien, langs den
spiegel, in rijke versiering. God, dat was hun heele kerstfeest, hoe oppervlakkig, hoe
triest van armoede. Hij stond daar, in de stille, verlichte kamer, en streek langs zijn
voorhoofd. Hij voelde zich moe. Plotseling kwam het hem alles zoo dwaas voor, zijn
gesjouw langs den weg, dien nacht al begonnen, zijn vele, korte emoties, zijn wijze
woorden aan Carolientje. Waarover had hij met haar gepraat? Hij bezon zich, maar
wist het niet. Met een schok ging hij zitten, legde zijn hoofd in zijn armen. Carolientje,
dacht hij, Carolientje, als ik jou maar lief kon hebben.
(Wordt vervolgd).
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Phil's laatste wil,
door Emmy van Lokhorst.
I.
ER was een schutting, dofzwart-geteerd, met wittige spikkels in de ruwe laag; het
bovenste gedeelte verborg zich in het overhangend klimop. Aan den huizenmuur
ertegenover was een lantaarn bevestigd; donker ijzeren stangen vormden een kooitje,
waarin het gele licht achter vier glasruiten flikkerde. Blauwe kilte hing om de huizen.
In de straat sprongen kleine schaduwen heen en weer: kinderen speelden hun
avondspel voor de lage ramen van hun huis die zacht verlicht opglansden in het
straatdonker.
‘Olke bolke,
rubisolke,
Olke bolke knol.’

zongen kinderstemmen. Ze joelden en lachten en stoven uiteen.
Een windvlaag deed de gasvlam in de lantaarn neerbuigen, dieper werd het donker,
de koude sloeg vinnig op de kleine witte gezichten. Maar dan herrees de vlam, luwte
welde behagelijk, geheimzinnig werd het duister bij de ruige schutting, de lage huizen,
de goedig-neerziende lantaarn.
De kinderen sprongen over de metalig-klinkende steentjes van de stoep, over de
deukige keien van het middenstuk der straat. Dit was hun eigendom, het terrein
behoorde hun, nu met den donker geen karren of rijtuigen meer langs kwamen ratelen.
Zij kenden de kuilen, waarvan ze knikkerputjes maakten, zij kenden de reten tusschen
de steenen, - omlijning van hun hinkebaan. Zij kenden de kleur van de deurpost, de
vlekken in de raamkozijnen, de krassen in de voordeur.
In het onzekere licht van de ijzeren lantaarn vonden zij toch hun weg. Zij speelden
krijgertje of voetje van den grond. Soms waren zij wilde Indianen of soldaten in den
oorlog.
Phil had een hinkebaan gemaakt. Met Fietje had ze gesprongen, telkens het steentje
op een verder nummer gegooid en volgens de regelen van het spel op één voet hinkend
zonder de krijtstrepen aan te raken al de vakjes af-gesprongen tot ze bij het steentje
was. Dan kwam de groote moeilijkheid: bukken, op een been staan en het steentje
oprapen zonder op den grond te steunen!
Fietje sprong vlug. Als een musch tripte ze de vakjes over, bukte en tripte terug,
zóó licht alsof het heelemaal geen kunst was.
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Toen Fietje naar binnen werd geroepen, bleef Phil zich oefenen om net zoo vlug te
springen. Af en toe schrikte ze op van wilde kreten. De jongens, een eind verderop,
gilden en tierden. Ze liepen elkaar na met dreigend opgeheven arm, en holden den
hoek van de straat om. Phil draafde ze achterna en bleef, met het steentje van de
hinkebaan in haar hand, staan kijken hoe ze over den grond rolden.
Meteen werd aan het hoekhuis tegen de ruit getikt. Phil keek naar boven en knikte.
Ze moest thuiskomen.
Het steentje in de lucht gooiend en weer opvangend stak zij de straat over. Het
geroep van de jongens klonk van ver; waar ze liep was het stil. Ze keek de huizen
langs en de ramen, die verlicht waren. Voor de deur van haar huis stond ze stil en
keek omhoog naar den hemel. Er waren sterren. Ze roffelde met de brievenbus. De
deur werd opengetrokken Langzaam achteruitstappend ging Phil het huis binnen en
sloot de breede deur voor den fonkelenden hemel en de open straat waar de koude
wind langs de lantaarn waaide.
Op de trap rook het naar hutspot. Phil stapte lui de treden op, haar handen langs
de leuning met een klapje verzettend.
‘Kun je nòg langzamer?’ vroeg Greet op het portaal. ‘'t Is vandaag jouw beurt met
tafel dekken.’
Meteen ging ze de huiskamer binnen. Door de open deur zag Phil het haardvuur,
de tafel met theekopjes, ma in haar armstoel. Er klonk pianospel achter de deur.
Phil trok haar muts van haar hoofd en schoof haar strik hooger op in haar haar.
‘Jakkes, hutspot!’ mompelde ze.
Ze ging de huiskamer binnen en liet de deur achter zich dicht vallen. Bij de slag
keek ma fronsend op.
‘Ik heb tien minuten geleden al getikt. We moeten dadelijk eten en er is nog niet
gedekt,’ zei ma, gedempt om de muziek.
‘Gut, ik mag ook nooit eens buitenspelen,’ pruttelde Phil. Meteen keek ze over
den schouder van Félix, die zat te spelen, welke muziek het was, maar ze kon het
niet zien.
‘Ga nu direct naar de eetkamer,’ gebood ma.
‘Even mijn zakdoek krijgen.’
‘Waar is die dan?’
‘In mijn tasch.’
De tasch lag in den erker achter de gordijnen. Phil bleef in de kleine ruimte naar
de donkere straat kijken en luisterde opnieuw naar de muziek. Ze vergat wat ze hier
kwam doen en stond tegen het raam te leunen.
Greet stak haar hoofd door de gordijnen. ‘Zeg, wat voer je uit?’
Haastig greep Phil naar haar tasch. De zakdoek zat er niet in. Ze herinnerde zich
nu, dat ze hem in haar mantelzak had gestopt.
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Toen ze de kamer weer doorging, hield Félix net op met spelen. Hij draaide zich op
het piepende krukje om en streek met zijn hand door zijn haar. Met afwezigen blik
stond hij op en begon heen en weer te loopen. Phil keek hem na zooals hij met breede
stappen zijn lange beenen verzette.
‘Phil, is het nu uit?’ riep ma opeens streng.
‘Ja ma, ik ga al’, schrok Phil.
Ze holde de gang door naar de eetkamer en begon te dekken. Truitje keek om den
hoek.
‘Ben je daar eindelijk? De aarpels zijn allang gaar.’
‘Pff! Pa is er nog niet eens,’ zei Phil, vorken leggend.
‘Ik zal de dienbak vast brengen.’
‘Trui, eten we hutspot met klapstuk?’ Een handvol lepels verspreidde Phil twee
aan twee over tafel. Een viel er op den grond. Ze bukte en kwam net met haar hoofd
tegen de dienbak die Truitje binnenbracht.
‘Au!’ gilde ze en stampte op den grond.
‘Gut, ik ken 't ook niet helpen,’ zei Truitje beduusd.
Phil gooide haar haar over haar schouder, hield haar hoofd vast en ging met de
lepels op schoot op een stoel zitten huilen. Boos keek ze op: ‘Dat akelige dekken!
Er gebeurt altijd een ongeluk. En dan die afschuwelijke hutspot.’
‘Maar der zijn spruitjes voor meneer, omdat die er ook niet van houdt.’
‘Spruitjes?’ vroeg Phil half getroost. Ze stond op en legde de rest van de lepels op
tafel. ‘En wat toe?’
‘Chocoladevla.’
‘Met schuimpjes?’
‘Schiet nou maar op!’ lachte Truitje. ‘Ik ga opdoen.’
Phil zette de schaal met vruchten op tafel. Meteen hoorde ze de voordeur opengaan
en haar vaders hoest door de gang daveren. Ze gooide de deur van de eetkamer open.
‘Dag Pa.’
‘Dag juweeltje. Nog niet aan tafel?’
‘Nee. We eten hutspot, Paps, maar voor u zijn er spruitjes en chocoladevla toe.’
Pa hing zijn jas aan den kapstok en veegde met zijn zakdoek zijn snor op. Zoekend
keek hij de eetkamer in.
‘Is je moeder er niet?’
‘Binnen’. Phil holde Pa vooruit, en riep de huiskamer in: ‘Klaar met dekken. Aan
tafel.’
Ze waren met hun zevenen. Félix en Theo praatten met hun vader over een nieuwen
professor in Leiden. Theo had bezwaren tegen hem:
‘Het is een echte muggenzifter. De groote lijnen ziet hij niet.’
‘Hij heeft zijn opleiding in Duitschland gehad,’ beweerde Félix.
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‘Welnee. Geen kwestie van. In Utrecht heeft hij gestudeerd. Later is hij een paar jaar
in 't buitenland geweest. Ik heb hem dikwijls ontmoet in Frankfurt en Heidelberg.’
Pa schepte spruitjes op zijn bord, en wilde doorpraten, maar Phil trok krampachtig
aan zijn mouw.
‘Wat is er, goudvinkje?’
‘Paps, geef mij een beetje spruitjes,’ fluisterde ze, vreesachtig naar Ma kijkend.
Net toen Pa wou opscheppen zag Ma het.
‘Hoor eens, geen kunsten. Jij eet klapstuk en hutspot.’
‘Ma, ik kàn niet, heusch niet. Ik kàn het niet eten.’ Phil begon te huilen. ‘Als er
nou toch spruitjes zijn,’ riep ze klagelijk.
‘Je moet leeren eten wat de pot schaft,’ zei Ma. ‘Doe je ellebogen van de tafel.’
‘Pa houdt er ook niet van,’ riep Phil schreiend.
‘Pa is een groot mensch. Kinderen moeten eten wat hun ouders goedvinden.’
‘Ik eet het toch niet,’ zei Phil koppig. Ze keek met afschuw naar het bord met
dampende hutspot.
‘Dan eet je maar niet.’
Zwijgend aten de anderen door. Greet keek met leedvermaak naar Phil's volle
bord. Phil beantwoordde haar blik met woede.
Truitje bracht de chocoladevla. Er waren rose schuimpjes op.
‘Phil, als je geen hutspot eet, krijg je ook geen vla,’ dreigde Ma.
Met teekenen van het grootste afgrijzen nam Phil een hap van de rose en witte
brij. Ze dronk dadelijk een slok water en keek om hulp smeekend naar Pa, die haar
bemoedigend toeknikte.
‘Wij zijn bijna klaar,’ dreigde Ma's stem opnieuw.
Phil slikte drie happen achter elkaar door zonder te kauwen.
‘Ma, ik heb de helft op, mag ik nou dit niet laten staan,’ smeekte ze.
Met een zucht gaf Ma haar toestemming.
Phil schoof haar bord weg. Eigenlijk was die hutspot niet eens zoo vréeselijk
akelig. - En ze had honger. Maar nu nam Truitje haar bord al weg!
‘Félix, wat eet je weinig. Neem nog wat vla,’ Ma schoof hem de schaal toe. Maar
Félix bedankte haastig.
‘Ga je vanavond nog terug naar je kamer?’ vroeg Theo, van tafel opstaand.
‘Ja, ik wou nog wat werken......’ zei Félix mat ‘en jij?’
‘Morgen geen college, dus ik luier.’
‘Jullie zou beter kunnen omruilen,’ zei Ma, ‘Félix, als jij van nacht eens thuis bleef
slapen. Je ziet er slecht uit.’
‘Nee nee’, weerde Félix af. ‘Nog even een kop thee en dan verdwijn ik.’
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‘Eet je morgen hier?’ informeerde Ma, de fruitschaal ordenend. ‘Greet bel eens voor
Truitje.’
‘Ik denk van de week niet thuis te komen, ik heb nogal veel te doen.’ Félix stak
een sigaret op en liep naar de huiskamer.
Phil sloop hem achterna. ‘Zeg, speel nog es wat je vanmiddag heb gespeeld. Ik
von het zoo beeldig.’
Félix keek glimlachend op haar neer. ‘Vond je dat zoo beeldig? Dan zal ik het
speciaal voor jou nog eens spelen, maar niet vanavond. Volgende week.’
Phil liet teleurgesteld zijn arm los. Félix ging met zijn rug naar het vuur staan.
Zijn lange gestalte weerkaatste in den spiegel. Er was iets dat Phil noopte hem aldoor
aan te kijken. Hij was zoo bleek, hij was zoo vreemd.
Phil ging haar huiswerk maken. Over haar sommenschrift heen gleed haar blik
telkens naar Félix.
Ma zette thee, en pookte het vuur op.
Behagelijk warm was het in de kamer. Tegen de ruiten stoven windvlagen, het
loeide in den schoorsteen.
‘'t Zal koud zijn in den trein, Félix,’ zei Ma.
Zijn lange gestalte kromp even in elkaar. ‘O, dat valt mee,’ zei hij onverschillig.
‘Je kan niet altijd bij de kachel zitten.’
‘Greet schenk jij de thee eens in.’ Ma zette zich in haar stoel:
‘Wat doe je eigenlijk, Phil, zit je te slapen?’
‘Nee’, schrikte Phil. ‘Ik ken die sommen niet.’ Ze keek Félix aan, zonder te willen.
Een glans kwam over zijn gezicht, zijn oogen namen haar geheel op in hun
mildheid.
‘Ken je die sommen niet, zusje? Zal ik eens kijken of ik je helpen kan?’
‘Hè ja, asjeblieft.’ Phil look op. Dankbaar schoof ze hem het boek toe.
Félix ging op een punt van de tafel zitten. Het lamplicht glansde over zijn blonde
hoofd. Het was Phil of er een geheimzinnig waas om hem zweefde. Met eerbied
schreef ze op wat hij haar uitlegde. Hij liep met het sommenboekje in zijn hand heen
en weer en verklaarde langzaam, duidelijk, wat Phil niet begreep.
‘Zie je wel, hoe eenvoudig het nu is?’ vroeg hij, voor haar stilstaand. ‘Als je het
maar begrijpt...... als je het maar begrijpt......’
Zijn stem scheen van heel ver te komen. Phil keek op haar schrift, luisterend naar
den toon, naar den vreemden toon van zijn stem.
Haastig dronk Félix zijn thee op. Phil zag hoe hij op de klok keek en in de kamer
rondblikte of hij alles goed in zich wou opnemen.
Vluchtig kuste hij Ma goedendag, riep de anderen een groet toe en streek Phil over
het haar. Met zijn lange beenen was hij in twee stappen de kamer uit.
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Even later klonk de doffe slag van de voordeur. Phil gleed van haar stoel en sloop
naar den erker.
De storm zwiepte het licht van de lantaarn neer. De straat lag in duister. Een lange
schaduw ijlde heen in den donkeren nacht.
Beklemd keerde Phil naar haar sommenboek terug.

II
‘Ga je mee naar mijn kamertje?’ vroeg Phil.
Ze hadden dien Woensdagmiddag buiten gespeeld; alle spelletjes, die ze konden
bedenken, verveelden hen nu.
‘Dat is goed,’ zei Fietje.
‘Ik moet het eerst aan Ma vragen,’ zei Phil, ‘wacht maar even.’
Ze sprong de trap op en riep een oogenblik later Fietje boven.
‘Mijn kamertje is op zolder. 't Is eigenlijk niet eens mijn kamertje, want als we
logé's hebben, wordt er een bed gezet.’
Op de houten zoldertrap klotsten hun schoenen luid. Aan drie kanten stond een
houten hekje om het trapgat heen. Opzij liep het dak schuin toe.
Fietje bleef voor de open deur van een ruime kamer stilstaan. Nieuwsgierig keek
ze naar binnen. Roze gordijnen hingen voor de ramen.
‘Nee, daar is het niet, daar slapen Greet en ik. Kijk dit is mijn kamertje,’ Phil
gooide wijd de deur open.
Fietje stapte binnen en keek onderzoekend rond.
‘Wat gek’, zei ze. ‘Geen eens een tafel.’
‘Een tafel?’ vroeg Phil. ‘O nee...... maar kijk eens wat een leuke kanapee. 't Is een
kist zie je met een kleed erover. En hier is mijn speelgoedkast. Ik heb nog poppen,
en jij?’
‘Jakkes nee, wat is daar nou aan. Zeg, wat is dat voor een gordijn?’
‘Dat? O, daar hangen kleeren achter. Ik trek ze wel es aan; vin je dat niet leuk, je
verkleeden? Ik heb hier op zolder in een koffer zulke leuke kleeren gevonden, allemaal
van een feest, een bal of zoo iets. Wacht zeg, ik weet een leuk spelletje. We gaan
ons verkleeden en dan spelen we dat we op een bal komen.’
‘Ja,’ riep Fietje op gewonden. ‘Dat is leuk, maar wat moet ik dan aantrekken?’
‘Zoek maar iets uit, achter dat gordijn. Ik ga me op zolder verkleeden. En dan kom
ik straks bij jou op visite. Jij ben de mevrouw die het bal geeft.’
Phil holde weg. Ze rommelde in de koffer met kleeren, nam er een paar over haar
arm en ging naar hun slaapkamer. Voor den spiegel trok ze haar jurk uit.
Peinzend bekeek ze zichzelf in haar witte onderjurk. Haar haar moest ze opsteken.
Wacht, Greet had wel haarspelden.
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Ze kon de dikke haarknoedel met de spelden niet vastkrijgen. Bij de kleeren was een
mutsje van gele zij met loovertjes. Dat paste net over haar hoofd.
IJverig was ze bezig. Fietje riep of ze klaar was. Ze repte zich, maakte nog een
haakje vast en tripte toen met snelle pasjes naar den overkant.
Ze klopte aan de deur.
‘Binnen,’ riep Fietje.
‘Dag mevrouw,’ zei Phil met een gemaakte stem. ‘U geeft immers het bal
vanavond?’
‘Ja juffrouw, komt u binnen,’ antwoordde Fietje. Meteen proestte ze het uit, toen
ze Phil zag.
Ernstig kwam Phil naar haar toe en gaf haar met een buiging de hand. Ze droeg
een wit gazen jurkje met twee wijd uitstaande vleugels overdekt met flonkerende
loovertjes. Onder het sierlijk kleedje kwamen haar zwarte kousen en stevige
schoollaarzen uit.
Fietje had een ochtendjapon aan van gebloemde stof. Zij droeg muilen van dezelfde
kleur over haar schoenen heen. Ze hield de sleepende japon met één hand op.
Phil gaf haar een arm en ze wandelden met deftige passen het vertrekje rond. Bij
de kanapee hielden ze stil. Fietje ging zitten en Phil wuifde haar met een blad papier
koelte toe.
‘Zeg, nu zal ik voor je dansen,’ zei Phil opeens.
Ze nam twee tippen van het gazen rokje in haar handen, hield haar hoofd een beetje
schuin en begon sierlijke passen te maken. Haar laarzen klotsten over de planken,
maar ze ging op haar teenen loopen, draaide in het rond, sprong hoog in de lucht en
kwam zacht veerend neer; ze boog voorover en opzij, haar hoofd afgewend, en
eindigde met een pirouette.
De gazen vleugels klepperden, de loovertjes rinkten zacht. Phil streek het uitstaand
rokje neer en greep naar het mutsje dat begon af te glijden.
Fietje klapte in haar handen. ‘Zeg, nu weer iets anders. Zullen we eens omruilen
met die kleeren?’
‘Er zijn er nog veel meer in die koffer. Ik zal iets voor je halen. Een beeldige japon
met een hooge kraag.’
De meisjes snuffelden in de maskerade-kleeren. Fietje trok een zwarte domino
aan en zette een hooge Colombine-hoed met roosjes op haar hoofd. Phil had zich als
page verkleed. Een paarsfluweelen pakje met schoudermantel en een paars fluweelen
baret met een groote veer. Met de hand in haar zij nam ze met een breeden zwaai de
baret voor Fietje af.
Ze maakten een wandeling over zolder en wilden zich net in de slaapkamer voor
den spiegel gaan bekijken, toen er van beneden werd geroepen.
Verschrikt stonden ze stil. De deur van de zoldertrap beneden werd opengedaan.
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‘Phil ben je boven?’ klonk Greet's stem.
‘Ja,’ riep Phil.
‘Of je dadelijk komt.’
‘Waar komt?’
‘Bij Ma.’ Meteen ging de deur weer dicht.
Phil keek Fietje bedrukt aan. ‘Jakkes, nou waren we net zoo leuk aan het spelen.’
‘'t Is toch nog geen tijd om te eten’ vroeg Fietje.
‘Welnee, nog lang niet. Zeg, weet je wat, als we eens zóó gingen, een optocht door
het huis maken!’
Fietje schaterde het uit. ‘Wordt je Ma dan niet boos? Misschien mocht je heelemaal
niet aan die kleeren komen.’
‘O, ben je mal!’ zei Phil luchtig. ‘Dat mag best. Ga maar mee, dan laten we ze
schrikken. Pas op voor je sleep op de trap.’
Voorzichtig gingen zij naar beneden. Voor de deur van de huiskamer bleven ze
proestend stilstaan.
‘Zeg, ik durf niet,’ gichelde Fietje.
Phil luisterde aan de deur. Ze hoorde niets. Met een moedig gebaar zette ze haar
baret recht en trok haar schoudermanteltje af.
‘Vooruit’, zei ze, deed de deur open, en trok Fietje mee naar binnen.
Binnen zat Ma op de divan. Theo stond naast haar en Greet leunde tegen den
schoorsteen.
Phil, vervuld van de maskerade-optocht, wandelde triomphantelijk met Fietje door
de kamer en nam voor Ma met een diepe buiging haar baret af.
Toen pas zag ze dat Ma huilde, en dat Theo zoo wit zag en Greet zoo vreemd keek.
‘Wat is er?’ vroeg ze verschrokken.
Ma keek op. ‘Félix......’, zei ze en beet schreiend op haar zakdoek, ‘Félix is ziek.
We moeten er dadelijk heen.’
‘Vanavond liever,’ zei Theo. ‘De dokter......’
‘Och, je begrijpt toch wel, dat ik dadelijk ga! Mijn arme zieke jongen...!’, Ma's
stem sloeg over.
Phil trilde op haar beenen.
‘Ga je maar vast aankleeden,’ zei Ma. Toen opeens zag ze Phil's pagepak, en
Fietje's zwarte donimo.
‘Wat beteekent dat? Wat beteekent dat?’ vroeg Ma.
‘Niks, we hadden...... voor de grap......’ stamelde Phil.
Met knikkende knieën liep ze de kamer uit. Fietje keek haar in de gang ontzet aan.
‘Ik ga gauw naar huis,’ fluisterde ze.
Op hun teenen liepen ze naar boven en verkleedden zich zwijgend.
Toen Phil alleen in de huiskamer terug kwam, stonden de anderen al aangekleed.
Ma pakte iets in een koffertje, en gaf Truitje orders.
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Voor de deur stond een rijtuig te wachten. De koetsier wendde zijn rooddik gezicht
even om toen de meisjes naar buiten kwamen. Phil klappertandde en rilde. Ze keek
naar Greet, die haar de deur uitdrong en in het rijtuig naast haar kwam zitten. De
straat glom van den regen; het lantaarnlicht wierp lange glansstrepen over de keien.
Door de openstaande voordeur kwam het schijnsel van de lamp in de vestibule.
‘Greet, wat is er toch, hoe komt alles zoo?’ fluisterde Phil, terwijl ze alleen in het
rijtuig op de anderen zaten te wachten.
‘Hij is opeens ziek geworden, vorige week al, toen hij thuis was, Vrijdag.’
‘Maar waarom kwam hij dan niet naar huis?’
‘Ik weet niet. Theo zei dat hij toen al meteen zoo ziek was dat hij niet vervoerd
mocht worden. En hij wou niet hebben dat wij het wisten.’
‘Waarom niet?’
‘Hij dacht dat het wel gauw weer over zou zijn. Theo heeft Zondag wel gezegd
dat Félix niet goed was, maar wie kon nu denken, dat 't opeens... zóó erg...’
‘Is het dan zóó erg, Greet?’ Phil's kaken trilden.
‘Ja, heel erg...... Nelly is Maandag bij hem geweest, toevallig en toen is ze gebleven
om bij hem te waken. Dinsdag was hij toen opeens veel beter. Nelly wou hem laten
vervoeren, maar de dokter durfde het niet goedvinden. Vannacht heeft Theo bij hem
gewaakt...... en toen vannacht is de koorts weer opgekomen en Theo heeft Nelly
geroepen, omdat hij het alleen niet aan kon......’
‘Greet...... waar is hij nou?’
‘Félix? Op zijn kamers. Nelly heeft in zijn zitkamer op de divan geslapen. Er
wonen gelukkig geen andere menschen in huis en de juffrouw was erg aardig. Félix
is...... sst, daar komen ze - Ma is zoo zenuwachtig, praat maar niet tegen haar.’
‘Greet...... jij ben zoo kalm......’
‘Ja’, zei Greet. En weer zag Phil, hoe vreemd ze keek, alsof ze met open oogen
sliep.
Ma kwam in het rijtuig. Theo trok het portier dicht; de wielen ratelden over de
keien.
Phil maakte een beweging: ‘Waar is Pa?’ vroeg ze verschrikt.
‘Pa is immers naar Maastricht’, antwoordde Theo.
‘Heb je in Leiden getelegrafeerd?’ vroeg Ma toonloos.
‘Nee in den Haag. Hij kan vandaag niet meer komen, morgen 11.50 op zijn vroegst.’
Phil kneep haar handen in elkaar.
‘Morgen om 11.50. Wat denk je?’ vroeg Ma haar oogen sluitend.
‘Ik...... ik weet niet,’ zei Theo ontwijkend. ‘Als hij vannacht een beetje kalmer
is...... Misschien neemt de koorts wat af. Ik heb vanmiddag een verpleegster
gevraagd......’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

124
Eindeloos duurde het rijden. Na het rijtuig kwam de trein.
Ze liepen door onbekende straten. Eentonig ruischte de regen neer. Een brug over
en toen een lange donkere weg, met boomen langs het water.
Ze liepen zwijgend naast elkaar. Soms reed een wagen voorbij met flauwen schijn
van de lantaarn, de hoeven van het paard hoorde Phil lang nog klotsen op den
modderigen weg. Door de dunne boomtakken heen zag ze vaag den hemel. Plotseling
scheen het haar toe, dat ze uren hadden geloopen, naast elkaar, zwijgend, op den
donkeren weg, waar de regen ruischte.
Theo hield stil voor een laag huis. In de smalle gang hing een geur van azijn en
eau de cologne. Theo tikte aan de deur.
‘Juffrouw, hier is mijn moeder en mijn zusters......’
Een gestalte kwam in den schemerigen gang. Fluisterende woorden werden
gewisseld over moed houden en de hoop niet opgeven.
Toen gingen ze verder, een andere deur binnen: Félix' studeerkamer. Theo stak
een staande lamp aan op de schrijftafel. Ma was op een stoel neergezonken.
‘Ik zal Nelly even waarschuwen,’ zei Theo gedempt.
Een oogenblik later kwam ze binnen. Ma stond op: ‘Hoe is het, hoe is het?’ snikte
ze.
Nelly sloeg haar armen om Ma heen, en drong haar weer op de stoel.
‘Hij is nu nogal kalm. De zuster zegt dat hij slaapt, U kunt straks even kijken......’
‘Laat me nu dadelijk even......’ vroeg Ma.
‘Drinkt u eerst wat. Als u u niet goed kunt houden, maakt u hem misschien wakker.’
‘O, dan durf ik niet......’ schreide Ma - ‘Is hij, is hij erg veranderd? Mijn arme arme
jongen.’
‘Nee, nee, maakt u zich niet zoo overstuur. De dokter zegt dat vannacht de crisis
zal zijn. Als hij daar goed doorheen komt......’
Stil gingen de woorden door de schemerig verlichte kamer. Phil keek naar de
boekenkasten, naar de witte matten op den vloer. Er stonden maar drie houten stoelen
in de kamer en een wit-rieten rustbank met kleurige kussens. Ze dacht aan de zwarte
donimo en de witte Colombinehoed met roosjes die Fietje vanmiddag had gedragen.
En aan de paarsfluweelen baret die ze met een breeden zwaai had afgenomen.
Ze trilde niet meer. Ze luisterde naar wat Nelly aan Ma en Greet vertelde. Greet
keek niet meer zoo glazig als vanmiddag. Ze staarde met wijd open oogen Nelly al
maar aan.
De deur ging open. Theo liet den dokter binnen. Opnieuw gingen de woorden van
hoop en moed door de kamer. Het scheen Phil of ze den heelen dag niet anders had
gehoord.
De dokter zou over een uur terugkomen.
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Ma ging met Nelly boven om den hoek kijken. Ze kwam iets kalmer terug, hij scheen
waarlijk te slapen.
De juffrouw bracht soep binnen. Phil merkte opeens dat ze vreeselijken honger
had. Er werd op de schrijftafel gedekt. Ze zaten met hun bord op schoot. Ma kon niet
eten. Ze lag op de rustbank met haar zakdoek voor haar oogen.
Traag kropen de uren voorbij. De dokter kwam en zou dien avond nog terugkeeren.
Phil zat op een stoel met haar hoofd tegen den muur. Ze dacht aan allerlei dingen.
Het ging vreemd met die gedachten. Ze kon aan veel dingen tegelijk denken: aan de
hinkebaan die ze Vrijdag op straat had gemaakt en aan de sommen waarmee Félix
haar had geholpen. Ze hoorde de muziek die hij speelde toen ze thuis kwam en ze
dadelijk moest gaan dekken. Ze zag de erker, toen ze achter de gordijnen stond te
luisteren. Het was of alles van dien Vrijdag door iets geheimzinnigs verbonden was,
of alles bij elkaar hoorde en een beteekenis had gehad, die ze nu pas begreep. Félix
had dien avond zoo iets wonderlijks......
Ze verlegde haar hoofd tegen den muur. Tegelijk opende ze wijd haar oogen. In
de deur stond een witte verschijning, die in het schemerig licht een sterken schijn
om zich verspreidde.
Phil zat recht overeind. Ook de anderen schrikten op. Ma rees haastig van de
rustbank.
‘Mevrouw,’ fluisterde de witte verschijning, ‘Wilt u komen, uw zoon is wakker.’
Phil zag Ma's donkere figuur toegaan op de witte gestalte in de deur. Schaduwen
gleden over den grond, de deur ging achter hen dicht. Nu was zij alleen met Greet.
Sprakeloos keken zij elkaar aan.
De regen kletterde tegen de ruiten. De lichtkring van de staande lamp sidderde
aan de zoldering. De hoeken van de kamer borgen angst.
Weer ging de deur open. De lichte verschijning wenkte Greet, wenkte Phil.
Achter elkaar slopen zij de gang door en de trap op. Boven ging de zuster een deur
binnen en beduidde hun, even te wachten.
Op de bovenste tree van de trap bleven ze staan. Een reep licht lag voor de deur
van Félix kamer. Om hen heen was de donkere zolder. Zij durfden bijna niet
ademhalen, krampachtig hielden zij elkanders hand vast.
Zoo stonden zij minuten lang voorovergebogen te wachten. Binnen hoorden zij
dof stommelen, een glas tinkte.
Toen ging de deur open, wijd. Wakkelig kaarslicht scheen over den zolder. In dat
onzekere schijnsel zag Phil een bovenmenschelijk groote schaduw langzaam op hen
toekomen. Haar beenen waren verstard, zij kon zich niet bewegen. Greet trok haar
voort. Ze kwam nader. Toen zag ze dat het de dokter was.
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Flarden schaduw hingen als lompen in het klein vertrek. Achter het scherm dat voor
de deur stond, verwachtte zij Félix op bed te zien liggen. Zij sloot de oogen, ze durfde
niet kijken. Het lauwe zweet stond haar op den rug.
Maar Greet trok haar verder mee, naar een grooten leunstoel. Daarin, afgekeerd
van het licht lag Félix.
Bleek en zacht was wat zij zag. Zijn gezicht lag achterover tegen kussens. Greet
boog zich over hem heen, ze hoorde hoe hij haar naam zei. Toen kwam zijzelf dichter
bij. Zijn oogen had hij open, dat had zij eerst niet gezien.
‘Félix’, wilde ze zeggen, maar er kwam geen geluid. Zij voelde zijn oogen op haar
gericht, ze hoorde hem ademen en dan met moeite haar naam zeggen.
Een verstikkend gevoel kneep haar keel dicht. De zuster trok haar zachtjes achteruit.
Nu kwam Ma naderbij.
Ze stonden allen om hem heen, Theo, Greet, Nelly en Ma. Een ontbrak. Zou hij
het weten?
De kaars knetterde. Het was, of zij allen wachten...... wachten tot de dood kwam.
Een vreemde rust stroomde door Phil's leden. Zij was niet bang meer. Ze trilde
hevig en keek naar de donkere gestalten, roerloos om de leunstoel geschaard. Ze
waren er allemaal, allemaal bij Félix die afscheid nam...... allemaal behalve een. Zou
hij op hem wachten?
Ma maakte opeens een beweging. Zij keek den dokter aan. Het was of de stilte
nog dieper werd.
De dokter boog zich voorover en nam Félix' pols. Allen keken hem krampachtig
aan. Een spiegeltje hield hij voor de witte lippen. Zijn jas krookte, toen hij zich weer
oprichtte en schuw-meelijdend de kring rondblikte.
‘Het is...... afgeloopen,’ zei hij zacht.
(Slot volgt).
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Februari,
door Hermance Löhnis.
Zoetjes spint de schemering
Voor het grijze raam.
Roept mij uit daags engen kring,
Vouwt mijn handen saam.
En waar 'k luister naar den droom
Die in mij verschiet,
Zingt, in verren hoogen boom,
Merel's luide lied.
Lied dat bront waar klaarste vreugd
Diepste droefheid raakt,
Lied dat zwaar en sterk ons hart
Van verlangen maakt,
Zanger, die tot schoon akkoord
Licht en duister dwingt
Waar g' op schemers hooge poort
Nacht èn dag bezingt In dees helder-diepe stond
- Berg-omsloten meer Lokt het lied dat gij mij zond
't Woord als echo weer
Dat uit winter en uit nacht
Toch de lente ziet:
- Juichkreet en een wilde klacht ‘Eéns - maar nu nog niet.’
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Verzen van een vriendschap,
door Waldie van Eck.
I.
Zie, ik ben eenzaam, - wees nu lief en zacht,
En berg mijn handen veilig in de jouwen:
Ik wil mij rustig kunnen toevertrouwen
Aan 't teere troosten van je droeve kracht.
Ook jij hebt jarenlang vergeefs gewacht,
En kent de wanhoop om een eenzaam leven;
Ik vraag je enkel mij de troost te geven
Van wie, als ik, geschreid heeft in den nacht.
Ik droom niet van je lippen op mijn mond,
Of van je heete kussen op mijn oogen; Ik hunker naar wat teeder mededoogen
Van één die zelf in 't strijden werd gewond.
Ik vraag je meer dan speelsche hevigheid,
Of kort vergeten in een wild omarmen,
Maar lief geduld, en eindeloos erbarmen,
En woordjes, zacht, als voor een kind dat schreit.
Dan, langzaam aan, mijn handen in de jouwen,
Zal door je blik mijn blijde moed herleven; Maar 'k heb je nièts ervoor terug te geven
Dan dèze liefde, en dit groot vertrouwen......
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II.
Wanneer dë avond komen gaat
Ontbloeit in mij de zachte drang
Om even, op uw lieve wang
Mijn warme mond te leggen,
Om, met mijn armen om uw hoofd,
Het wonder waar mijn ziel in gêlooft
U zachtjes uit te zeggen.
En 'k weet u wel aan droomen arm,
Maar toch uw hart zoo zacht en warm
En vol ontroerend leven,
Dat ik mij staag bedwingen moet
Om niet, vanuit mijn overvloed,
Wat teederheid te geven
Aan u, wiens donker, droef gelaat
Zoo troostend langs mijn leven gaat,
Dat, in zijn jong begeeren,
De schaduw van uw blik behoeft,
En wrange wijsheid, die bedroeft,
Om matiging te leeren. - Maar als de dag ons samen vindt
Dan ben ik, als een schuchter kind,
Bevreesd voor elk beroeren,
Dan weer ik alle teederheid
Omdat ze dit gevoel ontwijdt
En mij niet kan ontroeren.
- Tot weèr dë avond komen gaat
En 'k eenzaam langs de schemerstraat
Die zachtheid ga hervinden,
Om u en om uw lief gezicht, En alle redeneering zwicht
Voor droomen, die mij binden.
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III.
En toch, wat is mìjn wil, wat zijn míjn droomerijen
Bij de waarachtigheid van ùw fel-levend hart?
Hoe weet ik welke daad uw droefheid kan verblijen,
Wat ken ik van uw vreugd, wat ken ik van uw smart?
Heb ik u lief? - Waarom? - Wat zijt gij in mijn leven?
Wat is die zachte glans om uw aanwezigheid?
Wat heeft mijn jonge hart aan zachtheid te vergeven
In ruil voor 't tastbaar heil, dat gij mij houdt bereid?
Ik ken mijzelf zoo slecht, en schuw een moeizaam streven
Dat naar een klaar begrip van 't eigen voelen voert. In droòm ben ik gerijpt, - en toch een kind gebleven;
Ik heb in droòm geleefd, - mijn ziel bleef onberoerd....
- Deemoedig wacht ik tot het oppermachtig Leven
Dit traag-ontplooiend hart tot volle wasdom voert.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Stijn Streuvels, Genoveva van Brabant, 2 dln., Amsterdam, L.J. Veen,
zonder jaartal.
Jonge talenten hebben het, immaterieel gesproken, toch maar best in ons kleine land.
Zoodra iemand een roman, of een bundel gedichten heeft geschreven, die van eenige
originaliteit en litteraire gave getuigt, kan hij er zeker van zijn, zich binnen korten
tijd met meer of minder lof besproken te vinden in zoo-goed-als-alle nederlandsche
tijdschriften, week- en dagbladen, die er een rubriek litteraire critiek op na houden.
Binnen zes maanden is men in Nederland een ‘bekend’ schrijver. Uw persoonlijke
eigenaardigheidjes worden onmiddellijk opgemerkt, en dikwijls als iets, verfrisschend
of prikkelend, nieuws gewaardeerd, uw boek is een belofte, men hoopt, ja, ja, men
hoopt wérkelijk nog veel goeds en schoons van u te ontvangen.
Maar o wee, als uw tweede boek een beetje tegenvalt!.... Want ook al valt het niét
tegen, het nieuwtje is gauw van u af. Men heeft u gekarakteriseerd, gerangschikt,
men kent u nu wel; over uw derde en vierde boek wordt al veel minder geschreven
dan over het eerste (vooral wanneer het toevallig wat dikker is uitgevallen). Gij moet
al een zeer knap auteur zijn en telkens iets anders, iets verrassends brengen, wil men
in ‘de critiek’ geregeld notitie van u blijven nemen.
Denk niet, lezer, dat, wanneer ik hier kwaad van de critiek schijn te spreken, mijn
eigen critiek daar buiten valt. De menschelijke eigenschappen der nederlandsche
critici, waarvan ik gewaagde, zijn ook de mijne. De kwestie is misschien wel
voornamelijk, dat wij critici (als andere menschen) meer aan ons zelven denken dan
aan onze evennaasten, en dat de overweging: waarover kan ik eens een aardig stukje
schrijven, zonder mij al te opvallend te herhalen, méér geldt dan: welk boek is het
grootste, mooiste en het meest de algemeene aandacht waard.
En o, dat is nog niet eens de minst lofwaardige overweging. Is het niet opmerkelijk,
dat men in den laatsten tijd overal recensietjes leest van die kleine, dunne boekjes,
die thans bij Brusse verschijnen: Scharten's Bloedkoralen Doekspeld, Couperus'
Lucrezia, Top Naeff's Vriendin enz., hoogst merkwaardige boekjes zonder twijfel,
maar die toch wel voornamelijk daarom met zooveel meer ijver gelezen en
gerecenseerd worden dan b.v. Streuvels' Genoveva, wel voornamelijk omdat men
ieder dezer kleine boekjes binnen het uur op zijn gemak kan uitlezen, terwijl
‘Genoveva’ een toegewijde lectuur van minstens acht à tien uren vergt. Men heeft
het druk, en men is ook wel eens een klein beetje...... lui, of ongeduldig, of
ongedurig......
Hoe menschelijk en begrijpelijk dit alles moge zijn, het is zeer zeker tevens
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betreurenswaardig. Na het verschijnen van boeken zoo rijk en prachtig als dit
G e n o v e v a v a n B r a b a n t moest er eigenlijk een soort rumoertje van
bewondering door de Nederlandsch sprekende landen gaan. En de critici moesten
hun taak en hun verantwoordelijkheid beter beseffen en in de eerste plaats trachten
de publieke aandacht te vestigen op zulke enorme schatten, die aan de nederlandsche
litteratuur worden toegevoegd.
Beseffend hoeveel ook ik in dit opzicht te kort schiet, is het mij een vreugde hier
te kunnen verklaren, dat ik Streuvels' nieuwe schepping van begin tot eind met zeer
groot genot gelezen heb. Welk een s c h r i j v e r is hij toch, hoe voortreffelijk verstaat
hij dat edele vak! Geen bladzij in deze twee dikke deelen, die niet is van een volle
en rustige gedragenheid, rijp en rijk, bloeiend en glanzend - ja, glanzend in dien
warmen gloed, die alleen de diep genegen toewijding van een groot schrijver aan
zijn werk vermag te geven. Welk een woordenschat, en welk een beheersching
daarvan, welk een krachtig voortgolvend rhythme, welk een stoere, ‘gezapigheid’
zonder een oogenblik van verslapping!
Voor wie het nog niet weten mocht - fragmenten van Genoveva, verschenen in
D e G i d s en in dit maandschrift - Streuvels heeft de legendarische geschiedenis,
het heiligen-leven van Genoveva verteld als een historischen roman, die misschien
wel niet voluit realistisch genoemd mag worden, maar dan toch wel: vol frissche
realiteit. Wonderen, althans wat men vulgariter zoo pleegt te noemen, gebeuren in
dit boek niet, de geschiedenis, zooals zij hier verhaald wordt, lijkt van a tot z mogelijk,
ook Genoveva's zesjarig verblijf, met haar zeer jong kind, in het oerwoud. Zelfs houd
ik vol, dat al het menschelijk gebeuren in dezen roman met zeer fijn psychologisch
inzicht is verklaard en waarschijnlijk gemaakt. Geen wonderen dus in dezen zin maar overal het heerlijk wonder der natuur, het goddelijke wonder vooral der
menschelijke goedheid en bekoring. Als de ruw-driftige, maar innerlijk
eenvoudig-goede Siegfried, aan Golo's spijtig-booze beschuldigingen geloof slaand,
zijn Genoveva ter dood veroordeeld heeft, is het uit zich zelf, is het door een zich
voortdurend herinneren van haar stralende persoonlijkheid, dat hij gaat twijfelen, ja
dat hij zekerheid krijgt van haar onschuld. Deze wordt door niemand bewezen. Toch
weet ten slotte Siegfried dat zijn vrouw onschuldig gestraft is, dat zij de lage ontrouw,
haar ten laste gelegd, niet kàn bedreven hebben. Ziet ge lezer, dit is, bij al wat ge
misschien ouderwetsch aan dezen roman zoudt kunnen vinden, zijn sterke moderniteit.
Pas nú zijn wij zoover.
Maar, om thans maar niet te spreken van de enorme en zoo onmerkbaar verwerkte
cultuur-historische studiën des schrijvers, hoe modern in haar rijke pracht is ook zijn
taal. Verschillende, bijna louter beschrijvende hoofdstukken van het eerste deel,
Genoveva's Bruidloop (waarvan E l s e v i e r de primeur genoot), maar vooral het
hoofdstuk waarin haar leven in het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

133
woud, haar leven met boomen, bloemen, dieren en goddelijkheid, wordt weergegeven,
zullen ten allen tijde blijken te behooren tot het zuiverste en kostelijkste wat de
nederlandsche litteratuur heeft voortgebracht. Hier is een grootsche eenvoud, hier is
de ware en diepe adeldom van een menschelijk gemoed onmiddellijk in het woord
overgegaan.
H.R.

Justine Abbing. Uit het leven van eene denkende vrouw. Rotterdam, Nijgh
& van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij.
Uit het leven van eene d e n k e n d e vrouw...... er zijn dus ook niet-denkende vrouwen?
Zooals wij bijvoorbeeld, na lezing dezes boeks, moeten aannemen dar er doodgewone
minnaressen zijn en cerebrale dito? ......
Het dient gesignaleerd te worden, hoeveel aanmatiging er schuilt in zoo een
boektitel. Want de ‘denkende’ vrouw van dit boek is er eene van uitsluitend
l i t t e r a i r e belangstelling, die aan l i t t e r a i r e tijdschriften meewerkt, l i t t e r a i r e
proeven corrigeert temidden harer huisvrouwelijke bezigheden, en des avonds
l i t t e r a i r e lezingen houdt. Zoodat het ‘denken’, tot zóó speciaal terrein beperkt,
per somma niet zoo veel om 't lijf heeft.
Niet het bloot verstandelijke in dit boek is er dan ook het belangwekkendste deel
van - het wordt ons zelfs tamelijk onverschillig bij de herinnering aan enkele
bladzijden beeldend proza (pag. 224 e.v. bijvoorbeeld) waarin de schrijfster de
werkelijkheid, háár werkelijkheid, even zuiver getroffen heeft. Ook al is in zelfs déze
bladzijden een fnuikend gebrek aan phantasie voelbaar. Het komt er immers niet op
aan, zich in de minutieuse détails van eene situatie in te denken, en die dan naast
elkander te stellen, - het komt op de Greep aan; het komt er op aan, de dingen dáár
te grijpen, waar Geheimenis en Wezen zetelen.
Intusschen is dit laatste niet mijn hoofdbezwaar tegen de algemeene mentaliteit
die uit dit boek spreekt. Er zijn groote schrijvers geweest, die met een enkel droevig
restje van een potlood aan een wankel tafeltje in een onverwarmd vertrek
onvergankelijke kunstwerken geschapen hebben - want diep binnenin waren ze enkel
harmonie: harmonie van krachten spiritueel en lichamelijk. Deze dame daarentegen
zet zich in het stijlvol vertrek van een of ander naar het schijnt welverzorgd huis aan
een tafel, Louis seize, met een half dozijn wèl-gepunte kohinooren, en schrijft ze
dagelijks een paar maal stomp. Ze denkt-en-dicht in een half uur meer, dan ze in drie
dagen neerschrijven kan... want zij is innerlijk vol onrust. Zij noteert hare voornaamste
invallen met eene snelheid van twintig knoop in 't uur, en heeft geen tijd om een
oogenblik tot bezinning te komen. Wat drommel, zegt zij, wanneer men maar enkel
hoefde te schrijven - maar een mensch moet toch ook denken! En och hemel! Wanneer
men maar enkel hoefde te denken - maar een mensch moet toch ook schrijven! En
wanneer zij
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des ochtends al vóór zessen wakker wordt, is haar eerste greep naar het cahier, dat
op een tafeltje, met het trouwe potlood, den ganschen nacht op haar gewacht heeft.
En ze schrijft, ze schrijft in bed...... en schrijft minstens elken dag een schrift vol,
eene ‘productieve’ schrijfster! En zoolang niet de schrijfmachine wordt uitgevonden,
die in onmiddellijk contact met hare hersenen gebracht kan worden, terwijl het papier
als een baldakijn over haar ‘denkend’ hoofd zich welft, zoodat, gelijk 't daar van
binnen allemaal ‘gedacht’ wordt, de machine de geschiedenis maar zóó op schrift
kan stellen, zal het schrijven voor deze denkende vrouw e e n e w e l l u s t i g e
p o e n i t e n t i e blijven!
Ik wilde maar zeggen, Justine Abbing heeft gemeend, dat er een dik boek
geschreven moest worden van driehonderd pagina's denkwerk. Dat er betoogd moest
worden en geredeneerd, en uiteengezet, en nog weer verklaard, driehonderd
grootformaat pagina's lang, omtrent de vraag, och arme, of ‘de’ vrouw een even
productief kunstenaar kan wezen als ‘de’ man; of ‘zij’ even scherpzinnig
philosophische systemen doordenken en mathematische kwesties kan oplossen als
‘hij’.
Want dáár gaat het, meent zij, om. Dáárover moeten wij stevig ‘denken’. En het
valt haar niet in, dat het mogelijk geenszins de vraag is, of ‘de’ vrouwen leven,
kunstenaar zijn, maatschappelijke betrekkingen vervullen kunnen; maar dat er
bijvoorbeeld lieden zijn die meenen, dat het er op aankomt, of ze a l s v r o u w e n
leven, kunstenaar zijn, maatschappelijke betrekkingen vervullen kunnen. Ja, dat er
zelfs zijn, die meenen in e e n r o m a n , handelend over vrouwen, in wie dergelijke
vraagstukken tot worstelingen en spiritueele moeilijkheden aanleiding gaven, te
mogen verwachten de levensware b e e l d i n g van die worstelingen en moeilijkheden,
de psyche, h e t w e z e n van die worstelende, denkende vrouw om zoo te zeggen......
Welke laatsten voorts van oordeel zijn, dat aan dit dikke troebele denk-boek, 't
welk van die beelding nagenoeg geheel gespeend bleef, maar weer eens overtuigend
de bijzondere bouquet gedemonstreerd kan worden der oude belegen wijsheid,
bewaard in de vaten der P r i o r s P o e m s :
Here some would scratch their Heads, and try
What they sould write, and How, and Why.
But I conceive, such Folks are quite in
Mistakes in Theory of Writing.
If once for Principle 'tis laid
That Thought is Trouble to the Head
I argue thus: The World agrees
That He writes well, who writes with Ease
Then He, by Sequal logical
Writes best, who never thinks at all.

D.TH.J.
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A.M. de Jong, Marcus van Houwaert, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1920.
Na het boek van Kees van Bruggen, dat ik de vorige maand besprak, na ‘Zondvloed’,
boek van intellect en ontkenning, ligt, als een tegenstelling, voor me deze laatste
roman van A.M. d e J o n g . Treffend wordt het verschil in persoonlijkheid dezer
twee auteurs belicht doordat de boeken beide een zelfde hoofdthema behandelen,
n.m. het kapitalisme in zijn ontaarding. Dit moge dan de eerste overeenkomst zijn,
de schreeuw om verbetering een tweede... daarna blijft slechts de tegenstelling. In
‘Zondvloed’ ligt het hart, dat altijd nog hopen en vertrouwen wil, neder getrapt onder
het geweld van het ontkennend en afbrekend verstand, in ‘Marcus van Houwaert’
daarentegen triomfeert het hart, of laten wij liever zeggen, het overheerscht van den
begin af aan. Van Bruggen is een veel gecompliceerder natuur, de expansie van z'n
geest is grooter dan die van de Jong - hij is duister, symboliek, agressief, terwijl de
schrijver van ‘Marcus van Houwaert’ eenvoudig is, op het ouderwetsche af en zijn
aanval is zonder haat; bij hem is het slechts de drang der liefde die naar verbetering
streven moét. In geen der beide boeken spreekt een hooge geest zich uit, in géén van
deze twee boeken is de geest eigenlijk aan het woord -, bij den een is het 't verstand
dat zich martelt met duizend vraagstukken omtrent mensch en maatschappij en dat
alle als onoplosbaar van zich werpen moet; bij den ander is het teeder hart aan het
woord en het vertelt van lijden en noodlot - maar in geen der twee boeken verbindt
de geest wat verstand en hart zochten en vonden. En het is toch altijd weder de geest
die in groote kunstwerken spreekt - hoe zij zich dan ook openbaren moge -, verborgen
in het simpelst verhaal, of stralend in de helderste schitteringen van haar kracht over
ieder woord, en bezielend elke gedachte. Zij alleen toch vermag de wisselingen van
's menschen noodlot te plaatsen in de ruimte, ze daar te bezien, er van gescheiden
door een grooten afstand, zoodat alles scherp en klein en glashelder wordt. Wat het
hart gróót heeft gezien, vermag de geest te begrijpen als betrekkelijk, en waar deze
twee krachten vereend werken komt over het kunstwerk iets als de adem van
eeuwigheid. Al te dikwijls hebben schrijvers, in de laatste eeuwen vooral, datgene
wat hun onderwerp uitmaakt zóó dicht tot zich getrokken dat het voor hun oogen tot
nachtmerrieachtige dikte zwol - de wereld daarachter viel weg en zij waren zich er
niet van bewust dat zij het verband met het universum hadden verloren. Geest,
verstand en hart werden meer en meer in de wereld gescheiden, leefden daar als
afzonderlijkheden en er ontstond een noodlottige scheur in de geestelijke eenheid
van den mensch. Zijn volheid taande, zijn krachten lagen verstrooid en alleen de
groote kunstenaars redden die eenheid, behielden in hun uitingen adel en distinctie,
schoone kenmerken van een geest die iets had behouden van de goddelijke
helderziendheid, die in vroeger eeuwen zoo zeldzaam niet waren.
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Deze eenheid moeten wij, bewuster, opnieuw veroveren; niet vernielen en vertrappen,
als van Bruggen deed, mogen wij de bloesems van het hart, maar wij mogen haar
ook geen woekerbloei toestaan. Zij mag niet den geest omklemmen als een
parasiteerende plant, zij mag ook het verstand niet het zwijgen opleggen, doch bewust
moeten wij willen heerschen over onze innerlijke krachten. Misschien zullen dan al
die onnatuurlijke bobbels en uitwassen langzaam-aan verdwijnen en zullen wij weder
gaver, grooter en sterker worden. En dan ook zullen onze kunstenaars grooter kunst
weer gaan voortbrengen.
Als ik nu terugkeer tot mijn eigenlijk uitgangspunt, n.m. den roman van A.M. de
Jong, dan moet ik erkennen, dat, hoewel dit een boek is dat in hoofdzaak spreekt
over de bewogenheden van het hart, en voornamelijk over de bewogenheid die deernis
heet, de schrijver zich toch niet heeft laten verleiden tot een mateloosheid die
sentimentaliteit zou worden.
Alles in dit boek is eenvoud, het is het rustig verhaal van een man die, levend in
de harnas van conventie en ras-trots, langzaam-aan in zijn wederstrevende ziel een
liefde voelt groeien voor het volk. En het slot is dat hij (na de ernstige ziekte die, als
in zoo menigen roman de innerlijke crisis bespoedigt) dat hij, de aristocraat, zoon
van een bankier die bankroet ging, mee met de kameraden van de volksschool waar
hij onderwijzer is en met het krachtige, intelligente volkskind Greta, de strijd gaat
aanbinden tegen de maatschappelijke wantoestanden. Het boek is vol aardige
tafereeltjes der schoolkinderen, hoe zij den ‘meester’ winnen door hun goedhartigheid,
hun geest of argeloosheid, die verborgen liggen onder het verarmde, vervuilde en
afgestompte van hun uiterlijke verschijningen, hoe óók hun zwakte en ondeugd hem
met deernis gaat vervullen, onmerkbaar, tot hij de liefde overmachtig in zich weet.
De schrijver moet ongetwijfeld een goed man zijn, redelijk en idealistisch, maar
hij heeft zijn taak wat te luchtig opgenomen. Hij heeft zich te veel op een bepaald
standpunt geplaatst, zóó, dat er 'n vleug van tendenz over het werk waait: hij heeft
de karakters àl te veel beschreven van uit eene hoek, n.m. in hun houding tegenover
sociale verschijnselen. En ook heeft hij niet alle diepten van de ziel, die zulk een
groote crisis doormaakt, weten te peilen. Dat hij steeds al te vluchtig te werk ging,
bewijst ook zijn taal, die te wijdloopig is, die het losjes-karakteriseerend woord
verkoos boven het scherpe en beeldende. Hij is niet, wat men noemen kan, ‘litterair’,
daarvoor zijn zijn zinnen te alledaagsch, is er te weinig rhythme in den gang der
woorden. Toch klinkt, zoo nu en dan, opeens een andere toon door, een vollere,
diepere, een die de ontroering draagt en die vanzelf daardoor rhythme krijgt. En zèker
is het dat hij telkens en telkens met zijn stem vol teederheid en deernis en warmte,
in het hart weet te dringen, wanneer hij de tragiek der armoede schildert.
J. DE W.
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Adolf le Comte † 1850-1921.
Begin Januari is de bekende schilder van landschappen en riviergezichten, Adolf le
Comte, op ruim zeventigjarigen leeftijd te 's-Gravenhage overleden. Met recht mag
van dezen krassen zeventiger gezegd worden, dat de dood hem te midden van zijn
werk heeft overvallen; want zagen wij op de tentoonstelling in Pulchri en in den
kunsthandel Biesing niet nog tal van stukken uit den laatsten tijd bijeen?
Na zijn ontslag als Directeur van het Rijksmuseum ‘Huis Lambert van Meerten’
te Delft in November 1918 heeft LeComte dus niet lang meer van zijn zoo
welverdiende rust mogen genieten. En wat had hij er zich niet veel van voorgesteld,
om den tijd, dien hij thans beschikbaar had, geheel aan zijne lievelingsbezigheid, het
schilderen, te kunnen wijden!
Zijn eigenlijke werkzaamheden toch, en er waren er vele, lagen feitelijk op een
ander gebied. Op gelukkige wijze heeft Le Comte de intuïtieve gaven van den artist
in het leven zelf, in dienst en tot nut der maatschappij in toepassing en tot ontplooiing
kunnen brengen, zoodat hij in den vollen zin des woords een kunstenaar, een
‘Lebenskünstler’ genoemd mag worden.
Van groote waarde bleek zijn invloed bij het onderwijs in decoratieve kunst aan
de Polytechnische school te Delft (1878-1894) en later aan de Academie van
beeldende kunsten te Rotterdam (1902-1908).
Gaarne onderschrijven wij hetgeen een oud-leerling, thans hoogleeraar, eens
getuigde: ‘Wat Le Comte deed tot verheffing van het artistieke element aan de
Polytechnische school kan moeilijk hoog genoeg worden aangeslagen. - In een tijd,
dat de versierende kunst bij ons te lande op een laag peil stond en de publieke
belangstelling daarvoor vrijwel tot het vriespunt was gedaald, in een tijd van
wansmaak en groote onverschilligheid, wist deze jonge kunstenaar de liefde voor
zijn vak bij zijn leerlingen aan te wakkeren en door zijn invloed de verdoolde
Nederlandsche kunstnijverheid voor een groot deel wederom in de goede banen te
leiden.’ Te verwonderen is het niet, dat tijdgenooten en oud-leerlingen steeds vol lof
en waardeering over de persoonlijkheid van Le Comte en zijn met zooveel bezieling
gegeven onderwijs spreken. Typisch voor het karakter van Le Comte en zijn optreden
als docent is nog het volgende oordeel van genoemden oud-leerling. ‘Zijn correctie's
op hun werk, hetzij deze in schertsenden, ironischen vorm waren ingekleed, hetzij
als nuchtere kritische opmerkingen, werden altijd met veel takt, en als een
genoegelijke, vertrouwelijke bespreking gegeven en wanneer hij het potlood nam
om aan zijn woorden duidelijkheid bij te zetten, dan wisten zij niet wat meer te
waardeeren, het vlotte van zijn schetsen of de raakheid van zijn opmerkingen, die
bij alle pittigheid nimmer kwetsend of ontmoedigend maar daarentegen opbouwend
en aansporend waren.’
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Het is thans niet de bedoeling Le Comte's werkzaamheden op velerlei gebied hier
uitvoerig te bespreken. Geenszins mag echter onvermeld blijven hetgeen hij voor de
herleving van de glasschilderkunst en de aardewerk-fabricage heeft vermogen tot
stand te brengen.
Want is het voornamelijk niet op zijn aandringen en aan zijn invloed toe te
schrijven, dat zijn vriend J.L. Schouten zich in Frankrijk de noodige technische kennis
van de glasschilderkunst heeft eigen gemaakt, om later een fabriek te Delft te kunnen
oprichten? Thans wordt er glas bewerkt van zulk eene voortreffelijke qualiteit, dat
het dikwijls moeilijk valt b.v. in gerestaureerde vensters de nieuwe van de oude
stukken te onderscheiden; als artistiek adviseur aan deze en aan de aardewerkfabriek
onder Joost Thooft en A. Labouchère heeft Le Comte krachtig medegewerkt om deze
verwaarloosde takken van kunstnijverheid wederom tot bloei te brengen.
Hieruit blijkt welk een groote stuwende kracht er van deze edele, nobele figuur
uitging, die, levende in een overgangstijd, in een tijd van bewustwording, van een
zoeken naar nieuwe wegen, behoorde tot de moderne, tot de vooraanstaande
persoonlijkheden op kunstgebied.
I.P.

Portretten van Henk Meyer op st. Lucas.
In de eerste zaal der laatste tentoonstelling van St. Lucas, d.w.z. in de zaal waarin
de speciale afdeeling ‘Het Kind’ te vinden was, hingen twee schilderijen en eenige
teekeningen van Henk Meyer, waarop, dunkt me, de aandacht wel eens gevestigd
mag worden.
Het zijn portretten van kinderen. Over de bij elkaar ingelijste geteekende portretten
van jongens en meisjes wil ik het nu niet hebben, omdat in het bijzonder de twee
geschilderde mij ditmaal hebben getroffen. Ze zijn beide eenigszins vlak geschilderd,
op de wijze waarvan Holbein het groote voorbeeld heeft gegeven: tooncontrasten
zijn vermeden, de toonschakeeringen subtiel.
Het eene is van een roodharig meisje; bijzonder mooi is de eigenaardige blanke
tint gegeven die de huid bij deze kleur van haar vaak bezit, fijn zijn mond en oogen
daarin geteekend en in het geheel gemodelleerd. Het meisjeslichaam, met de witte
jurk, is in het kinderlijke, wat onbehagelijke zitten uitstekend gekarakteriseerd. De
achtergrond is effen blauw, misschien wat te blauw om het zoo verdienstelijke portret
geheel en al aantrekkelijk te doen zijn. Doch dit is een kleinigheid, en gemakkelijk
te verhelpen bij dezen trant van schilderen, waarbij de fond eigenlijk vooral dient
als kader voor de figuur. Niet minder gelukkig zeker, lijkt mij het kleine kinderkopje
aan den overkant, het frissche ronde gezichtje met den krans van haar.
Het scherp observeeren, het smaakvol en met toewijding uitbeelden, en een juist
genoeg doorstralen van de geestigheid, die wij uit Meyer's illustratiewerk kennen,
maken dezen schilder tot een voortreffelijk portrettist; een onzer besten.
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Men moet het betreuren dat talenten als het zijne niet meer gelegenheid krijgen zich
te doen gelden, dat bij het doen van opdrachten voor portretten door het publiek zoo
dikwijls meer op de bekendheid des schilders wordt gelet dan op zijn kansen, de taak
tot een goed einde te brengen. Jonge, of betrekkelijk jonge schilders als Meyer moeten
nog te vaak het portretschilderen als een kostbare en weinig loonende liefhebberij
ondernemen, inplaats een publiek te vinden dat blij is dat zij hun gaven er aan willen
wijden. Men meent dikwijls, een stuk van waarde te bezitten, als men een portret
laat schilderen door iemand wiens werk op de kunstmarkt hooggeprijsd is, doch het
is zeer de vraag of deze berekening op den duur wel uitkomt, en of die waarden niet
zullen veranderen met den tijd.
C.V.

R. Martinez op ‘voor de kunst’ te Utrecht.
In dezen overgangstijd van kunst - als van maatschappij-vormen - nu de kunstenaar,
zoo hij niet behoort tot de navolgers van oude vormen bewust of onbewust naar
nieuwe gedreven wordt, is onze belangstelling gericht op de wijzen, waarop zich de
overgangen manifesteeren. En daar er door kunstenaars, en vooral door wie zich
verbeelden dit te zijn, de meest vreemde producties de wereld in gezonden worden,
die met kunst òf niets te maken hebben òf één van de bestanddeelen, waaruit een
kunstwerk bestaat, rhythme of kleur, maken tot de eenige, is 't een dubbele vreugde
als we een ernstig, eerlijk werker zien, de bezig is, stap voor stap, zich een nieuwen
uitingsvorm te verschaffen, waarin hij weer de schoonheid benadert.
De Cubaan Martinez, gedurende den oorlog uit België in ons land gekomen,
exposeert op ‘Voor de Kunst’ zijn schilderijen, vooral die van de jaren 1919 en '20,
waarbij van de voorgaande jaren eenige exemplaren gevoegd waren, om den weg
aan te duiden, dien hij gegaan was.
In die welke ontstonden tusschen 1914 en '17 zien we hem als luminist, een luminist
die niet veel verschilt van andere Belgische schilders, van wier producten we vele
in de laatste jaren hebben gezien. Zijn luminisme munt niet uit door bijzondere lichtof kleurkracht. Hij gaf de werkelijkheid weer gelijk ze zich hem in haar veelvuldige
verschijnings-vormen op een oogenblik vertoonden, door licht en atmosfeer omhuld.
In de ‘Prins Hendrikkade te Amsterdam’ bemerken we als 't hem eigene alleen in 't
luministische stadsbeeld een karakteristieke weergave van eenige figuurtjes en een
samenvattende schildering van goederen die op de kade bijeen liggen. Dan opeens
verschijnt uit 1918 een Cubistisch schilderij ‘Volkstheater’, waar, zooals we dit van
andere Cubisten kennen, het als een geheel in de werkelijkheid aanschouwde beeld,
als een verkeerd in elkaar gezette legkaart ons voor oogen wordt gebracht. Toch zien
we in dit groote schilderij een durf in figuren-beelding, vorm- en kleurkracht, die we
van den schilder der
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luministische schilderijen niet zouden hebben vermoed, wanneer we hem niet gekend
hadden uit werk van dienzelfden tijd, dat in 1918 in ‘Voor de Kunst’ op een
tentoonstelling van moderne schilders onze aandacht had getrokken. Het waren toen
vooral eenige stillevens, waaronder één van muziekinstrumenten, die door de
zekerheid van plastische beelding uitmuntte. In dien tijd was het dat Martinez zich
aan de Vecht gevestigd heeft. Daar, in de eenzaamheid der Vechtstreek, heeft hij
eigen levensbeelding gevonden, door middel van een buitengewone intensiteit van
werkkracht.
Er zijn kunstenaars die van 't kubisme komen tot een samenstelling van
geometrische vormen zonder meer. Doch voor Martinez, zooals bijv. ook voor Gestel,
is 't cubisme een tijdelijke schildermethode geweest, die als 't ware weer een geraamte
gaf aan vervloeiende vormen. In 't luminisme immers lossen de vormen zich op in
licht, in atmosfeer, als de enkele dingen in het al. Niet tot een zich wegwenden van
de natuur bracht 't cubisme Martinez, maar tot een meer plastisch en meer
samenvattend zien en beelden der dingen in de natuur. Zoo kwam hij wonen in de
Vechtstreek, die hij zag met nieuwe oogen, oogen van den Cubaan, en tevens van
den eigen uiting zoekenden schilder. Moeilijk zou een Hollander opeens een dergelijke
nieuwe verbeelding van het hem lang bekende landschap kunnen geven. De
herinneringsbeelden van 17e en 19e eeuwsche kunst zijn te vast in zijn geest, en waar
hij iets dergelijks beproefde, het gewilde verhinderde tot nog toe de bereiking der
schoonheid. Men kan zich geen grooter verschil denken dan tusschen de schilderijen
van onzen Vecht-schilder Bastert en die van Martinez, en men moet deze uit zijn
herinnering bannen, als men die van Martinez bekijkt. Zijn eerste landschappen in
Vreeland geven ook nog niet het genot van 't schoone; hoewel hij het eigenlijk
cubisme verlaten heeft, doet de theorie nog zijn werking gevoelen in de schildering
van 't boomloover, in de samenstelling der huizen, enz. De kerk en dorpshuizen wil
hij als eenvoudige dingen geven, en ze gelijken nog eenigszins opgezette huizen uit
een primitieve kinderbouwdoos.
Ook is het karakteristieke van de natuur-vormen nog niet alijd in den, als
samenvatting bedoelden, vorm verwerkt. Maar stap voor stap merken we vooruitgang:
De kleuren in groote effen kleurvlakken opgestreken, vormen een eigen harmonische
kleurengamma, de synthese der veelvuldige natuurvormen tot eenvoudige vormen,
waarin echter de natuurvorm opgenomen, niet genegeerd wordt, gelukt steeds meer.
Zoo geeft hij in: ‘De Sluis tusschen de Vecht en de Loosdrechtsche plassen,’ kracht
van eenvoudige plastische beelding in sluis en oevers, terwijl ook in de boomen
terzijde met hun waaiend loover, de geometrische vorming, hoewel nog niet geheel
verdwenen, voor een leven-beeldende plaats maakt. En we zien de kleuren, wier
diepe kracht we hier bewonderden, zich tot kleur-harmonieën ontwikkelen in de
beide landschappen van 't: ‘Jaagpad aan de Vecht.’
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Beide geven dezelfde huizenreeks aan 't water, 't ééne in den zomer, 't andere in den
winter: 't Zomerlandschap met fel blauwe lucht en een kleurig schip bij den oever,
welks heldere kleuren de hooge klare boventonen geven bij de warmere, diepe
kleur-harmonie der huizen. Daarentegen geeft 't ‘Winterlandschap’ de huizen in
koude kleuren-gamma, onder de grijs en witte winterlucht. Van toon, toonverschil,
van een atmosfeer die de dingen omhult en samenvoegt is hier geen sprake.
Kleurharmonieën, of melodieën, en vereenvoudigd saamgevatte vormplastiek, geven
den indruk van 't rustige landschap in Zomer-helderheid en Winter-koude.
Maar niet alleen in en door het landschap heeft Martinez zijn krachten beproefd
en geoefend. Hij schildert ondertusschen Portret en Stillevens. Een portret is er van
1919, waarin men als 't ware gadeslaat de wijze waarop het uit kleurvlakken door
den schilder plastisch opgebouwd is. Dat mansportret met de groote zwarte oogen,
blauw-zwarte haren, de rood-knollige neus en de sterk sprekende jukbeenderen is
wellicht 't meest interessante, al is 't niet 't mooiste werk: de studie van een kunstenaar,
die met sterke wilskracht bezig is zijn weg te vinden. Die kracht en intensiteit,
waarmee hier gewerkt is, voelt men ook in de Stillevens, waarbij hij zich telkens een
nieuw probleem stelde, dat hij trachtte op te lossen. In elke Aquarel (krijtteekeningen
met waterverf) en elk schilderij zien we de bewuste oefening in plastiek, in
rhythmische ordening, en vorm- en kleur-kracht-schildering, waarbij het hoogtepunt
van 1919 bereikt werd in 't ‘Stilleven van een bruin aarden pot,’ waaromheen in
rhytmische groepeering hoopjes appels liggen op een fel groen tafelkleed, terwijl de
aarden pot zelve met pracht van roode appels, hoog opgestapeld, gevuld is. En in
1920 gaat hij tusschen de landschappen met stillevens- en nu vooral
bloemenschildering door. Weer zien we drie opeenvolgende schilderijen met
‘Magnolia's’, twee met koperen ketel en appel, de laatste met appel alleen, waar in
't volgende weer zwakheden van 't vorige overwonnen zijn of op andere wijze het
beeld als kleurig plastisch beeld volmaakt is. En de breedheid en vrije zwier van zijn
schilderwijs neemt toe in de verbeelding der Zonnebloemen: de zonnebloem alleen
door de wijd uithangende groene bladeren omkleed en de Zonnebloemtak, die zwierig
pralend in de vaas staat en waarlangs de bladeren als sierlijke groene sleepen
neerhangen, terwijl bij de vaasvoet eenige appelen liggen. Het substantieele van die
vruchten, niet de vrucht als kleurvlak is gegeven. En ook waar de kleur in zijn kracht
en gloed gezocht is, zooals in het stilleven van 't perzisch blauwe boord met vruchten
naast de groen blauwe gemberpot, tegen paarsch, blijft toch 't beeld plastisch.
Het is echter vooral in het landschap, dat ons een nieuwe wijze van beelding treft.
En vooral als we een onderwerp zien zooals er zoo dikwijls door onze schilders,
zoowel van Haagsche als Amsterdamsche school geschilderd is: Een Dijk met Molen.
Geen zichtbaar atmosfeer geeft aan 't land-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

142
schap de droomerige teerheid; geen bijzonderheden van de weide. De weidekanten
met gras en bloemen, boeien onze aandacht. We zien het landschap met den molen
aan 't eind van twee convergeerende, door een dijk gescheiden sloten uit effen, strak
begrensde kleurvlakken opgebouwd, die 't karakter van 't land zonder haar
bizonderheden weergeeft, en de strakte der vaarten, waarvan 't water, door den wind
gedreven tegen den wal, de koude grijs en witte lucht weerkaatst. Maar, waar we bij
dit landschap en de vorige ontledend constateeren, dat 't goed is als nieuwe
karakteristieke weergave van 't Hollandsche landschap, wordt men toch eerst bewogen,
dat is, geniet men van de schoonheid, wat ten slotte het doel van kunst is, bij de twee
laatste landschappen, die Martinez schilderde: ‘Sluisdeuren bij de Loosdrechtsche
Plassen,’ een verlichte huizengroep terzijde van de sluis met hoog tegen 't luchtblauw
een populier, en ‘Een Landschap,’ waar oude huizen in een schoone harmonie van
diepe kleuren zich spiegelen in 't water. Men wordt geboeid door dit beeld, waar
geen bizonderheid afleidt, tot langdurige aandacht; stilte komt over ons en het gevoel,
dat we alleen ontvangen, als we met de schoonheid in aanraking komen.
Ook in zijn ‘Portret van een Javaan’ vermocht Martinez dit te bereiken. Niet als
in het andere portret ziet men hierin den ganschen op-bouw, al bevat het ook als
ondergrond de ontledende studie. Een jong Oostersch gelaat met blauw-zwarte haren,
donkere droomende oogen, en warm bruine gelaatskleur, waartegen de witte halskraag
lichtend glanst.
Zoo werd door dezen schilder het begin bereikt van een nieuwe, eenvoudige, klare
beelding van leven en natuur, waaruit blijkt dat de natuur nog steeds de onuitputtelijke
schatkamer van de kunst kan zijn.
C.V.H.

De ‘tweejaarlijksche’ te Venetië.
Voor de eerste maal sedert den oorlog is gedurende den verstreken zomer en nazomer
de Tweejaarlijksche Internationale Kunsttentoonstelling te Venetië weder gehouden,
niet - helaas! - met de glans en glorie van vorige malen, maar de artistieke gebeurtenis
is toch van belang genoeg om er een korte retrospectieve beschouwing aan te wijden.
Het geheel der tentoonstelling, door italianen en vreemdelingen toch nog drukker
bezocht dan verwacht was, maakte een tamelijk chaotischen indruk. Het meerendeel
der kunstenaars ondergaat merkbaar den néérdrukkenden invloed van dezen nog zeer
moeilijken tijd. In de massa der tentoongestelde werken ontbrak het ‘abstracte’ op
beangstigende wijze. Het algemeen rhythme der kunst bleek eer banaal dan verheven.
De moed tot geestelijk scheppen schijnt verloren mèt het vertrouwen en de visie.
Waar zij al toewijding toonen verliezen de artiesten zich in descriptief, episodisch
werk. Als zij effect zoeken is dat òf zinnelijk òf vulgair - of beide. Men merkte zoo
hier en
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daar kunstwerken op van individueelen stempel en kracht, en die weinige werken
ontroerden des te sterker, ook omdat wij optimisten er onwillekeurig de belofte in
zien van een betere toekomst.
Weinige uitzonderingen daar gelaten ontbraken te Venetië de cyische en
synthetische kunstwerken, de breed opgezette composities. De zalen lieten den indruk
na eener bontheid van fragmenten, en zeer weinige daarvan blijven achteraf voor
den geest staan als belangrijk. Een artiest die a a n d u r f t trekt aanstonds de aandacht
en komt meer uit dan anders het geval zou zijn. Zulk een artiest is b.v. Amedeo
Bocchi, op wiens werk ik naar aanleiding van de Romeinsche voorjaars-expositie in
dit tijdschrift reeds de aandacht vestigde (Juni; met twee afb.) Een ander jong
kunstgenoot, die zich te Venetië gelden liet, is Mario de Maria, van wien het kleine
fantastische doek ‘'t Huis des Satans,’ vast van factuur en boeiend door den
eigenaardigen fosforgloed der kleuren, wel verdient hier afgebeeld te worden.
Er is veel gepraat in de laatste jaren over passatistische en futuritische kunst. Dit
jaar is er te Venetië, duidelijker dan ooit te voren, een kloof tusschen het oude en
nieuwe merkbaar, tusschen een kunst die het makkelijk opneemt, werkende met de
overgeleverde middelen, en de kunst die zich martelt om los te geraken van de traditie.
Het wil mij voorkomen dat er in b e i d e iets gewilds is. Uit dit oogpunt gezien is de
Twaalfde Tentoonstelling te Venetië zoowel voor de kunstenaars als voor het publiek
zéér leerzaam geweest.
De plastiek was dit jaar al bijzonder arm. Geen der landen had op dit gebied iets
bijzonders te toonen dan alleen Rusland, dat ons de kunst van den futuristischen
beeldhouwer Archipenko in een afzonderlijke zaal demonstreerde. Als wij hier de
ontroerende groep van den Italiaan Ermengildo Luppi ‘Eenzamen’ noemen, dan
hebben we wel het beste, bijna zou ik zeggen ál het goede gememoreerd, dat Venetië
ditmaal op plastisch gebied opleverde.
Haar grootste gewicht ontleende de tentoonstelling ook ditmaal weder aan de
personeele exposities. De overleden Gugliemo Ciardi, nadenkend en zachtmoedig,
is in zijn intimiteit zeker geen minder kunstenaar dan de grijze Antonio Mancini, die
nog onder de levenden behoort en wiens werken zooveel forscher en grootscher zijn,
zonder daarom de kleurkracht en oorspronkelijkheid meer te bereiken van zijn jonge
jaren. De jongestorven Umberto Moggioli deed in de twintig werken, die hier van
hem vereenigd waren, zijn eerlijk en evenwichtig talent kennen, waaraan de ontijdige
dood de volle ontwikkeling ontzegde. In hem heeft de moderne Italiaansche kunst
een harer belangrijkste figuren verloren. Overbodig leken mij daarentegen de
retrospectieve tentoonstelling van het werk der beide Napolitanen Camillo Miola en
Pietro Scoppetta. In het groote tentoonstellingspaleis heeft ook een buitenlandsche
personeele expositie een plaats gevonden en deze is er een die zéér de moeite waard
was. Zij gaf een bijzonder mooi overzicht
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van het werk van den overleden Zwitser Ferdinand Hodler, stellig een der meest
krachtige en markante meesters der moderne kunst.
Daarentegen werden degenen teleurgesteld, die het Nederlandsche paviljoen
binnentraden met de verwachting een Vincent van Gogh te leeren kennen. Zij vonden
er in plaats van een representatieve zaal, waarop uitzicht was geopend, negen schamele
werkjes, niet meer dan eenig onbeduidend afval (het zelfportret daargelaten) als men
bedenkt wat deze groote Hollandsche meester werkelijk heeft voortgebracht! - Isaac
Israëls en andere levende meesters zijn ook slecht vertegenwoordigd geweest. Van
Toorop was er maar één portret, en niet een van zijn beste. Blommers was zwak,
Breitner integendeel waardiger gekenschetst door twee doeken. Bewonderd werd
het schilderij van N. Bastert ‘Leerdam’ en het mooie gave stuk van Gorter ‘Herfstzon.’
Ph. Zilcken deed zich al heel weinig eer aan met het paar ‘Oude Schoenen’: een naar
onze meening even ongepaste als armzalige persiflage van het beroemde stuk van
Van Gogh met dezelfde voorstelling.
De moderne Nederlandsche kunst heb ik oprecht leeren bewonderen, in het land
zelf, en betreur het diep dat ons ditmaal niet een beter keus uit het echt vitale en
moderne werd waardig gekeurd. Zij die de Hollandsche kunst van tegenwoordig niet
kennen, zullen in het wèl gestoffeerde paviljoen twee of drie dingen met welgevallen
gezien en over de rest hun schouders hebben opgehaald. Zij die weten wat Van Gogh
en andere meesters inderdaad beteekenen, kunnen er zich slechts over hebben
geërgerd, dat zij aldus met een poging tot misleiding werden afgescheept. - De
Nederlanders hebben zich dit jaar een bedenkelijk slechte pers bezorgd. Het had zoo
niet behoeven te wezen.
Veel meer, maar - billijkheidshalve gezegd - vooral quantitatief bood het Belgische
paviljoen, waar men oude kennismakingen niet alleen hernieuwde, maar ook met
genoegen zekere jongere elementen voor het eerst ontmoette. Belangrijk was het
Fransche paviljoen vooral wegens de achten-twintig werken van Cézanne die er
vereenigd waren. Het overzicht van diens artistieken levensloop had rijker en ook
zuiverder kunnen wezen, doch hier bevond men zich tenminste tegenover de
waarachtige persoonlijkheid van een merkwaardig kunstenaar.
Het Engelsche paviljoen was gesloten. De Vereenigde Staten hebben van het hunne
al heel weinig werk gemaakt. In het Russische werd men aanstonds een deerlijke
onvolledigheid gewaar. Veel belangwekkender was het Poolsche paviljoen; als dit
volk ook overigens evenveel belooft als op het gebied van kunst, dan gaat het stellig
een niet duistere toekomst tegemoet. Zeer opmerkenswaard was ook de groep der
Czeco-Slovaaksche kunstenaars, niet het minst door de aanwezigheid van een paar
kloeke uitstekende schilderijen van Oskar Brazda, die te Rome gevestigd is, weinig
exposeert, maar desondanks naam begint te maken. Wat allerminst verwondert!
FRANCESCO SAFORI.
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H. DAUMIER.

- RUE DANS LA NEIGE. EIGENDOM VAN DEN HEER ARY PRINS TE SCHIEDAM.
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Honoré Daumier en de hedendaagsche kunstbeschouwing,
door Cornelis Veth.
AANLEIDING om over een kunstenaar uit vroeger tijd te schrijven kan zijn het
ongeduld hem vergeten of miskend te zien.
Maar een andere aanleiding kan de wrevel zijn, waarmee men het aanziet dat hij
het middelpunt van een bijna ongure belangstelling is geworden, zijn kunst het
voorwerp van gezochte uitlegging en pedante frazerie. Zoo gaat het mij met Daumier.
Warmbloedig maar zenuwsterk zoon van Zuid-Frankrijk, tijdgenoot en
geestverwant van de fleurige bent, die, Gautier met-het-roode-vest aan het hoofd,
manifesteerde voor Hugo's romantiek en tegen het taaie bastaard-classicisme, gij die
reeds jong uw enthousiasme, uw opstandigheid wist om te zetten in grootsche en
dreunende satire, gij onstuimig realist die tot het einde in uw titanischen greep de
spontaniteit legde van een op de dwaasheid instinctmatig reageerenden... kwajongen,
wat hebt gij gedaan, om het object te worden van de allernieuwste cultuurhistorische
en kunstfilosofische diepzinnigheden?
De kunst van Daumier is, zooals die van Brueghel of Jan Steen, te bereiken langs
den gemakkelijksten en eenvoudigsten weg van onze belangstelling voor het leven,
dat in de 16e, de 17e en de 18e eeuw toch altijd in het groot datzelfde leven is. Ze is
alleen te genieten door middel van onzen zin voor schoone beelding, voor humor en
tragiek, die door geen classificeering en geen definities te helpen of - goddank - op
een dwaalspoor te brengen zijn.
Voor hem die de schoonheid noch den humor kent waar hij ze ontmoet, neem ik
aan met vernuftige stellingen en neuswijze machtwoorden te bewijzen, dat Daumier
een zeer grof caricaturist en een goedkoop grappenmaker is geweest, verre overtroffen
door Victor Adam of Alexander Ver Huell. Is dit wel heel veel anders dan waartoe
Meyer-Graefe kans zag, die Hogarth ver boven Jan Steen, den potsenmaker, stelde?
Zoo ver dwaalt de geest af, die bij voorkeur langs de kantjes loopt.
Niets is van grooter belang, dan dat wij onze kostelijke ontvankelijkheid bewaren.
Los van alle liefhebberijen en hypercritiek, psychologie en schatgraverij in het
vruchtbaar verleden, waarin de tegenwoordige kunstbeschouwingen, in het bijzonder
de Duitsche, elkaar overtreffen, is er echter iets aandoenlijks in den hartstocht
waarmee men thans den kunstenaar Daumier bij onze oostelijke buren gehuldigd
ziet.
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Al mogen wij ons gewaarschuwd houden door de ervaring, dat de Duitschers na zeer
veel over Shakespeare te hebben geschreven, de eer voor zich opeischen van hem
beter te begrijpen dan zijn landgenooten, en al is het in dit verband misschien niet
overbodig er aan te herinneren dat Baudelaire, Goncourt, Arsène Alexandre en
Gustave Geffroy, Daumier in voortreffelijke termen hebben gewaardeerd, men gunt
hun gaarne de verdienste van juist thans, juist dezen negentiende-eeuwschen meester
in zijn grootheid te belichten.
Wat toch is het geval? De geestelijke sympathieën der kunstvrienden gingen (en
dat niet slechts in Duitschland, en ook niet speciaal in het Duitschland van na den
oorlog) uit naar de duisterheden van mysticisme en... amorfisme. Naar het
belangwekkende maar troebele mysticisme dat vooral te vinden is in de neo-romantiek
van het begin der 19e eeuw, en naar de moderne leer die den vorm ontkent en beelden
wil zonder beeld. In dit alles, door honger naar den huiver, of naar den platteren
griezel van het onverklaarbare en in het afzakken naar het Niet der wezenloosheid,
bleek de doodelijke vermoeienis en overprikkeldheid der geesten en ik noem het
ontroerend dat de belangstelling zich terzelfdertijd werpt op een kunst, zoo vol naieve
energie en zoo vol hart, zoo weinig mystiek en zoo weinig amorfistisch als die van
Daumier.
Dus schijnen wij ons toch in de meest superieure en hautaine perversiteit niet zoo
gelukkig te weten, of wij snakken er nog wel naar, mee te voelen met de vervoeringen
in liefde en haat van een in zijn grootheid naief, menschelijk mensch, zonder foei te
roepen dat die vervoeringen de dagelijksche werkelijkheden betreffen te midden
waarvan hij leefde!
Voor het overige hebben, om de waarheid te zeggen, in die vele nieuwe Duitsche,
Daumier nieuw ontdekkende boeken, de meestal uitmuntende reproducties mij altijd
het best bevallen, en hebben de vele lessen over Affecte, Synthese, Begriffe nooit
iets aan mijn waardeering van den grooten Franschen meester toegedaan. Het is niet
met klügelnde Kulturmeierei dat men een figuur als Daumier benadert, maar met
eenvoud, ontvankelijkheid van gemoed en zin voor humor. Daumier is klaar als
bronwater, hij is klassiek in zijn gezondheid, en - laat dit ons vooral goed begrijpen,
hij is niet fin-de-siècle! Hij is meer Franschman dan Parijzenaar, meer klassiek dan
modern.
En trots al onze waardeering voor elke erkenning van Daumier, ondergaan wij de
verzoeking den filosofeerenden kunsthistorici van de nieuwe school toe te roepen:
Ga met uw vernuftigheden, met uw definities, naar het rococo, of wedijver in
wijsheden over elke uiting van caprice en nevrose, maar trek u terug voor de robuste
gestalte van dezen zeer evenwichtigen mensch.
Daumier als schilder en Daumier als caricaturist - het is geloof ik, nog
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niemand gelukt het verband en het verschil tusschen beiden aan te toonen. Misschien
omdat nog niemand het beproefd heeft. Wel heeft men herhaaldelijk de verhouding
tusschen beiden m.i. verkeerd voorgesteld. Daumier zou door de omstandigheden,
door de zorgen voor het dagelijksch brood, caricaturist geworden en gebleven zijn,
en de schilder zou zich daardoor slechts onvolmaakt hebben kunnen uiten.
Dit lijkt mij de zaak op haar kop zetten. Denken wij ons de kunstenaarsfiguur van
Daumier eens, enkel als schilder (in olieverf). Zou hij dat enorm veelzijdig, dat
uitputtend, dat duizendvoudig genuanceerd beeld van zijn tijd hebben nagelaten? Is
het niet veeleer waarschijnlijk dat Brueghel en Jan Steen, indien ze zulk een soepel,
rijp en vlot procédé in hun dagen hadden beschikbaar gevonden, naar het lithografisch
krijt hadden gegrepen? Hoe ontzaglijk veel had een geest als Daumier mee te deelen,
en hoe kort is het leven! Doet de schoonheid van zijn schilderijen er iets toe af, dat
de verbeeldingen, de opmerkingen, de vloeken en de zuchten van dien fellevenden
geest in den steen en het houtblok nauwelijks genoegzaam gereede uiting vonden?
Meent men werkelijk dat hij zich slechts om den broode met de politiek afgaf, of dat
hij met weerzin commentaar op actualiteiten verzon of aperçu's van het leven op de
straat?
Te wenschen dat Daumier slechts geschilderd had, zou vrijwel gelijk staan met te
wenschen dat Shakespeare slechts sonnetten had geschreven of Goethe alleen drama's.
Het is een miskenning van het feit dat Daumier (binnen het kader van het beeldend
kunstenaarschap) een artiest was van zeldzame universaliteit, dat hij behalve een
impressionist met visionnairen zin, een profeet is geweest en een chroniqueur, een
dramaturg en een blijspeldichter, dat hij eigenschappen bezat van den frescoschilder
en van den petit-maître beiden en altijd scheppend, in zijn scheppen een conscientieus
illustrator kon zijn. Het is ontkennen wat zoo wezenlijk is; dat Daumier's vis comica
dieper lag en voller was dan bij een zijner tijdgenooten, dat de machtige drang tot
beelden samenwerkte met een even machtigen drang tot lachen en dat zich in zijn
litho's, zijn houtjes naast den grooten kunstenaar een geestig man, een spotter, een
moderne Rabelais en een moderne Molière vertoonen. Die zich in zijn schilderwerk
en aquarellen slechts indirect uiten kon - indien hij daar zich uiten kon.
Kan men zich Daumier denken zonder den ‘Ventre Legislatif,’ zonder het
‘Fantôme’ van Ney, zonder de portretten der rechters van April, die van Guizot en
Thiers, zonder de baders en baadsters, de bons bourgeois of de prenten op den oorlog
van 70? De schilder Daumier is de niet-agressieve, de niet actueele, de Daumier die
niet opstuift over een maatregel, het niet uitschatert om een krantenbericht, niet kookt,
niet walgt,.... niet speelt.
De geheele Daumier is niet de schilder van enkele Don Quichotte's, enkele
saltimbanques, enkele familiegroepen, eenige advocaten, het is de
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teekenaar en schilder van de dolende ridderschap, van de kermis, van het gezin, van
het advocatendom. De teekenaar van zoovele schakeeringen van menschen als Balzac
of Dickens er hebben gecreëerd en in zijn eeuw alleen te vergelijken met deze beide
overbruischende bronnen van fantasie en vitaliteit.
Ik heb nooit ergens geboekt gezien, wanneer Daumier begonnen is te schilderen.
Maar de trant zelf van zijn peintuur en de motieven die hij koos, schijnen er op te
wijzen dat dit niet veel vóór 1850 à 1855 geweest kan zijn, misschien nog wel later.
Hij begon als lithograaf: met het op steen brengen van prentjes à la mode voor
uitgevers, met het maken van prentjes, die geheel in den geest van Charlet of Raffet,
populair en chauvinistisch waren. Zijn eerste geheel oorspronkelijke litho's zijn die
uit ongeveer 1830 voor de ‘Caricature:’ droog en nog wat peuterig, maar reeds scherp
van expressie. Dan volgen spoedig, onbegrijpelijk spoedig, reeksen prachtige prenten:
portretten van ministers en afgevaardigden der regeeringspartij, caricaturen op Louis
Philippe in eigen gedaante en als ‘la Poire,’ enz. bekroond door dat vijftal
monumentale litho's: ‘R u e T r a n s n o n a i n ,’ - ‘E n f o n c é L a f a y e t t e ’ - N e
v o u s y f r o t t e z p a s !’ - Ve n t r e L é g i s l a t i f - T r è s h a u t s e t t r è s
p u i s s a n t s m o u t a r d s e t m o u t a r d e s l é g i t i m e s .’ Deze steenteekeningen
met de breed modelleerende tinten, de uitgestreken vlakken, de belichting die de
ondergeschikte rol van toelichting speelt, zijn zichtbaar het werk van iemand die ook
schilder kon zijn, maar dan toch een die heel anders schilderen zou dan Daumier
gedaan heeft. Veel meer schijnen de schilderijen, (als men een hoogst enkele,
bijvoorbeeld ‘Christus en de jongeren,’ uitzondert) met dat licht dat als met flitsen
de gestalten onthult, met die vibreerende verschijning der lichamen, met de zonder
overgang schier in elkaar vloeiende uitersten van toon, ten duidelijkste het werk van
den lateren lithograaf, die met vlotte krijttoetsen lijkt te improviseeren, en uit het
hoogste wit en diepste zwart de vormen evoceert. De vroegere Daumier zou
geschilderd hebben, verbeeld ik mij, eenigszins op de wijze van Delacroix, de latere
deed het meer in den geest van een Adriaan Brouwer. De jongere Daumier had
bovendien, naast zijn lithografieën, voor den Charivari en voor andere uitgaven die
tallooze kleine, pittige teekeningetjes op hout te leveren, die zijn rest van tijd wel
zullen hebben in beslag genomen en hem tevens noodzaakten tot een precizeerender
stijl.
Maar er is ook in den gemoedstoestand zelf van den meester, zooals die uit zijn
werk der eerste twintig jaren spreekt, genoeg om ons te doen vermoeden, dat zijn
grafisch, en om zoo te zeggen journalistiek werk, hem toen nog volkomen kon
bevredigen.
Baudelaire zegt, in het versje dat hij (behalve zijn mooie essay in de Curiosités
Esthétiques) aan Daumier wijdde:
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C'est un satirique, un moqueur.
Mais l'énergie avec laquelle
Il peint le Mal et sa séquelle
Prouve la beauté de son coeur.

In deze regels ligt vrijwel de volledige verklaring van Daumier's caricaturaal werk.
Hij was goed, hij haatte het kwaad. Hij was een idealist, een begrip dat men in onzen
tijd elk oogenblik verward ziet met dat van optimist of utopist.
Bovendien was hij - Baudelaire zegt het verder in zijn versje, - vroolijk. Dat wil
alweer niet zeggen luchthartig of oppervlakkig.
Die goedheid en vroolijkheid maakten Daumier tot den hartstochtelijken en
geweldigen caricaturist die hij was. De goedheid spreekt, zooals Baudelaire zegt, in
de energie waarmee hij het kwaad schilderde, de vroolijkheid werd omgezet in
verbeeldingskracht - althans waar en zoolang ze zich niet in haar eigen gedaante kon
vertoonen.
Daumier, door zijn vader en de werken van Rousseau tot republikein, democraat
en vereerder der vrijheid opgevoed, vond een quasi-vrijzinnig maar met den dag
tyrannieker blijkend koningschap, vond kaste-regeering, vond slavernij.
Wat was het gevolg, bij een goed en vroolijk, maar ook hartstochtelijk jongman.
Dat hij zijn gaven, schooner wapen dan ooit iemand gegeven was, in dienst stelde
van republiek, democratie en vrijheid. En omdat hij goed was, zag hij hen die zijn
ideaal verdierven, als slecht, en omdat hij vroolijk was, zag hij alle ellende als
onnoodig, en door die slechten veroorzaakt. Het duivelsche, sinistere en verachtelijke
in zijn caricaturen van Louis Philippe's ministers en rechters spruit niet voort uit
eenige demonische trek in het hart van den teekenaar, maar integendeel uit zijn
onschuld en reinheid, die geen sophisme kent en deze teweegbrengers van het booze
zich niet anders dan slecht kan denken.
Zoo denkt hij zich den misschien voor zich zelf in zijn bekrompenheid en zwakheid
verantwoorden koning als den huichelachtigen tyran en bedrieger des volks, die in
zijn vuistje lacht als de hem lastige Lafayette wordt begraven, die grijnzend de
parlementaire klucht voor uitgespeeld verklaart. Bij de ministers en kamerleden die
hij veelvuldiger mag hebben aanschouwd, vertolkt hij alle uiterlijke eigenschappen
in het hatelijke en verachtelijke.
De vroolijkheid zeide ik, zet zich om in verbeeldingskracht. Laat ons de portretten
en composities uit den tijd van het burgerkoningschap bekijken. De haat die hier
spreekt, is geen doffe, norsche haat. Het is, als ik het zoo noemen mag, een speelsche
hoon, een die buitelingen maakt. De teekenaar heeft aan de voorwerpen van zijn
bezielde vijandschap altijd iets opgemerkt dat zijn gevoel voor het komische gaande
maakt, dat hem
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innerlijk hevig verrukt, dat zijn dag goed maakt. Hun uitdrukking doet hem denken
aan iemand die niezen moet, of ze gelijken op een oude markiezin van het ancien
regime, of hun houding is zoo diep belachelijk van gewichtigheid, dat al hun
eigenschappen worden teruggedrongen door dat ééne.
Na den val van Louis-Philippe, gevierd door prenten van overmoedigen pathos,
komt ontgoocheling. Plus ça change.... De kunstenaar is ouder geworden, en is
gédésillusioneerd. Maar nu is het de vroolijkheid die hem redt. Het is niet meer die
van den onstuimige, er is meer résignatie in. Hij schertst om de representanten, hij
legt zich toe op een spotachtige (niet meer zoo agressieve) psychologie. Hij zet zijn
waarneming en uitbeelding van het volksleven voort, die begonnen was in de kleine
geestige houtgravures en boeken over Parijs en over de Parijzenaars van allerlei
standen en in allerlei beroepen. En als gevolg van deze waarneming en van de
afzondering die hij bij wijlen zoekt, ontstaan ook de schilderijen en aquarellen, waarin
hij ontroerend of geestig zijn fantasieën en zijn impressies neerlegde.
Als Daumier nu in de periode van geringere politieke agitatie of van censuur, als
amuseur optrad, is het volstrekt niet noodig te denken dat hij dit à contre-coeur deed.
Er is een grappigheid die niets te maken heeft met het komische, maar het komische
is grappig - en het komische was nimmer beneden zijn waardigheid. Men proeft
dadelijk het wrange in de onvroolijke grappigheid: hoe proeft men het in het werk
van dien anderen fijnen Franschen caricaturist, den nog steeds door de critiek te zeer
onderschatten C.J. Traviès!
Het merkwaardige doet zich voor dat er twee zeer duidelijk te onderscheiden
Daumiers zijn te herkennen, in die van zeggen wij van 1840 en na 1860 (de overgang
van den een naar den ander is bijna niet op te merken). Wie zijn werk liefheeft, vindt
het uiterst moeilijk tusschen beiden te kiezen. Het is dan ook gelukkig niet noodig:
het kan ons even moeilijk vallen te zeggen of wij een vriend in zijn jeugd meer
liefhadden dan op later leeftijd.
Zeker is het dat zich in Daumier niet, als in Brueghel bijvoorbeeld, een
versomberingsproces voltrekt. Wanneer wij de uitteraard tragische prenten van 1870
71 uitzonderen, zouden we eerder geneigd zijn te zeggen dat de prenten van later
jaren een vrijwording van den geest aankondigen, een blijer aanvaarding van het
leven. Wie in kunst de kennelijke, nawijsbare uitdrukking van opinies en ideeën
zoekt, zal misschien gevaar loopen den Daumier van 1840 belangrijker te achten dan
dien van 1860; de laatste immers schijnt dikwijls een grappenmaker, een amuseur,
bij den eerste ziet men door de clownerie dadelijk den achtergrond van
verontwaardiging en idealisme. Maar bij den ouderen Daumier was die achtergrond
niet weg, slechts meer op den...... achtergrond geraakt.
Er is reden te over om niet te zeer te insisteeren op het uiterlijk
ontwikkelingsproces, dat ik straks, in verband met de schilderijen, al even aangaf.
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De met de ervaring en de routine komende meerdere vlotheden van werken, de
noodzaak van meer vlugheid, de begeerte om zich in schilderijen completer uit te
spreken, kunnen aanleiding zijn geweest tot dien meer flitsenden, bewegelijken, meer
impressionistischen trant van zijn latere lithographieën.
Doch daarmee hangt nog iets anders samen, dat van meer geestelijke beteekenis
is. Want niet alleen door het rijper worden, sneller observeeren en sneller concipieeren
kan dit belangwekkende verschil verklaard zijn tusschen den Daumier die prenten
schiep als l'Ivrogne, waarvan de nadrukkelijkheid der vertelling, de koele
evenwichtigheid van de compositie, de straffe uitvoerigheid aan Brueghel herinnert,
en dien van de grillig verlichte straathoekjes waar de vlottende menschengedaanten,
uit licht en schaduw gemodelleerd ons een tegelijk meer visionnairen en geestiger
Steinlen of Forain doen kennen.
Daumier's werk is zijn school geweest. De grimmige, in zijn spot bloedig ernstige
maker van den ‘Ventre Législatief (door wijlen Johan Cohen Gosschalk treffend een
‘regentenstuk in caricaturen’ genoemd), kwam tot de als geïmproviseerde
hoog-komische goddelijk vroolijke ‘Physionomie de l'Assembleé’ door het
bestudeeren van de ‘bons bourgeois,’ door het bedenken van ‘Robert Macaire's,’
door het parodiëeren van de bastaard-klassieken van schilderijen en tooneeel.
De Daumier van de sardonische ministerportretten, van de sonore
doemverbeeldingen tegen het burgerkoningschap is een groot kunstenaar en een
groot republikein, maar wij moeten niet de vergissing begaan zijn onverdraagzaamheid
en zijn vooroordeelen op zich zelf te bewonderen. Wij moeten verheugd zijn met
een dergelijke monumentale uiting van den haat, niet met dien haat op zich zelf. De
door zijn vader, den prulpoeët, in eerbied voor Jean Jacques Rousseau opgevoede
jonge man had het geluk, niet alleen de politiek geweldig au sérieux te nemen maar
reeds over vermogens te beschikken, genoegzaam gerijpt, om ons zijn
oordeelvellingen voor het oogenblik te doen aanvaarden. Zijn huichelachtige en
langvingerige Louis Philippe, zijn duivelsch wreede of in seniliteit verkilde, of
abject-serviele regeerders werden artistieke waarheden. Maar het is volstrekt niet
noodig, dat wij daarom levenslang blijven gelooven dat de burgerkoning en Guizot
en Thiers dieven waren, gluiperds en barbaren. Ik kan het ook nooit als een verdienste
op zichzelf van Daumier waardeeren, dat hij de advocaten heeft gezien en voorgesteld
als monsters van eigenbaat zwelgend in valschen pathos, alle gevoel en rede
verdrinkend in chicanerie. Het komt mij onnoodig voor de politieke heftigheden en
de idiosyncrasiën van een groot man te verdedigen - nog minder ze te roemen en tot
de onze te maken.
Ik kan de geestige en innig vermakelijke karakteristieken bewonderen, waarmee
Daumier de ‘physiologie du poète’ heeft geïllustreerd, en
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toch niet blind zijn voor het feit, dat hij daarin enkel allerlei verschijningen van den
nastukjesdichter geteekend heeft, en ons die van den werkelijken onthield. In het
kort: men behoeft in een groot kunstenaar, een der grootsten van zijn eeuw, geen
apostel van de zuivere rede en geen betrouwbaar geschiedschrijver te zien om hem
naar verdienste te eeren.
De jonge Daumier, een volrijpe meester in zijn kunst, is beminnelijk in zijn
fanatisme, zijn naïveteit, zijn vooroordeelen. Zijn machtig kunnen weert den
superieuren glimlach van onze wijze lippen van middelbaren leeftijd. Maar dat is
nog iets anders dan een geschiedkundig oordeel, of een maatschappelijk vooroordeel
te bouwen op zijn kijk, op zijn leven. Iets anders ook dan den ouderen, ruimeren
Daumier te miskennen, die als sommige der besten in litteratuur en beeldende kunst,
tot voornaamste roeping scheen te hebben: te amuseeren. Want zijn luide lach, zijn
‘rire à belles dents’ zooals de Goncourts zeiden, was een overwinning.
In den grond nu is natuurlijk de kunstenaar Daumier ‘in zijn tweeheid één.’ Hij is
de man met precies dezelfde groote gaven. Zoo bijvoorbeeld treft men in zijn later
werk denzelfden geestenziener van vroeger aan, die het uitbundige caricaturale tot
een chimère vormt, maar terwijl het eerst de afzonderlijke persoon is, die als een
ding van groteske verbeelding op ons werkt, is het daarna het gansche gezamelijke
geval. De oudere Daumier schonk ons als de jongere die monstermenschen met den
blik van een uil, met groote brilleglazen, of een neus als een pompoen, waarbij de
rest van het gelaat wegzinkt, of een profiel dat naar binnen slaat, zoodat het bovenste
van het hoofd en de punt van de kin de uiterste punten zijn van een ingaanden boog,
of vogelbekken onder een vlaspruikje, lichamen als van padden, of van Teddy-beertjes,
houdingen als van zieke aapjes, maar zij zijn opgenomen in een kluwen van levende
lijnen, één bundel van expressief licht, en suggestieve schaduwenmassa's, zijn een
trillend spel van actie en reactie, keer en tegenkeer. Ik denk aan twee optochten, één
nog uit den eersten tijd van Louis Philippe, waarin een rij staatslieden van
conservatieve gading hem den voet komt kussen, en een andere, wild sliertende stoet
van clericalen uit later tijd, vol geestdrift optrekkend. Dat in den laatsten optocht
meer actie zit, spreekt van zelf, maar de Daumier van de latere periode alleen was
in staat al die groteske figuren van schreeuwende, fluitende, tierende, grootoogende,
gesticuleerende, over elkaar vallende, elkaar opstuwende, dooreen geklutste, zeulende,
trippelende, paradeerende en hossende mannetjes aaneen te rijgen tot een zoo
grandioos-belachelijke groep. Hier is dezelfde hoon, maar een breeder hoon, minder
preciseerende malice, meer vroolijkheid in het dédain.
(Slot volgt).
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H. DAUMIER. UNE VISITE À LA BIBLIOTHÈQUE (LITHOGRAFIE).
DIS DONC, MA FEMME, OU NOUS A DIT DE N'POINT LES DÉRANGER CEUX QUI ÉTIONT DANS C'TE SALLE
PAR CE QU'Y TRAVAILLENT.... çA DES TRAVAILLEUX, C'EST PLUTÔT DES FAIGNANTS Y N'BOUGEONT
MÊME POINT.

H. DAUMIER. ROBERT MACAIRE (LITHOGRAFIE).
BUREAU DE REMPLACEMENTS MILITAIRES. PRENEZ MOI çA, CE N'EST PAS BEAU, MAIS C'EST BON, çA
A DES PAPIERS.
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H. DAUMIER.

- SOU.. (CARICATUUR VAN MAARSCHALK SOULT).

H. DAUMIER.

- DUP.. (CARICATUUR VAN DEN ADVOCAAT DUPIN),
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Boekvloek en boekmerk,
door dr. N.J. Singels.
(Slot).
MAAR behalve bedreiging, vervloeking, vastketening bestaan nog andere
beschermmiddelen: de Ex Libris, eigendomsteekens. Minder hard, minder dwingend.
Tòch aanmanend.
Het allereenvoudigste eigendomsmerk, gegrond op menschenkennis en
menschenverachting, met bittere ironie, is wel dat van den practischen Engelschman
die uitging van de veronderstelling dat een boeken l e e n e r groote kans loopt boeken
d i e f te worden en die dus op zijn Ex Libris niets plaatste dan de woorden: ‘Stolen
from E. Johnson.’
Wat is een Ex Libris? Een Engelsche uitspraak geeft ons de beste uitlegging: ‘A
bookplate is to the book, what a collar is to the dog: I am Smith's dog.’ Het Ex Libris
is een eigendomsbewijs en als zoodanig is de Fransche benaming: Marque de
possession, duidelijker en méérzeggend dan het Engelsche Bookplate, dan het
Duitsche Bibliothekzeichen of Bücherzeichen, dan het Nederlandsche Boekmerk.
De uitdrukking Ex libris is een afkorting van de woorden: (dit boek behoort) tot de
boeken van...., (komt) uit de boeken van.....
Het Engelsche: Bookstamp (of: Super Libros) is niet hetzelfde als Bookplate, maar
duidt aan: het wapen of monogram van den eigenaar, gedrukt op het buitenvlak van
den band of ingelascht vóór den z.g. Franschen (= vóórdehandschen) titel. Dit is een
zeer sprekend, maar natuurlijk kostbaar eigendomsbewijs, dat van de 15e tot de 18e
eeuw in zwang was, doch daarna door de minder kostbare Ex Libris werd verdrongen.
Een zéér fraai en royaal uitgevoerd werk van Cyril Davenport: English heraldic
bookstamps, London 1909, geeft een overzicht van de in Engeland gebruikelijke
Bookstamps in de werken der adellijke boekerijen, ook van al de achtereenvolgende
vorsten en hunne familieleden (o.a. Willem III en Mary), van vele groote staatslieden,
bisschoppen e.d.
Dat er ontzaglijk veel werk is gemaakt van de Boekmerken, bewijzen wel de
uitgebreide verzamelingen die bijeengebracht zijn. De belangrijkste verzamelaar van
Duitschland, wijlen Graf Zu Leiningen-Westerburg, bezat er ver over de 20.000. De
collectie in het Britsch Museum telt meer dan 100.000 exemplaren; de (voormalige)
Hertogelijke Boekerij te Wolfenbüttel kan ze ook bij tienduizenden aanwijzen.
‘S'il n'y avait pas de collectionneurs, il faudrait les créer’ schreef, met een variant
op een bekend gezegde, Maidron, de kunstkenner en verzamelaar van artistieke
aanplakbiljetten. Het is waar. Verzamelaars doen dikwijls
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zotteman's werk. Men denke slechts aan de verzamelwoede voor sluitzegels,
lucifersdoos-étiquetten, misdrukken van postzegels e.d. Maar.... verzamelaars
b e h o u d e n ook en doen dáárdoor goed werk.
Zoolang men geen gedrukte boeken kende, zoolang men de handschriften als
boekenbezit te verzorgen had, en de mooie, zware zwijnslederen of houten
boekomslagen, de fraaie Magnus-banden met kostbare goudgeplette ornamenteering
in eere hield, waren de Ex Libris overbodig. De boeken waren veilig door hun
kostbaarheid. Van zulke handschriften, van zulke singulier fraai gebonden boeken
bestond maar één exemplaar, men beveiligde deze in hun opbergplaats, men leende
ze niet uit, of, deed men het wèl, dan wist en onthield men ook ter dege aan wien.
Toch ging er van dien handschriftenschat ontzaglijk veel verloren, zelfs moedwillig,
door onkunde. Men herinnere zich de ms. der klassieken, teruggevonden als
beplakkingen van orgelpijpen, daarmee opgelapt!
Niettegenstaande de voorzorgen was men tóch niet steeds veilig met zijn schatten.
Ging niet onze Vossius gestadig op roof uit voor zijne ‘Gönnerin’ Christina van
Zweden? Spreken niet verscheidene waardevolle H.S. met het inschrift: ‘Bibliotheca
Vossiana’ van 's Hoogleeraars goeden speurzin? Leggen niet vele gaten, in M.S. van
openbare boekerijen opengelaten, door het uitsnijden van miniaturen en prachtig
gekleurde of vergulde aanvangsletters, getuigenis af van de wonden door het
amputeermes van dieven toegebracht? Bij de verveelvuldiging door de drukkunst
wordt een eigendomsmerk wenschelijk en noodig. En dan is zoo'n boekmerk geen
ijdelheid of ‘Spielerei.’ Een klein kunstmerk, dat tevens kunstwerk kan wezen zal
veelbeteekenend zijn. Sprekend en sierend, uitgevoerd in kleinkunst door de stift
van bekwame teekenaarshand, zal het zijn nut verrichten in velerlei richting.
De uitbreiding der verveelvuldigingskunst, in kleur- en steendruk, in zincographie
en heliogravure, in penteekening en ets, in photo en houtsnee, in kopergravure, in
sepia of Oost-Indische inkt, heeft groote bijdragen geleverd tot de verspreiding van
het Boekmerk en de populariseering er van.
Veilig, voor zoo ver dit kan in de bescherming door het merk, verkondigen vele
bezitters hunne mededeelzaamheid door de bijschriften op hunne Ex Libris. Spreuken
als: ‘Non mihi, sed saluti publicae’ (Niet voor mij alleen, maar voor 't nut van 't
algemeen); ‘Posteris, non nobis’ (‘Voor hen die na ons komen, niet voor ons’) (Eglise
Wallonne, Leyde), zijn al zéér ruim genomen. ‘Non nobis solum’ (Niet voor ons
alleen), ‘Sibi et amicis’ (Voor zich en zijn vrienden), ‘Nunc mihi, mox vobis’ (Voor
mij, daarna ook voor u), spreken eveneens van een welwillend altruïsme, al gaat bij
den laatste ook het ‘ik’ vóór het ‘gij’.
Reeds vroeg (in ± 1500) vinden wij dergelijke hulpvaardigheid bij Joh. Grollier
(geb. Lyon 1479), den schatmeester van Frans I van
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Frankrijk, een man van wien gezegd wordt ‘dat zijne vrijgevigheid geen grenzen
kende.’ Een man, voor wien kostbare uitgaven van Terentius bij Aldus in Venetië
werden gedrukt, van wien nog vele boeken als ‘Exemplar Grollerianum’ in de
Fransche bibliotheken zich bevinden. In die boeken vinden wij de van zijne
mededeelzaamheid getuigende boekmerkspreuk: ‘Johis Grollerii et Amicorum.’ Zijne
boeken behoorden dus niet alleen aan hem, maar ook aan zijn vrienden.
De liefhebberij (zonder éénige geringschatting zij dit woord hier gebezigd) voor
Ex Libris, is kort na de uitvinding der boekdrukkunst, uit de behoefte der tijden,
geboren. Zij is, in den loop der eeuwen een paar malen uitgedoofd, oogenschijnlijk
gestorven, later herleefd en in de laatste halve eeuw zichtbaar opgebloeid en welig
gaan tieren.
En dat niet alleen bij bijzondere personen, bij boekenliefhebbers. Ook openbare
verzamelingen gevoelden de behoefte, erkenden het nut. De Hof- und Staatsbibliothek
in München, het Pharmaceutisch Institut van de Universiteit te Bern kunnen ze
toonen; ons Koninklijk huis-archief plakt zijn koninklijke wapens in zijn boekenbezit.
De boekerijen van de provincie Friesland, van de Eglise Wallonne te Leiden, de
Universiteits- en Gemeente-bibliotheken te Utrecht, die te Dordrecht.... te veel om
ze allen op te noemen, schaften zich Ex Libris aan.
De Boekmerken, door de eeuwen heen, leveren een overzicht van stijl en smaak,
een kalleidoscopische reeks van kleinkunst-voortbrengselen.
De 15e eeuw toont in het bijzonder heraldiek van personen en kloosters, veelal in
gothiek. De 16e en 17e eeuw gaan daar nog een poos mee voort, terwijl in het laatst
renaissance, allegorie en symboliek hare triumfen vieren. De 18e eeuw brengt het
genre-tafreel, de stillevens, ten slotte rococo-voortbrengselen en een serie van
geslachtswapens. De 19e eeuw afbeeldingen van chemische laboratoria, van
biblotheekgebouwen, studeerkamers, woonhuizen en portretten. De 20e toont, nevens
de onderwerpen die de 19e voortzetten, allerlei moderne, ook veel buitensporige,
onbegrijpelijke, malle uitvoeringen.
In het laatst der 18e eeuw was de Ex Libris-kunst gezakt beneden peil. Men bemerkt
er nagenoeg niets meer van en wàt men er van bespeurt is waardeloos. In dien tijd
gaat zich Amerika ook, voorhands schuchter, in de Ex Libris-kunst mengen en zet
een eerste schrede op den weg. Het blijft echter nog bij tasten en weifelen. Europa
bood van het laatst der 18e tot het einde der 19e eeuw weinig aanrakingspunten.
Eerst in het laatste vierdedeel der 19e eeuw kan men de herleving bespeuren, een
herleving die in de 20e gelijken tred houdt met de vermeerderde belangstelling op
het gebied der kunstnijverheid en van alle schoone kunsten.
In geen enkel tijdperk hebben groote artiesten het beneden zich geacht om aan
deze kleinkunst hunne talenten te wijden. Zij werkten
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er voor, zonder dit als een verspillen hunner krachten te beschouwen. Namen als
Beham en Holbein (deze laatste voor Frobenius), Cranach en Pirchheimer (voor
Dürer), kunnen dit bewijzen. Goethe graveerde een E.L. voor zijn Leipziger liefje
Käthe Schönkopf. Walter Crane, Caldecott, Greenaway zijn Engelsche namen, die
bij ons een goeden klank bezitten, evenals Alma Tadema, nevens Gainsbourough,
Hogarth en Millais. Chéret, de bekende affiche-teekenaar, Klinger, Thoma zagen
geen vernedering in de opdracht voor de vervaardiging van Ex Libris. Nederlandsche
kunstenaars kunnen daarnaast genoemd worden als: Veth en Verster, Bauer en
Rochussen, v. Hoytema en Molkenboer, Nieuwenkamp, Cuijpers en Wenckebach,
Hilhorst en Ko Doncker, ja! ook de allermodernsten, o.a. Erich Wichmann, betalen
hun schatting.
En aan wie? Niet aan hartstochtelijke verzamelmaniakken of onbeteekenende
ijdeltuiten. Voor Washington en Gladstone, voor Von Humboldt en Shelley, voor
Bacon en Dickens, voor Made de Pompadour en den Ex-keizer Wilhelm II. Op
Gladstone's Ex Libris gaf de teekenaar aan den uil, die als embleem der wijsheid
veelvuldig op boekmerken voorkomt, op hoogst treffende wijze de gelaatstrekken
van den Staatsman-eigenaar. Het boekmerk voor Wilhelm II werd uitgevoerd druk
en vol, groot en veelsprekend. Men zou zeggen: goed karakteriseerend den
boekenbezitter. ‘La valeur d'un bibliophile est en raison inverse de la dimension de
son Ex Libris.’ Deze uitspraak moge bij Döppler's werk voor zijn keizerlijken
lastgever wel niet geheel van toepassing zijn, bij het zien van een druk en rammelend
boekmerk komt dit gezegde ons wel vaak in de gedachte.
De bestudeering van een verzameling Ex Libris met hare tallooze afwisselingen
doet wel de gedachte opkomen: hoe behoort eigenlijk een mooi doeltreffend Ex
Libris er uit te zien? Men ontmoet zóó groot een verscheidenheid, zóóveel afwisseling,
zóóveel pakkends maar ook zóóveel afstootends, dat men het spoor bijster wordt.
Men ziet wèl wie ongelijk had met zijn keuze en zijn uitvoering, doch niet zoo licht,
wie het bij het rechte eind had, wie nu eigenlijk goed doel trof.
Om te beginnen kan men als eisch stellen (want dáárop komt het op de eerste
plaats aan, dáárom is het eigenlijk te doen): dat de naam van den eigenaar van het
boek, liefst met de woonplaats er bij, duidelijk staat aangegeven. Men kan een ruimte
openlaten voor het nummer van het boek, voor de woonplaats van den bezitter, maar
eerste vereischte is: het boekmerk dient duidelijk te merken tot wiens boeken het
werk behoort. En verwonderlijk genoeg: zéér vaak ontbreekt juist dit kenmerkende
éénige noodige, of staan de beginletters van den naam of de naam zelf onduidelijk
aangegeven, ja ontbreken soms geheel, zijn nu en dan zóó hiëroglyphisch,
aenigmatisch, verwrongen en verborgen geplaatst, dat het doel wordt
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gemist. Een ‘marque de possession’ kan het dan niet meer heeten.
Verder kan het boekmerk den eigenaar teekenen. Den theoloog door kansel of
bijbelboek of evangeliespreuk; den scheikundige door kolven en flesschen; den
geleerde door boeken en boekenkasten, door studeerkamer of schrijftafel; den
heraldicus door wapens of adellijke emblemen; den zeeman door fregat of stoomschip;
den musicus door instrumenten of notenschrift

(bijv. Dr. D.F. Scheurleer

)

De afwisseling is oneindig: tot in het wonderlijke en bizarre, óók in hoogst
smaakvolle, schoon gelijnde, fijn gevoelde en geestige voorstellingen.
Een verzameling van Boekmerken kan dus een beeld geven van de cultuur in het
klein, door de vijf eeuwen heen van het bestaan der Ex Libris tot op onze dagen toe,
een beeld van teeken-, graveeren etskunst, van heraldiek en zedekunde, van
psychologie en geschiedenis, zoowel door de voorstellingen als door de bijschriften
en spreuken.
Geestig kunnen ze zijn en sprekend. Een zekere heer Chabeuf, teekent een kat en
een os op zijn boekmerk. Een Engelschman Chandler, een aardig kereltje dat met
een groote kaars met kandelaar naar bed gaat. Kees Valkestein teekent voor Mej. M.
de Haan een allergrappigsten haan, die noodgedwongen, onbeholpen als een haan
dat doet, over een sloot vliegt, met het onderschrift: ‘Moet 't, doet het’. - ‘Inter folia
fructus’ vindt men èn als teekening èn als spreuk in verschillende tijdperken terug:
‘putti’ plukken de rijpe vruchten tusschen de bladeren weg. - Een slanke Libel vormt
op een ander plaatje een toespeling op het verkleinwoord van Liber, boek. - Hoeveel
Schmied's en Smitsen en Schmidt's hun E.L. sieren met een min of meer fraai
geteekenden en gespierden smid, werkzaam op zijn aambeeld, is niet te zeggen. Ik
wil er nog slechts één enkel vermelden, n.l. het E.L. van den schilder Manet, waarop
zijn borstbeeld voorkomt op een zuil geplaatst. Op het voetstuk staat gebeiteld:
‘Manet et Manebit’, ‘hij blijft en zal blijven bestaan.’ Manet teekende het niet zelf.
Een vriend voerde het uit en bracht den schilder dit eeresaluut.
Van de plaatsing van eigen beeltenis op een Ex Libris vertoont, voor zoover bekend
is, dat van Spieszhammer het eerste voorbeeld. ‘Cuspianus ut fures arceat hic suam
imaginem locavit.’ (om dieven af te schrikken heeft Spieszhammer hier zijn beeltenis
op geplaatst), een Ex Libris, dat dus tevens als een soort boekvloek dienst doet.
Volstrekt af te keuren zijn die boekmerken welke òf vol en overladen, rammelend
en smakeloos geteekend zijn, òf bestemd schijnen om raadseltjes op te geven en veel
gelijken op een ‘rebus.’ Excentriciteit, hyper-moderniteit worden ook in deze kunst
nagejaagd, vooral in de laatste kwart eeuw. Voor tal van voorstellingen, Svastica,
geometrische
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figuren, staat ons verstand stil. Gewildheid ook dáár, in de kleinkunst, gelijk op het
gebied der groote kunst. En hier te minder te verdedigen, omdat een indruk, bij
dergelijke impressionistische kunst soms op een verren afstand gewekt, hier niet,
binnen zoo klein bereik, kan worden gekregen.
Het ontbreekt niet aan vereenigingen met tijdschriften en periodieke uitgaven, die
zich voorstellen aan de kenners en verzamelaars van E.L. leiding en voorlichting te
verschaffen, en belangstellenden met elkander in verbinding te brengen. In Engeland
werd, om slechts enkelen te noemen, de Ex Libris Society in 1890 opgericht. In
Duitschland in 1891 de Ex Libris Verein en het schitterend uitgevoerde tijdschrift,
zelfs in en nà den oorlog voortgezet: Ex Libris Buchkunst und angewandte Graphik.
Ook de Oestreichische Ex Libris Gesellschaft mag genoemd worden. Een Société
Française de collectionneurs d'Ex Libris werd in 1896 gesticht en een Bookplate
Society volgde in Engeland. Frankrijk had aan één genootschap niet genoeg en richtte
de Archives de la Société Française op. In Denemarken verscheen de Ex Libris
Revuen. In ons land bemoeide J.F. Verster te Leiden zich met grooten ijver en kennis
van zaken met het boekmerk, beschreef in de zooeven genoemde Archives de la
Société Française 224 Nederlandsche boekmerken en gaf o.a. in 1896 bij Fredr.
Muller te Amsterdam een werkje uit waarin hij 40 muzikale boekmerken met
instrumenten behandelde en afbeeldde. Het is de bedoeling niet hier een nauwkeurig
en uitgebreid overzicht te geven van al wat op het gebied der Ex Libris-kunst
verscheen en nòg verschijnt, maar slechts enkel punten aan te stippen.
Omvangrijke en kostbare werken, getuigend van nauwgezette nasporingen op het
gebied van geschiedenis en kunst, handelend over het onderwerp van dit opstel,
verschenen in Frankrijk, Engeland en Duitschland en als sterkste bewijs dat Engeland
wel de hoofdmarkt is van de Ex Libris, kan dit dienen: dat Duitschlands beste kenner
en grootste verzamelaar, wijlen Graf Zu Leinigen-Westerburg zijn geleerd werk:
German Bookplates, in het Engelsch uitgaf.
In de overige landen van Europa wordt betrekkelijk weinig aan dezen tak van
kleinkunst (of wil men liever, aan deze liefhebberij) gedaan. In Zwitserland nog het
meest. Daar telde men eenige jaren geleden ongeveer 3000 Ex Libris-bezitters. Spanje
telt verzamelaars zoowel als teekenaars. In Zweden, Noorwegen, Denemarken zijn
ze eveneens, zij het ook niet in zéér ruime mate, aan te treffen. Van Rusland en den
Balkan zijn er slechts weinigen bekend. Het Oosten van Europa levert ons geen oogst
en wanneer wij nog verder naar het Oosten trekken, dan leden de pogingen, beproefd
om in Babylonië in overoude tijden reeds rudimenta van de E.L. aan te wijzen, tot
heden toe schipbreuk.
Terwijl in den tijd der Lodewijken in Frankrijk weinig van Ex Libris werd bespeurd
en alleen in het laatst der 18e eeuw in Frankrijk
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(maar vooral in Duitschland) éénige sentimenteele opleving komt van treurwilgen,
doodsgeraamten, zandloopers, sarkophagen, cypressen en grafgedenkteekens (de
Werthertijd!), toont het geheele Ex Libris-veld van 1800-1870 een groote leegte. Het
is alsof men in het laatst der 18e, begin der 19e eeuw, in dien tijd der leelijke
boekuitgaven, der drukken op koffiezakpapier (omkaft door vaak fraaie sitsjes)
overtuigd is, dat het niet de moeite loont door eigendomsmerken te beschermen, wat
eigenlijk niet waard is beschermd te worden. Men stelt er geen prijs op, zijn
eigendomsrecht te laten gelden op iets wat dit eigenlijk niet verdient.
Na 1870 ziet men vooral in Duitschland een grooten opbloei. De lust voor de studie
der heraldiek en familiegeschiedenis herleeft. Genealogie komt weer in de mode, de
voorname geslachten halen, zelfbewust, hunne familiewapens onder het stof weg en
plaatsen ze op hunne Ex Libris. Nieuw opgekomen generaties voelen voor de kunst
ook in deze richting en hebben geld beschikbaar om hun nieuw verworven
boekenschatten als hun eigendom te kenmerken. Men knoopt weer aan het verleden
vast. En zoo ziet men dat sommige kunstenaars in dien tijd en in de daarop volgende
jaren handen vol werk krijgen. Een Thoma bewerkt er wel 20; Döppler (die ook het
E.L. voor Wilhelm II teekende) 54; Hahn 96; Sattler 68. Zelfs een humorist als Busch
zet zich aan den arbeid en teekent een geleerd komisch uiltje dat een boek aanstaart.
In Frankrijk, waar het oudste Ex Libris van 1529 dateert, is het boekmerk later
dan in Duitschland doorgedrongen en nimmer zóó veelvuldig toegepast als daar. Er
is een reden, waarom de Ex Libris-kunst in Frankrijk slechts langzaam voortgang
maakte. Juist omdat Frankrijk het land der bibliophielen is. Dit moge paradoxaal
klinken, maar het is een feit. In Frankrijk heeft steeds groote liefde voor het boek
bestaan. Men heeft zich daar in goede en mooie boekerijen altijd zéér zorgzaam voor
het boek betoond. De ‘reliure armoiriée’ was er algemeen in zwang. En de boeken
gebonden in fraaie banden, met het familiewapen in gouddruk op het buitenvlak
aangebracht, werden door deze kostbare versiering reeds voldoende beschermd.
Die oorspronkelijke wapenversieringen, stijlvol en heraldisch juist, gaan over in
den overladen rococo-stijl. De schilddragende leeuwen, éénhoorns, beeren,
griffioenen, worden vervangen door een schare van goden en godinnen van den
Olympus neergedaald en deze vormen: ‘un carnaval des armoiries où la calembredaine
se mêle à l'apothéose.’ De zelfophemeling mengt zich hier in de dwaze voorstellingen.
Met de revolutie is dit voorloopig uit en in de Ex Libris komt volmaakte stilstand.
Wapens zijn uit den booze en dus verbannen.
Een eigenaardig gebruik, zoowel in Engeland als in Italië, is het bezigen van het
boekmerk als visitekaartje. Of moet men het wellicht
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omkeeren en is het visitekaartje, een teekening met het familiewapen en den naam,
gebruikt als Ex Libris? Men treft hiervan verscheidene exemplaren aan. Zoo mag
men ook de Bookplate van Francis Bacon, voorstellend een forsch geteekend hollend
zwijn, beschouwen, dat aangetroffen wordt in de boeken die deze staatsman en
schrijver ten geschenke gaf aan de bibliotheek te Cambridge. Van een ‘stijl’ kan men
bij dit boekmerk niet spreken, terwijl men overigens bij de Engelsche boekmerken
nauwkeurig de onderscheiding kan maken naar den Tudor-stile, den Chippendaleen den Festoon-stile. Een bekend Engelsch Ex-Librist die meer dan 300 Boekmerken
ontwierp en veel werkte voor de Engelsche aristocratie was Sherborn. Voor zijne Ex
Libris hebben verzamelaars véél geld over. Nietswaardige boekwerken besommen
alleen door het ingeplakte boekmerk van zijne hand op verkoopingen een hoogen
prijs. Zijn ‘fort’ was in het bijzonder het teekenen van de kasteelen en buitenverblijven
zijner lastgevers, die soms juweeltjes van uitvoering zijn (o.a. voor Lady Rotschild).
Hij heeft daarbij, evenals zijn Duitsche kunstgenooten, die ook bergsloten en burchten
kunnen afbeelden, een vóórsprong boven zijn Amerikaansche collega's, die geen
teekeningen van ruïnes en historische verblijfplaatsen aan hunne cliënten kunnen
leveren.
Maar wat doet er dit toe? Het Ex Libris bestaat niet ter wille van een historische
les. Het is een teeken van waardeering voor, van liefde tot, van gehechtheid aan het
boek. Een liefde welke men nooit aan iemand, die uit boeken zijn geestesvoedsel
put, euvel zal kunnen duiden. Het boekmerk is dan ook geen ijdeltuiterij, geen bewijs
van bekrompenheid of smaak voor peuterij. Men kan èn bij gebruikers van Ex Libris
èn bij verzamelaars ernst aantreffen en lust tot wetenschap. Zij zijn niet allen
Boekengekken, Bookmads, Bibliomanes of Büchersüchtigen. Geen infelices litterati,
tegen wie Lucianus zijn geestige schrijfstift puntte voor zijn scherp geschrift: πρ ς
πα δευτον α π λλα β βλια νο μενον (tegen den onontwikkelden kooper
van veel boeken). Uiteraard vindt men onder hen wel van die jammerlijke ‘helluones
librorum,’ ‘slempers in boeken’, die boekenbezit en boekenverzamelen in opspraak
brachten, menschen die boeken koopen, omdat zij waarde leggen op
onbeduidendheden, toevalligheden. De ware boekenvriend legt een boekerij aan, die
hem voor zijn wetenschappelijk doel kan dienen en die bestaat uit de voor hem meest
bruikbare werken. Is het wonder dat zùlk een ernstig bezitter prijsstelt op zijn
eigendom? Dat hij tracht op een smaak- en kunstvolle wijze zich zijn bezit zooveel
mogelijk te verzekeren?
Daartoe stelt hem een Ex Libris in staat, dat den bezitter moet kenmerken, het
bezit kan beveiligen. De duizenden en tienduizenden die dit deden, hebben niet alleen
aan zichzelf maar ook aan de cultuur een goed werk gedaan.
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Oud Weenen,
door Max Eisler.
III.
DE lezer herinnere zich de oude brieven over het oude Weenen in Elseviers van Sept.
en Nov. j.l. door mij gepubliceerd. Wat in al deze beschrijvingen, die bijna over vijf
eeuwen loopen, telkens terugkeert, het is in de eerste plaats de scherpe onderscheiding
der twee deelen, waaruit het typische wezen van Weenen is samengesteld: de kunstige
bouw der stad zelf, en haar landelijkheid. De eerste wordt bewonderd, maar door de
nauwte der straten vaak als drukkend gevoeld, het landelijke als lieflijk en
ontspannend.
Het landelijke speelt hier als montuur van de stad een grooter rol dan elders, het
dringt meer dan elders door tot in 't binnenste, tot in de meest afgelegen hoeken van
het stratennet, in de meest verborgen tuintjes en in de armzaligste kamers. Van het
Westen zenden de Alpen hun laatste uitloopers, het Weenerwoud, tot dichtbij de
stad; waar te midden van het complex der straten het uitzicht vrij is, ziet men den
Kahlen- en den Leopoldsberg. Zacht ronden zich de toppen van de omringende
bergen, zij dragen naald- of loofhout op het hoogste gedeelte, meer naar beneden
weilanden en den wijnstok, die tot aan de huizen der voorsteden reikt. Hier hebben
de plaatsjes tot op heden grootendeels hun landelijk karakter bewaard, het stratennet
is er ruim en vol afwisseling, de hoofdstraten volgen de richting der wegen dalwaarts,
de lage huizen staan ver uit elkaar, door breede poorten komt men op ruime erven;
in de kleine voortuintjes worden bloemen, in de uitgestrekte achtertuinen vruchten
en groenten gekweekt; onder de lommerrijke boomen der vele herbergen schenkt
men den lichten landwijn; muziek, het ‘Schrammelquartett’, speelt daarbij de
vroolijke, een beetje sentimenteele volksmelodieën. Het klassieke voorbeeld van dit
voorstadleven heet G r i n z i n g . Als de sneeuw begint te smelten wandelen de
Weeners in scharen daar naar toe en dat gaat zoo door tot het begin van den winter.
Maar ook dan nog blijven de velen, die aan bergsport doen, hun heerlijke omgeving
trouw. Van ouds houdt de Weener van het leven in de vrije natuur.
Midden door de stad stroomt statig een arm van den Donau. Hij neemt van het
Zuiden de rivier de W i e n en verscheiden kleinere, tegenwoordig overwelfde beken
op. Hun beddingen modelleeren den bodem van de stad, aan dezen kant vol hoogten
en diepten. Aan den anderen kant van het Donaukanaal, als een eiland omringd door
den hoofdstroom, ligt de Leopoldstad. Verscheiden bruggen, die men, ten deele nog,
in hun vroegeren, eenvoudigen houten bouw, op oude kopergravures terugvindt,
leiden er heen. En ook hier, op deze bruggen, beweegt zich 's avonds en op vrije
dagen een stroom van
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wandelaars naar de parken van den Augarten en den Prater. Beide, vroeger in bezit
van het keizerlijk huis, hebben, evenals alle aristocratische tuinen binnen de oude
stad, de heele geschiedenis van de tuinkunst meegemaakt, van de strenge geometrie
der Renaissance en de beweeglijke architectuur van den baroktijd tot aan de précieuse
natuurlijkheid van den engelschen parkstijl. Vooral de zeer uitgestrekte Prater is de
uitspanningsplaats bij uitnemendheid voor alle lagen der Weensche maatschappij.
In zijn breede, rechte hoofdlaan draven de rijtuigen met twee paarden, de ‘Fiaker’,
op voorjaarsdagen overdadig met bloemen versierd, met razende snelheid tot aan de
oevers van den Donaustroom, langs de overzonde beuken en berken, eiken, kastanjes,
eschdoorns, langs de rijen der vroolijke wandelaars, en langs de in 't groen verscholen
koffiehuizen, waar het orkestje als vroeger de walsen van Strauss en Lanner speelt.
Dieper tusschen de boomen verdringt het volk zich lachend en gillend in het paradijs
van zijn eenvoudige genoegens, den ‘Wurstelprater’. Hier vertoont voor de kinderen
Kasperl, de oostenrijksche Jan Klaassen, zijn grapjes, hier schommelen en spelen
ook de volwassenen en vermaken zich met de zonderlingste bezienswaardigheden.
Zoo was het al in 't oude Weenen toen Adalbert Stifter, de beste schilder van dit
leven, zijn fijne Praterstudies schreef. Ver van deze dolle drukte echter ligt de stille,
eenzame wereld der groote weiden en oeroude boomen. Hier hebben, van
oud-Weensche tijden her, de landschapschilders, zooals de fijne Waldmüller, hun
ezel opgesteld en in de zoele buitenlucht palet en penseel gehanteerd.
Maar ook in 't hart van de stad is veel groen geplant. Van de parken zijn de
‘Volksgarten’ en het ‘Stadspark’ de grootste. Menig stuk tuin achter de burgerhuizen
is helaas langzamerhand ten offer gevallen aan de ruimtehonger der wereldstad. Maar
achter de adellijke kasteelen zijn de tuinen meestal behouden gebleven. Het mooiste
groen ligt bij de ‘Landstrasse’, tusschen de kasteelen van prins Eugenius van Savoye,
tusschen het bovenste en benedenste ‘Belvedere’; dan ook bij zijn buurman, prins
Schwarzenberg, en eindelijk op den ‘Alsergrund’ rondom het paleis van prins
Liechtenstein. Maar ook elders vindt de bewoner van Weenen gelegenheid te over,
om zijn innige liefde voor de natuur dicht bij huis te bevredigen. Bloemen overal.
In buitengewoon veel winkels zijn ze te koop, heele stadskwartieren, marktpleinen
en straten krijgen door de bloemen kleur en karakter en in de kamers geuren ze, op
tafels in oude glazen en op vensterbanken in bloempotten. Er zullen niet veel steden
in Europa zijn, zoo vertrouwd met de natuur. Zomer en winter, lente en herfst,
weerspiegelen zich in haar beeld.
In deze eeuwig blijvende en eeuwig wisselende lijst van natuurschoon ligt het
oude Weenen verscholen. De liefelijkheid der omstreken verzacht den ernst en de
waardigheid van het historische stadsbeeld. Dit beeld is slechts in brokstukken voor
ons bewaard gebleven. Maar noch de harde slagen van het ongeluk uit zijn
veelbewogen geschiedenis, noch de nuchtere,
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rationeele hervormingen der nieuwste tijden hebben den imposanten indruk kunnen
schaden. Het oude Weenen leeft nog als het kloppende hart der stad, als de diepe
kern van haar karakter en haar cultuur.
Weenen werd door de Romeinen gesticht. Toen Drusus en Tiberius in het jaar 15
v.Chr. het land tot aan de Donau veroverd hadden, was hier behoefte aan een
grensvesting tegen de zwervende barbaarsche buren. Zoo ontstond het legerkamp
V i n d o b o n a . Nog heden ten dage draagt de plaats, waar deze opgehoogde
aardheuvel lag, den kenteekenenden naam ‘Hoher Markt’, nu nog is er een steile
helling met enkele trappen van den hoogen romeinschen wal naar het Donaukanaal.
In de stormen der volksverhuizing gaat dat eerste Weenen spoorloos te gronde.
Een tweede moet worden gesticht. Maar dit gebeurt niet plotseling, maar langs
organischen weg, langzamerhand. Op de plaats, die de Romeinen zoo voortreffelijk
gekozen hadden, waar twee oude volkerenwegen - de Westoostelijke langs de Donau
en de Noordzuidelijke aan den rand der Alpen - elkaar kruisen, ontwikkelt zich een
marktplaats, die in het tijdperk van den handel in natuurvoortbrengselen haar niet
onbelangrijke, maar vooralsnog toch meest landelijke rol speelde. In 1030 wordt
Weenen voor het eerst met name genoemd. Uit dat jaar berichten de annalen uit het
klooster van Altaich, dat de legers van den duitschen keizer Konrad II op den
krijgstocht tegen Hongarije hier door hongersnood werden overvallen en gevangen
genomen. En weer duurt het meer dan honderd jaar voor men de plaats Weenen
genoemd vindt. Maar nu heet zij al uitdrukkelijk stad, civitas. Ook heeft zij reeds
den engen gordel der oude romeinsche wallen doorbroken en is zij buiten deze grens
aangegroeid. Op het plein, dat ook nu nog den naam ‘Am Hof’ draagt, heeft de
landheer, de markgraaf uit het geslacht der Babenbergers, zijn boerenhofstede, het
middelpunt van zijn uitgebreid grondbezit, terwijl zijn burcht zich verheft op den
naburigen Leopoldsberg. Tusschen den ‘Hohen Markt’ en ‘Am Hof’ lag en ligt de
‘Judenplatz’, het terrein van het nieuwe handelsbedrijf, een voortzetting van den
keten van pleinen, die ‘Freyung’, waar sedert 1156 de schotsche monniken zich
vestigden. Door hen en door de in 1137 gestichte parochie van St. Stephanus, die
ligt buiten de pleinenas, maar daar toch dicht bij, ontstaat het spoedig geweldig
aangroeiend kerkelijk element in de nederzetting.
De ‘Hohe Markt’, de ‘Judenplatz’, ‘Am Hof’, de ‘Freyung’ en de ‘Stefansplatz’,
natuurproducten- en geldhandel, landheer, monniken en kerk, de tooneelen en krachten
van het oude Weenen, 't ligt alles dicht bij elkaar, maar het ontwikkelt zich toch naar
middeleeuwschen trant, op van elkaar streng gescheiden plekken, die ook heden ten
dage nog aan het binnenste stadsbeeld pit en karakter geven. Maar over al deze
kunstmatige afscheidingen slaan de golven van het nieuwe economische leven, van
den kerkelijken geest, van de gothische kunst, en doen een steeds trotscher
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wordende eenheid ontstaan. Wel is waar is Weenen juist in den laatsten tijd van het
geslacht B a b e n b e r g , dat in 1246 uitsterft, een stad met schitterende vorstelijke
hofhouding geworden, waar de grieksche echtgenooten der landheeren een verfijnde
cultuur invoeren en de reizende minstreels - in de eerste plaats Wa l t h e r v o n
d e r Vo g e l w e i d e - een milde gastvrijheid genieten. Maar ook de burgerij heeft
recht van spreken verkregen. En wel vooral, sedert in het tijdperk der kruistochten
eerst de Donauhandel naar het oosten, daarna, sedert het begin van de 13e eeuw, de
handel op het Zuiden, langs de alpenwegen naar de havensteden van Italië, tot een
grooten bloei waren gekomen. In 1189 noemt Arnold von Lübeck Weenen al de
grootste stad van Oostenrijk. En in 1246 was zij door verscheiden uitbreidingen al
zoo zeer aangegroeid, dat zij een omvang had, die met de tegenwoordige binnenstad,
dus met ons ‘oude Weenen’ overeenstemde. Dat wil zeggen, dat de stad in de eerste
helft van de 13e eeuw een uitgestrektheid bezat, die zij bewaard heeft tot aan het
einde van de 17e, tot het tweede beleg door de Turken of, juister, tot het midden van
de 19e eeuw. In de latere middeleeuwen namen burgerij en handwerkerstand,
patricieërs en gilden in macht en aanzien toe, twistten hardnekkig en rumoerig onder
elkander en verzetten zich gezamenlijk tegen den vorst. Welk een zelfbewustzijn en
levensvreugde de stadsbewoners zich gedurende den loop dezer gebeurtenissen
veroverd hebben, daarvan kregen we een levend begrip door de schilderingen van
Aeneas Sylvius en Bonfini.
Hetgeen er nu volgt, tot aan het begin van den nieuwen tijd, is in de eerste plaats
militaire geschiedenis. Maar door het afslaan der telkens herhaalde invallen der
Turken speelt Weenen een wereldrol in de beschavings-historie: de redding van
Europa van de barbaren uit het oosten en daarmee het behoud der Westersche cultuur.
Deze rol speelt Weenen ook nu nog; alleen is haar missie van vreedzamer aard
geworden, en wat zij vroeger belette saam te komen verbindt zij nu: Oost en West.
Hier ontmoet het Slavische en, van uit Hongarije en den Balkan, het Mongoolsche
element in al zijn variaties het Germaansche; hier werken de oorspronkelijke en
onverbruikte krachten uit het Oosten verfrisschend op de oude, moede Westersche
beschaving in: hier is een voortdurende bloedmenging, hier is de geboorteplaats van
het europeesch karakter der toekomst. Wat in de geciteerde brieven gezegd wordt
over de oude tijden, geldt in nog sterker mate voor het tegenwoordige: op den weg
van enkele minuten van de ‘Ringstrasse’ met haar moderne, ‘internationaal’-kleurlooze
stadspaleizen, bankinstellingen en handelskantoren tot aan de ‘Leopoldsstadt’ met
haar weelderige ‘Singhallen’ en rumoerige koffiehuizen doorloopt men de heele
gamma der zeden en gewoonten, die heerschen tusschen New-York en Constantinopel.
In 1529 werd onder aanvoering van Salm voor de eerste maal, en in 1683
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onder die van Starhemberg voor de laatste, het beleg der Turksche legerscharen
afgeslagen. En daarna eindelijk strekt het bevrijde Weenen zich uit buiten zijn
middeleeuwsche muurgrenzen. De overbevolkte binnenstad wordt ontlast, de
voorsteden worden vergroot en naderen het centrum, de adellijke families bouwen
hun prachtige zomerverblijven op de heuvels in den omtrek, vooral op de wijnheuvels
langs de Wien, temidden van uitgestrekte tuinen. Op den overwinnaar der Turken,
Eugenius van Savoye, volgen de andere aristocraten als royale bouwheeren. Eerst
toen werd de aristocratie van Weenen drager en voortbrenger van ontwikkeling. En
door den invloed van een geslacht buitengewoon begaafde architecten - voorop
Johann Bernhard Fischer von Erlach - volgt het eene schitterende gebouw op het
andere, zoodat de stad in het tijdperk van het barok zijn eigen, oorspronklijk en
trotsch cachet krijgt. Alles komt juist op tijd samen: de bevrijding uit oorlogsellende,
de economische opbloei, lust tot bouwen en bouwkunst; en zoo ontstaat een
bloeitijdperk zonder weerga, dat het stadsbeeld - meer dan de overblijfselen uit den
gothiek - ook heden nog in zijn wezen bepaalt.
Het uitgebreide Weenen, dat nu alle voorsteden in den omtrek der oude binnenstad
omvat, krijgt ook thans zijn rechtsgebied aangewezen en een begrenzing van zijn
bebouwden kom. Nadat keizer Leopold I reeds in 1698 de stedelijke rechtspraak had
uitgestrekt over dit aanmerkelijk vergroote gebied, werd in 1704 de stad door prins
Eugenius voorzien van een lichten vestingwal. Weenen heeft dan den omvang bereikt,
dien het tot 1890 zou behouden - het is een ‘groszstadt’ geworden.
In den loop van de 18e eeuw ontstaat inplaats van een uitbreiding naar het oosten
steeds meer drang naar het westen. Altijd grooter wordt de fransche invloed; de
fransche periodes in leven en kunst doen zich ook hier gelden. Deze opmerking geldt
hoofdzakelijk voor den regeeringstijd van Maria Theresia met haar lotharingschen
gemaal en haar populairen zoon Jozef II, niet minder echter voor den tijd van
Napoleon I, die zijn tweede gemalin van het hof te Weenen haalde. Versailles wordt
tot voorbeeld van Schönbrunn. Het rococo, lichtvaardige spruit van Trianon, en het
strengere empire, de antikiseerende vertegenwoordiger van het corsicaansche
keizerschap, vinden in Weenen een getemperd spiegelbeeld. Uit eigen krachten
vermag het nieuwe, matte burgerdom alleen een ‘Biedermeierstijl’ te doen opkomen,
die geen kracht genoeg bezit om invloed op de bouwkunst uit te oefenen en zich
daarom maar tevreden stelt met de gezellige inrichting der woonkamers. Nadat de
beeldhouwkunst tegen het einde van de 18e eeuw in R a f a e l D o n n e r , den schepper
van de pomp op de ‘Nieuwe Markt’, een fijngevoelig kunstenaar uit den laten baroktijd
had voortgebracht, volgt in het begin van de 19e eeuw in A n t o n Z a u n e r de
sterkste vertegenwoordiger van het klassicisme. Nu vinden we ook voor het eerst
een Weensche schilderschool in portret en landschap onder leiding van Wa l d -

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

166
m ü l l e r . Maar de grootste scheppende kracht, - ‘Anmut und Würde’ - heeft zich
sedert M o z a r t in het rijk der muziek geconcentreerd.
Een korten tijd, in de jaren van het congres na den val van Napoleons rijk
(1813-1815) was Weenen tot een wereldstad geworden, tot een rendezvous van alles
wat geestig en galant was in Europa, en hier waren schitterende feesten gevierd.
Velen - Talleyrand en Madame de Stael, de hertog de Ligne en gravin Lulu von
Thürheim - hebben de herinnering aan die groote dagen in brieven en mémoires
bewaard. Maar na dien tijd gaat het ijlings bergaf. De harde reactie onder
M e t t e r n i c h veroorzaakt in breede lagen van het volk een opkomenden wrevel,
die langzamerhand tot wrok wordt en in 1848 openlijk tot uitbarsting komt. De beste
mannen uit het volk, de dichter Franz Grillparzer en de academische jeugd hadden
partij gekozen voor de revolutie. In den storm der barrikaden gaat Oud-Weenen ten
onder.
Keizer Frans Jozef I spreekt dan het laatste woord in 1859. Hij verordent, dat de
oude vestingwal, die, hoewel sedert lang veranderd in den breede schaduwrijken
wandelweg, het ‘glacis’, nog altijd de binnenstad omgeeft, moet vallen. Inplaats
daarvan moest een monumentale prachtstraat, de ‘Ring’ ontstaan. En zoo is dan het
tijdperk van de ‘Ringstrasze’ aangebroken; een nieuwe moderne tijd, die bijna vijandig
en gewelddadig staat tegenover de overblijfselen van een groot verleden.
De ontwikkeling van het stadsbeeld vanaf zijn middeleeuwschen toestand tot op
den huidigen dag is vaak en uitvoerig behandeld door de lokale geschiedschrijvers.
Maar belangrijker en van meer waarde dan deze beschrijvingen, die niet zelden
hebben moeten lijden onder een gebrek aan zakelijkheid en kritiek, onder een te
levendige fantasie, onder lichtgeloovigheid en een overgroote liefde voor de stad,
zijn de uit ouden tijd bewaarde afbeeldingen. Gravures, houtsneden en schilderijen
begeleiden als een nauwelijks onderbroken keten den groei der oude stad en
registreeren, getrouwer dan de schrijvers, de minste veranderingen van haar portret.
Op drie verschillende wijzen vinden we in deze werken het stadsbeeld: in profiel
met de afteekening der daken tegen de lucht, of als plattegrond met de duidelijke
afbeeldingen van het stratennet, óf wel in vogelvlucht, zoodat men een overzicht van
het lichaam der stad krijgt. Niets is vermakelijker en tegelijk leerzamer dan te bladeren
in dit eerwaardige prentenboek (dat wij onlangs onder den titel ‘Historischer Atlas
des Wiener Stadsbildes’ hebben uitgegeven).
De eerste betrouwbare afbeeldingen van de stad zijn uit het eind der middeleeuwen.
De Neurenbergsche humorist H a r t m a n S c h e d e l heeft in zijn ‘Weltchronik’
van 1493 onder veel andere illustraties, waarmee hij zijn boek liet versieren, ook een
gezicht op Weenen in houtsnede opgenomen; het is het uitzicht van den Donau-oever
op den gordel van vestingen, waarboven maar enkele huizen uitsteken, de
Stefanskirche en Maria am Gestade, en op den achtergrond de begroeide bergen; het
is een
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grove houtsnede, met weinig karakteristieks, en alleen door haar ouderdom kostbaar.
Eveneens in Neurenberg en als houtsnede is ontstaan, in 1529, het groote gezicht op
Weenen in vogelvlucht door N i k l a s M e l d e m a n , dat bewaard is in drie
exemplaren (Berlijn, Dresden en Weenen). De kunstenaar vertelt zelf de interessante
geschiedenis van zijn werk. Vlak na de belegering door de Turken wist deze
ondernemende man van zijn vaderstad het privilegie te verkrijgen, en een voorschot
in geld, voor een opname van Weenen en hij reist met spoed derwaarts om zijn
publiek zoo gauw mogelijk het beeld van deze historische gebeurtenis te leveren. De
stad rookte nog van de oorlogsvuren, als hij van een schilder een panorama van
Weenen weet te verkrijgen, dat deze gedurende het beleg heeft opgenomen uit de
vier ramen van den Stefanstoren. Thuisgekomen maakt hij van dit schilderij een
teekening, waar hij een langdradigen text aan toevoegt, die meer vertelt van den
aanval der Turken dan van het uiterlijk der stad. Ook deze houtsnede geeft geen
straten en huizen, alleen enkele kerken in het midden van de stad, maar daartusschen
en in de bosschen op de heuvels rondom de stadsmuur zijn vele tafereeltjes uit den
oorlog aanschouwelijk en treffend weergegeven. Meldeman is de laatste die deze
middeleeuwsche vorm van stadsafbeelding, in de eerste plaats illustratie van histoire
contemporaine, beoefende.
Met A u g u s t i n H i r s c h v o g e l begint de nieuwe tijd van het stadportret. Knap
mathematicus, voorzien van exacte instrumenten - hij is de uitvinder van de
driehoeksmeting -, bereisd in een groot deel van Europa, met kijk op de
physiognomiën van stad en land, en als handwerksman op verschillend gebied met
kennis van zaken werkzaam, wordt deze Neurenberger de grondlegger der
wetenschappelijke stadsafbeelding, zonder dat hij den artistieken kant van de zaak
uit het oog verliest. Want Hirschvogel is artiest, voornamelijk een uitstekend etser
van ornamenten en landschappen. Aan hem heeft Weenen twee lang opgerolde
gezichten op de stad van het Noorden en van het Zuiden te danken en ook het
beroemde panorama (1547) - half plattegrond, half vogelvlucht - dat hij eerst heeft
geteekend en geetst, daarna op een tafelvlak ook geschilderd. Zijn medewerker, de
Zwitser B o n i f a z Wo l m u e t , verrijkt in hetzelfde jaar het werk van zijn meester
met een groote gekleurde penteekening, die benevens het stratennet der oude stad
nu ook den plattengrond en den naam van de huizen aangeeft en allerlei nauwkeurige
maten. Wat er nu nog aan ontbreekt, voegt de mooie en uitvoerige afbeelding van
H a n s S e b a l d L a u t e n s a c k , etser in Bamberg, uit 1558, er aan toe; in zekeren
zin is dit echter een teruggang tot de middeleeuwsche methode, want hij geeft ons
onder het gezicht op Weenen den strijd van Koning Sennacherib van Assyrië voor
de poorten van Jerusalem, waarmede allegorisch het beleg der Turken van 1529
bedoeld is.
De 17e eeuw behoort hoofdzakelijk aan de nederlandsche meesters. In 1609 ontstaat
- belangrijk zoowel als document uit de geschiedenis der
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architectuur als uit een oogpunt van teekenkunst - het eerste omvangrijke
vogelperspectief, een waar prachtstuk door de buitengewoon fijne afwerking en het
aanschouwelijk geheel. De meester van dit heel bijzondere werk heet J a c o b
H o e f n a g e l . Omstreeks 1575 geboren te Antwerpen, en hier waarschijnlijk
opgevoed door Abraham Lisart, wordt hij als zijn vader miniaturist en sedert 1602
keizerlijk hofschilder van Rudolf II te Praag. Sedert 1604 te Weenen woonachtig,
wordt hij in het volgend jaar door den keizer vereerd met een verguld-zilveren beker
ter waarde van 50 gulden als huwelijksgeschenk. Gedurende zijn verblijf te Weenen
ontstaat nu ook in opdracht van den keizer de beroemde vogelvluchtgravure; 15
exemplaren biedt Hoefnagel den gemeenteraad aan, die als dank den dichter een
zilveren beker, van binnen en van buiten verguld, en versierd met het Weensche
wapen, laat overhandigen. Kort daarna verhuist Hoefnagel weer naar Praag. Door
den dood van Rudolf II heeft hij zijn milden beschermheer verloren en het schijnt
hem slecht te gaan. Althans hij klaagt in 1616 de executeurs-testamentair van den
overleden keizer, van wien hij nog honorarium had te vorderen volgenderwijze aan:
‘Dieweil aber, gnedige herrn, bei sogar keiner habender unterhaltung oder dienst in
dieser schweren zeit mit weib und kind und stockenden grossen schulden und interesse
ich es weiter nicht auszuestehen wais oder kan, als dringt mich die euseriste noth.’
Maar ondanks telkens terugkeerende klaagliederen, die ten slotte tot een
gedeeltelijke bevrediging van zijn geldvorderingen leiden, koopt hij toch nog in het
zelfde jaar het huis: ‘Zum Goldenen Bären’ in Praag. In de verwarring der daarop
volgende tijden kiest hij de partij der boheemsche protestanten. Toen nu in 1621 de
contrareformatie zegevierde, werd hij met 29 voorname heeren als rebel voor de
keizerlijke rechtbank gedaagd. Hij redt zich door vlucht, wordt bij verstek ter dood
en tot verlies van eer en goederen veroordeeld en sterft - vervolgd door de schandelijke
aanklacht, dat hij de kas van den boheemschen adel had beroofd - korten tijd daarna,
in 1629 of 1630, waarschijnlijk in Holland. Zijn vogelperspectief van Weenen echter
- in de eerste uitgave van 1609 slechts in één exemplaar bewaard in de verzameling
La Gardie in de Koninklijke bibliotheek te Stockholm, later, in 1640 en kort na 1683,
door Nicolaas Visser te Amsterdam tweemaal nieuw uitgegeven en door de
hollandsche Staten-Generaal beschermd door het privilegie tegen onbevoegden
herdruk - blijft bestaan als het vaak nagevolgde, maar nooit bereikte voorbeeld en
hoofdwerk van de Weensche stadsafbeeldingen tot in het laatste derde deel der 18e
eeuw.
Van belang is ook het werk van den Saksischen ingenieur D a n i e l S u t t i n g e r ,
die in 1676 twee mooie stadsgezichten op perkament vervaardigde, in 1683 een
vogelvlucht van het door de Turken belegerde Westelijk deel der stad, in 1684 een
gekleurd plan van de stad met de sociale indeeling van het huisbezit, in 1687 de
eerste afbeelding van de Weenen
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omringende dorpen en landschappen en bovendien een - nu verloren geraakt - houten
model van de stad. Zijn opzienbarend werk wordt weer zeer gelukkig aangevuld door
een vogelperspectief van een Hollander. F o l p e r t v a n O u d e n -A l l e n construeert
op oorspronkelijke en smaakvolle wijze een totaalbeeld van de stad - eerst als
schilderij, daarna ook als gegraveerde teekening -, zooals zij zich statig verheft vóór
het Turkenjaar 1683 te midden van den krans van voorsteden, beschermd door den
gordel van muren, de rivier en het gebergte. Den 10en September 1635 te Utrecht
gedoopt, heeft de kunstenaar in Holland een leerschool doorloopen en tot op den
mannelijken leeftijd zelfstandig gewerkt. Hier ontstaat zijn eerste geteekend schilderij:
Het uitzicht door de korte Nieuwstraat op den Dom te Utrecht, het kerkhof etc., vóór
1674, toen kerk en toren nog niet door het instorten van het lage schip gescheiden
waren. Sedert 1677 is hij te Weenen, wordt hofschilder van keizer Leopold I, voor
wien hij sedert 1683 de gezichten op tien oostenrijksche hoofdsteden vervaardigt.
Later bezig met het restaureeren van schilderijen uit de keizerlijke kasteelen, is hij
op hoogen leeftijd in 1715 gestorven. Interessant is zijn testament, dat hij een jaar
voor zijn dood heeft gemaakt: naast zijn hollandsche familieleden bedenkt
Ouden-Allen in de eerste plaats de talrijke Hollanders die destijds in Weenen
woonden, en die op allerlei wijzen voor de ontwikkeling der stad werkzaam waren.
Zoo den boekdrukker J o h a n v a n G h e l e n en de zoons van den schatmeester
(betaalmeester) Va n Va e l c k e r e n , tot wiens familie de schrijver van een in 1684
verschenen boek over het beleg der Turken behoorde. Deze namen wijzen op een
grooten kring van Hollanders, die in Weenen hun tweede vaderland hadden gevonden,
en de naam Ouden-Allen herinnert aan tal van architectuurschilders en graveurs van
stadsgezichten uit Holland, die in onzen kunstenaar een laten vertegenwoordiger
naar het verre Weenen hadden gezonden.
De bloei van de barokke bouwkunst in de 18e eeuw spiegelt zich ook af in de
stadsgezichten. Aanvankelijk waren het Italianen: L e a n d e r A n g u i s s o l a en
J a c o b M a r i n o n i die in 1706 een voortreffelijke plan van de omgeving maakten.
Daarna verschijnt dan, met den bijzonder nauwkeurigen We r n e r A r n o l d
S t e i n h a u s e n in 1710 ook een vaderlandsch element. Dit uit zich vervolgens
intiem levendig en zeer gevarieerd in een rij van populaire afbeeldingen van
Engelbrecht, Pfeffel, Delsenbach, Kleiner, Schütz, Ziegler en Janscha, tot aan het
einde der eeuw! Ten slotte in de beide prachtwerken uit den tijd van Maria Theresia:
het plan van J o s e p h N a g e l en het vogelperspectief van D a n i ë l S t u b e r ,
beiden ongeëvenaard.
De 19e eeuw brengt - zoowel in den stadsbouw als in de reproductie daarvan stilstand en verval. De nuchtere geest der meetkunde maakt zich ook van dit gebied
meester. De plannen der stad worden nu naar een eenmaal aangenomen schema
telkens weer nieuw uitgegeven; in plaats van
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de vroegere, artistieke en persoonlijke vogelperspectieven komen de koude
photographische opnamen uit de hoogte van den Stefanstoren, uit lichtballons of
vliegmachines. Alleen het stadsgezicht vindt nog een waarachtig kunstenaar. Met
ontroerde liefde en onvermoeide zorg teekent R u d o l f v o n A l t altijd weer het
fijne profiel der oude eerwaardige stad.
Het romeinsche legerkamp heeft in het tegenwoordige beeld der oude stad slechts
enkele, heel algemeene sporen nagelaten. Ze bepalen zich in hoofdzaak tot den nog
altijd rechthoekigen vorm van den ‘Hohen Markt’, die eenige gelijkenis vertoont
met die van het romeinsche forum, en tot de steile helling naar den Donau, die al
langs den ‘Rote Turm’ en de Marc-Aurelstrasse gelijkgemaakt is, terwijl zij bewaard
gebleven is in de Ruprechts-, de Fischer- en de Marienstiege.
Ook de romaansche bouwstijl heeft maar weinig aan de stad overgeleverd. Eerst
laat waren land en stad gekomen binnen den kring der voortschrijdende beschaving
van Europa, laat was ook de nieuwe bouwtrant naar hier gekomen. Zij heeft zich hier
niet organisch ontwikkeld maar is van elders - voornamelijk uit Salzburg en Beieren
- als een afgerond geheel overgenomen. Toch beteekent zij voor Weenen het begin
van een monumentale architectuur. Want terwijl hier nog tot het einde van de 11e
eeuw de woonhuizen, en zelfs de kerken, van hout werden gebouwd, maakt men de
laatste sedert het begin van de 12e eeuw van steen, al was het dan ook nog op zeer
bescheiden schaal. Tegenwoordig liggen de gebouwen uit den romaanschen tijd
binnen de oude stad tamelijk ver uit elkander en zijn slechts brokstukken van hun
oorspronkelijken toestand en dikwijls dan nog totaal bedorven door renovaties. De
oude schipperskerk aan de Donau ‘Maria am Gestade’ en de Peterskerk, beide
romaansche stichtingen, zijn volkomen ondergegaan in de verbouwingen uit lateren
tijd - de eene in gothischen, de andere in barokken stijl. Als geheel bleven bewaard:
de wel erg bedorven Ruprechtskerk, de in haar basilikalen grondvorm, in haar
koorbouw, in haar kapiteelen en dekoraties nog altijd laatromaansche Michaeliskerk,
die in 1275 voor het eerst in een oorkonde genoemd wordt, en eindelijk de oudste
deelen van de hoofdkerk, de Stefan. In 1137 gesticht, had zij spoedig veel door de
verwoestende branden uit dien tijd te lijden; en door den grooten brand van 1258,
die vooral in dat stadsgedeelte woedde, werd zij zoodanig geschonden, dat zij, niet
lang daarna, weer moest worden opgebouwd.
Uit haar ouden staat zijn dus hoogstens enkele deelen van het metselwerk bewaard
gebleven. Haar nieuwe gedeelte echter is al uit den laatromaanschen tijd. Maar ook
deze stijl domineert niet meer in het geheel van dit populairste bouwwerk van Weenen;
toch is hij nog wel te herkennen. Een romaansch karakter vertoont nog de breede,
massief ontwikkelde westfaçade met de twee tusschen het hooge gothische dak als
wig ingevoegde ‘Heidentürmen’; romaansch is voor alles de hoofd-
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ingang, het ‘Riesentor’ met zijn veelvuldig figuurwerk en versieringen.
Maar de oude stad als geheel heeft toch haar eigenlijke, trouw bewaarde trekken
aan de gothiek te danken. Het stratennet alleen al. Want ofschoon van de gothische
woonhuizen, die vroeger aan weerszijden der straten stonden, geen enkel meer bestaat
en ofschoon latere tijden uit artistieke en rationeele overwegingen hier velerlei
veranderingen hebben aangebracht, heeft zich toch in de kom van Weenen het
gothische geheel van straten en pleinen tot op den huidigen dag gehandhaafd en
bieden hier sommige straten nog altijd menig zuiver antiek voorbeeld. Hier wandelen
wij, ondanks alles, door vrije, gothische ruimten en voelen ons aangenaam omgeven
door het gothisch ruimtegevoel.
Tot beter begrip van wat hier en elders gezegd is voegen wij eenige algemeene
beschouwingen in over het karakter van het gothische stedeplan. In Holland, waar
op verscheiden plaatsen nog dergelijke voorbeelden bewaard zijn, zal men allicht
een goede voorstelling daarvan krijgen.*)
Het gothische stratennet is geen kunstmatig maaksel, maar een natuurlijk gegroeid
organisme. Dikwijls te vergelijken met het rivierennet, volgt het zeer gevoelig de
gegevens van den bodem, de dalbeddingen en landwegen, de droogere, vastere en
hooger gelegen bouwterreinen, en blijft daarbij steeds in nauwen samenhang met de
eischen van handel en verkeer. Doch ondanks zulke nuchtere motieven ontstaat een
artistieke eenheid van hoogen socialen rang. Dit stratennet is vol rhytmische beweging,
vol heerlijke verrassingen; hoe vertakt het zich en vereenigt zich dan weer! Het vormt
trechtervormige openingen, die zich soms uitbreiden tot markten en pleinen. Altijd
weer opnieuw vindt het oog mooie of bizondere architectonische rustpunten, maar
komt toch nooit tot rust, want met telkens opnieuw gewekte belangstelling volgt het
de lijn der gebouwen of der open ruimten. Het is daarenboven zoo voortreflijk
ingericht, dat een bizonder monument, b.v. de St. Bavo te Haarlem of de Stefanskerk
te Weenen, door de vele toegangstraten in al zijn onderdeelen in de meest
verschillende aspecten en perspectieven te zien is; dat het van nabij door de engheid
van de omgeving als 't ware omhooggeperst wordt en op eenigen afstand eerst in zijn
volle kracht hoog boven de lagere gebouwen uitrijst. De straat opzichzelf echter
maakt door haar gekromden, ja veelal kronkelenden bouw, door haar smalte en door
de hooge, van boven naar voren komende gevels in beide richtingen een gesloten en
voortdurend wisselenden indruk van lichamelijkheid en ruimte tegelijk, niet ongelijk
aan dien van het inwendige van gothische kamers of kerken - al naar dat de straat
alleen woonhuizen bevat of ook grootere gebouwen.
Al deze voortreflijke eigenschappen, waarover geen latere kunst, en allerminst de
armoedige meetkunde van den modernen tijd, in slechts eenigszins bijkomende mate
beschikt, heeft het stratennet van het oude Weenen,

*) Bovendien heb ik over dit onderwerp in mijn boek ‘Die geschichte eines holländischen
Stadtbildes’ - bedoeld is Haarlem - uitvoerig geschreven.
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met name dat rondom den Stefanstoren, tot op dezen dag bewaard. Want dit stratennet,
zijn grondlijnen en de ruimte die het omvat, bezit nu eenmaal een zeer conservatieve,
taaie natuur, en ook de vele nieuwe bouwsels uit lateren tijd kunnen zijn
oorspronkelijk karakter geen afbreuk doen. Zoo komt het dat wij ons hier - tusschen
huizen in barokken, klassicistischen of modernen stijl - toch in een gothische
omgeving voelen. De reeds vermelde romaansche en de nieuwe gothische kerken dus in 't bijzonder de Ruprecht-, Michaels-, Peters- en Stefanskerken en die van
Maria am Gestade - vormen ook heden nog even zoovele middelpunten van dergelijke
oude stratenvormingen. Alleen al de namen dier straten bezitten, althans ten deele,
karakter; zij wijzen bijvoorkeur op het handwerk dat eenmaal in hun huizen werd
uitgeoefend. En zoo wordt ook ieder huis als een afzonderlijke persoonlijkheid
opgevat en van een bijnaam voorzien - als ‘Zum Stern,’ ‘Zur Sonne,’ ‘Zur Krone’,
‘Zur goldenen Gans’ - en versierd met een geschilderde of gemetselde voorstelling
boven de deur, waaraan zelfs kunstenaars van naam - als b.v. onze Augustin
Hirschvogel - hebben meegewerkt. De woonhuizen staan, zooals nog heden het z.g.
‘Bummerlhaus’ in de stad Steyr bewijst, met hun smallen kant naar de straat, de
bovenverdieping steekt naar voren, en daaroverheen rijst breed en hoog het machtige,
met hout of pannen gedekte puntdak; steenen bogen omvatten de vensters of liggen
alleen als decoratie over den gevel, die ook overigens met de bekende kring-, kruisen bladvormen der gothiek is versierd. Nauw en krom, naar voren welvend, of naar
binnen gebogen, maar altijd levendig zet de straat zich voort, met allerlei moedwillige
arkeltjes, hoekjes en torentjes, nu eens naar beneden, dan weer naar boven voerend,
met plotselinge afsluitingen en veelvoudige onderbrekingen en uitzichten, niet zelden
het oog richtend naar belangrijke bouwwerken die den wandelaar naar zich toe trekken
en verder voeren. Men is steeds voortreflijk georiënteerd en voelt zich altijd thuis.
In ieder kleinste deel heeft men het bewustzijn van het geheel, in iedere straat een
indruk van de geheele stad. Ziedaar de geheime tooverkracht der gothiek, reeds
aanwezig in haar nietigste omvormingen der vrije ruimte. Aanwezig is die kracht in
het geheele gebied van Oud-Weenen, maar ook voor haar poorten, daar waar stad
en land elkaar de hand reiken, en waar tusschen tuinen, boomen en zonnigheid de
huizen staan, nederig en onsamenhangend.
Duidelijker en grootscher uit zich zonder twijfel de gothiek in de monumentale
bouwwerken, waarmee zij het beeld der stad eenmaal op tal van plaatsen
overheerschte. Ook daarvan is veel te gronde gegaan, door latere verbouwingen
bedorven of verdrongen. Maar juist het sterkste en schoonste heeft met succes
weerstand geboden aan den stormloop der tijden, en staat nog steeds, getuigend voor
den oudsten bloei der Weensche architectuur midden in het hart der stad.
(Slot volgt)
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De jonge koning,
door P. Otten.
‘Het donkere geluk, dat onze lusten vroegen
In dezen wilden nacht ter weeke legersteê
Is nu al reeds verschaald en liet een schamper wee.
Hoe zou mijn ouden trots dit norsch genot genoegen?
Omzichtig, ongemerkt, de kamer uitgetogen
Voorbij den zwaren val van 't ruizelend gordijn,
Sta 'k op het breed balkon en zie in vreemden pijn
Het blindend morgenlicht met mijn lichtschuwe oogen.
O zuivre zon, die rijst en over de terrassen
De loutre glorie van den jongen morgen breidt O ware ik als een halm, een rietpluim in de plassen,
Een nietig kruid voor u, en enkel u gewijd....
Wil van mijn schamel hart deez' scherpe schaamte wasschen,
Dat ik weer rein moog zijn voor uw oneindigheid.’
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Spiegeling,
door Laurens van der Waals.
Als weefsel van verweerde eenzaamheden
weerspiegelt rustig - schemering en schijn
goudgroene blaadren en 't verweesd robijn
van ranke rozen, neergegleden in 't spiegelglas het bloedend heden.
Zoo roode wingerd kaatst in roemer witten wijn.
Als schaduw van verteerde eenzaamheden
weerspiegelt bevend - waas van verren schijn,
klaprozen die in nevel angstig zijn
en witte lelies langs bemoste treden in 't spiegelglas het mistige verleden.
Zoo witte iris kaatsen zal in roemer rooden wijn.
De ziel, die zelf met beelden overgleden
God's half verholen spiegelglas mag zijn,
voelt, schoon in haar verschamelt tot een schijn
het hemelsch licht van God's doorluchte leden
hoe in haar brandt de gloed van zijn gebeden.
Zoo geele roos weerkaatsen zal in roemer geelen wijn.
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Verwachting.
Door J. de Leeuw.
Wat wacht je van mij, is het liefde of verlangen
Om zelf bemind te zijn?
Is het vrede, is het lust, of ben je gevangen
In een gril zonder vreugd, zonder pijn?
Wensch je werkelijk met mij het leven te deelen
Met zijn leed en zijn lach?
Of ben ik je troost in Leven's vervelen
Voor éen vluchtigen dag?
Ik vraag, maar ik kan het antwoord niet achten,
Ik weet niet waarom......
En zeg enkel fluist'rend tot al je verwachten:
Misschien ben ik alles...... kom liefste...... kom!
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Carolientje,
door Elisabeth Zernike.
III.
SINDS mijnheer Stuvers haar had gevraagd, op zijn kantoor te komen - er zou binnen
enkele weken een plaats open vallen - besefte Carolientje hoezeer ze aan Jurjen
gehecht was. Ze kreeg een week bedenk-tijd, en ze bedacht uitsluitend wat ze zou
missen, als ze wegging van de Bank. En vele malen zei ze zichzelf: het hangt alleen
van mij af; vader en moeder laten het aan mij over, en het kan mijnheer Stuvers
eigenlijk niet schelen wat ik doe. Zou ik dan niet dwaas zijn als ik ging? - Met Jurjen
dorst ze er niet over te praten. Soms was ze bang dat hij zou zeggen: doe het, je
verdient daar meer, je hebt een korteren werkdag. En wat heeft Erna er een gelukkige
jaren gesleten. - Neen, dat laatste kon geen motief zijn voor Jurjen. Vader had het
trouwens ook lachend gezegd: misschien bevalt het er jou niet zooals Erna, en dan,
mijnheer Stuvers heeft geen tweeden zoon. - Onbewust voelde ze, dat ze bang was
voor Jurjen's raad. Als hij haar de voordeelen opsomde - er wàren voordeelen - en
niet anders dan dat, geen woord van spijt - dan moest ze wel gaan, en ze wist niet of
ze wilde. Een oogenblik soms lokte het haar, van Jurjen weg te zijn - heelemaal weg.
Ze zuchtte dan diep, en voelde zich de oude Carolientje, voelde een blijheid in haar
borst, een glans in haar oogen. Wat bond haar aan Jurjen; - kwamen ze wel in iets
overeen? Er was een kloof tusschen hen, dat zei hij zelf zoo vaak - een diepe kloof.
En meisje, als jij lust hebt je daarin te pletter te gooien - je moet het zelf weten, hoor,
ik kijk je zelfs niet na over het randje. Maar dan lachte ze; ik ben immers over de
kloof heengestapt, en sta nu veilig en wel aan jouw kant. - Ze wist wel, dat ze moest
lachen, als hij zulke sombere dingen zei. Want eens had hij geroepen: ja, nu laaf ik
me aan je lach, Carolientje, en dikwijls was het daarna, alsof zij zelf in haar lachen
hoorde: laaf je, laaf je. Maar ook kwamen er uren, dat ze niet lachen kon, dat zijn
vreemde woorden als zware druppelen werden die langzaam leken weg te vloeien
uit haar borst. Ze wilde haar lippen doen wijken voor een lach, maar haar mond
verstarde. 's Avonds ging ze dan niet meer naar hem toe. Ze zat bij vader en moeder:
- er werd niet veel gesproken. Even, als er gebeld werd, was ze bang, dat hij haar
zou komen halen. Maar hij kwam nooit. En den volgenden morgen deed hij haar
geen verwijten. Wel verwachtte ze die dan toch telkens, wilde meteen beloven, hem
dien avond niet wéér in den steek te zullen laten. - Aan 't eind van den dag eerst zei
hij: En Carolientje, wanneer zie ik je weer eens? Nu moest ze hem op de proef stellen.
- Morgen natuurlijk. - Hij schudde zijn hoofd. ‘Dat duurt me te lang.’
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‘Nou, vooruit - vanavond.’
‘Kun je wegkomen zonder leugens?’
‘O ja.’
‘Je hebt bijna volmaakte ouders. Je moet me altijd nog vertellen, in welk opzicht
ze niet volmaakt zijn.’
‘Misschien doe ik dat vanavond wel.’
Ze vond het niet prettig dat niemand haar zei, hoe die kwestie met mijnheer Stuvers
op te lossen. Waarom moest ze alles zelf weten; zóó oud was ze toch nog niet. Vader
had alleen opgemerkt: aan je tegenwoordige betrekking is pensioen verbonden, maar
het zou me zeer verwonderen, als je daaraan ooit toekwam. - Ze schamplachte even.
Dat voordeel mocht dus geen naam hebben. O, niemand besefte het voordeel voor
haar, weg te zijn van Jurjen - hem niet meer te kennen. Voordeel? groote schade aan
haar ziel zou het zijn. Haar ziel - ze hield niet van dat woord. Ze wist niet of ze zooiets
fraais wel bezat. De meeste menschen praten erover, zei Jurjen, als over de centen
in hun vette portemonnaie. Toch, dunkt me, moet het iets heel anders zijn. God,
zooals hij de dingen kon zeggen. Dikwijls bloosde ze - van schaamte - of van genot.
Ze zou er niet meer buiten kunnen. Het leven werd dieper door hem, en voller; andere
menschen wisten niet eens, hoe het leven zijn kon. Daardoor gaf ze niets meer om
andere menschen. Soms rustte ze wel uit bij vader en moeder - en, och, die golden
ook eigenlijk niet mee. Ze was hun kind, ze hielden van haar. Maar vriendinnetjes,
kennissen! ho-la, de wereld kon ze van haar cadeau krijgen; ze had niemand anders
noodig dan Jurjen.
Toen de bedenktijd om was, zei ze mijnheer Stuvers, dat ze liever niet wilde
veranderen. Hij moest haar niet kwalijk nemen. - O nee, daar was geen sprake van,
ze zouden even goede vrienden blijven. Die woorden riepen een glimlach van
dankbaarheid op haar gezicht, want ze mocht mijnheer Stuvers graag. Maar ze werd
zich noch van het een, noch van het ander op dat oogenblik geheel bewust.
Dus bleef alles bij het oude.
Als ze 's morgens haar lokaal binnenstapte, keek ze rond naar Jurjen. Meestal was
hij er nog niet, hij zou op het laatste nippertje komen. En dan maakte hij toch nooit
den indruk van zich gehaast te hebben. Hij groette allen luidop. In 't begin van haar
werken op die afdeeling, nog voor ze hem kende, had ze eens gedacht: die man heeft
het air van een directeur, die den boel komt inspecteeren. Maar ze zag ook hoe
onverschillig hij hun wedergroet aanhoorde. Later had hij haar gezegd: het intresseert
me alleen, hoe mijn houding is tegenover jullie, de rest raakt me niet.
En hoe wil je dat je houding zijn zal?’
Wèlwillend, vanuit mijn hoogte - want en masse veracht ik jullie.Dat beteekent niets - we schelden allemaal op kantoorklerkjes en zijn het zelf.
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Hij had haar aangekeken. - Zoo - Misschien, heel misschien, verdiende jij iets beters
te zijn.Ik bèn iets beters, al weet ik niet wat; - en ze had gelachen. O, ze begreep toen
wel al, dat hij graag haar overmoed hoorde. Dikwijls nadien zei ze zich zelf: je zult
hem altijd weer winnen, als je maar lacht en brutaal bent, en zoo ineens een paar
woorden eruit gooit, waarvan je zelf den zin niet recht weet. - Ze begreep het zoo
goed - maar ze kon niet altijd. Langzaam-aan, in een gesprek met hem, zou ze haar
lach verliezen; haar woorden werden schaarscher, en er kwam een peinzende trek
om haar mond, die nog niet velen daar hadden gezien.
Zeg kind, waar blijf je nou, ben je heusch aan 't nadenken?
Mag dat niet?Hij schudde zijn hoofd. - Eigenlijk niet - nou, ik wil het je voor heel even toestaan.
Dan probeerde ze soms nog het afscheid luchtig te doen zijn.
Adieu, jongeling met den stroeven naam. Misschien zal ik je begrijpen, zoodra ik
dien naam vloeiend heb leeren uitspreken. - En zachter zei ze: Jurjen.
Adieu, Carolientje - Misschien zal ik je liefhebben, zoodra ik over dien naam ga
stotteren.
Liefhebben, dat klonk zoo snijdend uit zijn mond. Ze wilde graag weten, of hij
ooit had liefgehad, maar dorst het hem niet vragen. Zou hij bedrogen zijn - meer dan
eens misschien? Ze moest denken aan hartstocht en jalouzie en - liefdeloosheid. Bijna
haatte hij de menschen, de wereld, zichzelven. Ja, ook zichzelven - en dat was het
vreemdste, dat deed haar even huiveren. - Adieu, Carolientje, dat klonk zoo vlot als
een oude wijs - maar niet zoo zoet en droefgeestig. - Adieu Carolientje - liefhebben
zou hij haar zeker nooit - nooit.Op een avond in Februari wilde ze weer naar hem toe; maar ze draalde nog, ze vond
niet het juiste woord aan moeder. Als ze maar niet zoo even gekibbeld hadden. Het
geeft geen pas, dat je dien man naloopt, zei moeder; waarom komt hij niet hier?
Dat heb ik u nu zoo dikwijls gezegd: hij houdt niet van vreemden.
Maar we zouden vrienden kunnen zijn.
Och God, hij wenscht geen vrienden.
Spreek je zelf niet tegen, Carry, je hebt je zijn vriendin genoemd.
Toen had ze gebloosd en, begrijpend dat die blos verkeerd zou worden uitgelegd,
bloosde ze nog feller. - Ba, wat zijn jullie flauw, iemand te willen vangen op een
woord. En ik zal tòch doen wat ik wil.
Wat je niet laten kunt - zei vader, verbeterend.
Nu moest ze dus gaan. Het regende dien dag zonder ophouden. November en
Februari, had Jurjen gezegd, zijn mijn slechtste tijden. Het is dan: al
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weer vroeg donker, of: nog altijd vroeg donker, - en in het duister valt de regen
troosteloos. Troosteloos - herhaalde ze - en zij zelf wilde zich laten opmonteren door
hem. Kon ze hem maar eens vertellen, dat ze thuis gekibbeld had. Maar er waren
veel dingen, die ze nooit zeggen kon. Aan gewone, nuchtere feiten mocht ze niet
raken, aan alles wat zich niet liet opsmukken of tot op schamele naaktheid bespotten.
O, hij hield niet van al dat platte; en kibbelen was maar een ordinair zaakje. Natuurlijk
had hij gelijk. Maar wat moest ze hem dàn vertellen, straks? Hoe mooi de regen was
geweest zeker, hoe frisch in haar gezicht en zacht ruischend door de dorre boomen
- jawel. ‘De boomen zien zwart van de zwellende botten’, - kijk, dat had ze op school
geleerd als voorbeeld van alliteratie. Nog zoo gek niet, om daarmee bij hem binnen
te vallen. Regen? ja - de boomen zien zwart van de zwellende botten. - Verder wist
ze niet - och, verder zou hij haar niet laten komen.
‘Wat hang je om, Carolientje, besluiteloos?’
‘Ja - ik moet eigenlijk nog even uit; - wel regent het, maar’......
‘Maar hij wacht op je. Kind, laat het je gezegd zijn: je doet dwaasheid.’
‘Goed, ik heb het gehoord, nu hoeft u het niet nòg eens te zeggen.’
‘O, misschien zal ik het honderd keer herhalen. Jij wilt vrij zijn, maar ik ben het
ook.’
Een beetje schuchter zei ze: ‘dag moeder’ - en ging.
Toen ze bij hem binnenkwam, stond hij op, en deed haar een stap tegemoet.
‘Aha, ben jij het; laat me je natten mantel wegbergen.’
Dat was zoo een gewone begroeting, dat ze niets wist te antwoorden. Nu glimlachte
hij zelfs, en even zuchtte ze, en dorst de kamer rond kijken als nooit te voren. In een
hoek stond zijn bed, onbeschut. Dan, uit het midden weg geschoven om het kleine
potkacheltje, dat veel te ver naar voren trad, een ouderwetsche ronde tafel met een
paar groote leunstoelen erom heen. De tafel had geen kleed, het bed geen sprei. Het
grauwe kacheltje rookte. Carolientje voelde scherp de armoede van dat alles. Maar
nu keek ze naar de groote, forsche schrijftafel waarboven, langs twee wanden, Jurjen's
boeken op stevige eiken planken stonden. Die hoek beheerschte toch het geheel,
dacht ze, en misschien - misschien zou een tafelkleed erbij niet passen, evenals fijne
avondschoenen zouden misstaan aan Jurjen's voeten; hij liep op sokken.
‘Schade, je hadt wat eerder moeten komen, we hebben hier een kostelijke
scheldpartij gehad, mijn hospita en ik, éénstemmig, wel te verstaan. Ze is een hard
wijf, en Bolsjewik, natuurlijk. Dat is tegenwoordig iedere vrouw uit het volk die op
de dubbeltjes past. Doordat dat niet meer uithaalt, weet je. Wat is een dubbeltje? laat ze nou op honderd dubbeltjes achter elkaar een cent uitsparen - ze leeft voor het
uitsparen - dat is een gulden. En dan zal die vuile jood op den hoek haar voor een
gulden bedonderen met de brandstof; - dan heeft ze al die dagen voor niets geleefd.
Zeg nou zelf, is dat een toestand? - waarachtig, dat is geen toestand. Gescholden
hebben we
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- nou, stil maar, ik zal het je niet voordoen. En op 't laatst hebben we elkaar
aangekeken. Zij had een rooden kop, en ik word bleek als ik scheld, bleek klinkt te
mooi, zeggen we: grauwig - en toen hebben we even gelachen, een lach waarin de
duivel lol zou hebben gehad.
‘Och’ - zei ze afgetrokken. Ja, daardoor had hij dus zoo opgewekt gekeken, bij
haar binnenkomen. Nu zocht ze naar iets om te zeggen, en herinnerde zich dat ze op
weg naar hem toe ook aldoor had gezocht en niet veel gevonden. Gelukkig, hij praatte
al weer. Het trof wel goed, dat hij in een spraakzame bui was, misschien zou hij haar
zwijgen nauwelijks merken. Als het nu zoo maar doorging. Toch, ze voelde een groot
verlangen naar andere woorden, naar de blijdschap van een lach, de warme rijpheid
van wat levensliefde. Haar wangen raakten doorgloeid; ongemerkt, in haar schoot,
kneep ze haar handen samen. Liefde - wat was liefde voor Jurjen? Een overbodigheid.
En toch bleef ze wachten, wachten; - al dwong ze zich nu, zijn woorden te begrijpen,
heimelijk loerde ze naar het oogenblik dat al die wijze gedachten hem loslieten. Dan
zou ze opstaan en zeggen: Jurjen, - en zijn handen nemen, vasthouden. Ze wilde
kreunen van verlangen. Stil, hij praatte nog, hij vroeg om thee. Zeker, er was thee in
overvloed.
‘Kom dan eens zitten’, zei ze, ‘ik heb niet zoo heel veel tijd meer.’
‘Niet? Maar het is nog vroeg, meisje.... Praat ik te veel, wat wil je van me.’ Nu
stond hij achter haar en legde even zijn handen op haar schouders. Ze zat heel stil. Maar achteloos stapte hij weer verder, zwijgend nu. Het is absurd, dacht ze, het lijkt
soms van een toeval af te hangen of hij me kust of niet. Laatst zei hij: kom hier, ik
had het bijna vergeten. Ze had toen willen uitvallen: je màg het vergeten, altijd, wat
mij betreft, altijd. Zou een andere man ooit zoo iets zeggen, al dacht hij het ook?
Maar het was toch eigelijk voor Jurjen niet vreemd. Hij had meest zoo'n stroom van
woorden, - hoe zou die zoo plotseling gestuit kunnen worden? Als hij zag dat ze weg
wilde, ging hij tegen de deur leunen, en strekte zijn handen afwerend uit. Maar
Carolientje, antwoord me dan morgen op dit eene, zou hij zeggen, of: wil dit dan
tenminste overdenken. - En zij was niet altijd zoo als dezen avond, ze wond zich ook
wel eens op en praatte met hem mee. Als hij haar daarna dan kuste, voelde ze het
belachelijke van dat zwijgend gebeuren. Een liefkoozing was het toch nooit. En
waarom gaf ze hem zijn zoen niet terug? Ze kon niet - haar mond voelde zoo droog
en strak. Zijn kussen moest ze ondergaan, ze werd er toch gelukkig door, vreemd,
ontroerd gelukkig. Als moeder het wist, of Erna - Erna zou lachen. Carry, zou ze
zeggen, heb jij geen oogen meer? En weet je nog hoe je als kind zei: ik trouw met
een rijken man? - Ze hoorde het oude springversje in haar hoofd dartelen: ik ga
trouwen met een: edelman bedelman, dokter, pastoor...... Ze zag een troepje kinderen,
met warme gezichtjes en glinsteroogen. Twee slingerden het touw en wie niet in de
bocht sprong, danste er naast en zong hijgend mee: koning, keizer, schutter, ma-
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joor; soldaat, advocaat. Ik ga trouwen met een - Jurjen zocht zwijgend tusschen zijn
boeken. Het was haar of ze - een spelend kind - plotseling was neergezet in deze
stille kamer, en ze voelde een groote beklemming, een angst, voor al dat vreemde.
Bijna had ze geroepen: moeder, - hardop. Ze zag den langen weg van hier naar haar
huis, in 't donker, onder de regen. Maar dan vermande ze zich en glimlachte. Kom,
kom, ze was veilig, bij Jurjen; - zat ze daar sentimenteel te doen.
Jurjen nam een boek van zijn schrijftafel.
‘Hier, lees dit eens, liefst hardop.’
‘Laat me eerst zien wat het is. “Intentions, by Oscar Wilde.” Engelsch is te moeilijk
om hardop te lezen.’
‘Dan voor je zelf alleen, deze eerste bladzij, en mij zeggen waaraan ik wil
vastknoopen voor eenig licht gedaas.
Hij bleef achter haar staan, en keek over haar schouder. Ze deed haar uiterste best.
De eerste alinea moest ze tweemaal lezen, voor ze iets van de beteekenis vatte. Toen
ging het wat vlotter, maar het was haar toch of ze de woorden naar binnen hamerde.
‘Slaap niet in’, zei hij. Ze gaf geen antwoord.
‘Nou, ben je er? wat pik je er uit?’ En hardop las ze: ‘Nature has good intentions
of course, but, as Aristotle once said, she cannot carry them out.’
‘Natuurlijk, dat is het - prachtig meisje.’ Hij keek haar even scherp aan.
‘Was het keuze - of was het een gelukkig verhoord schietgebedje; God zegen de
greep? Enfin - We kunnen Aristoteles er buiten laten, dan wordt het een mooie,
gebonden zin, een spreuk bijna. En ieder mensch is, min of meer, kind van de natuur.
Nu heb ik wel gemeend, ver van die groote moeder te zijn afgedwaald, maar toch
kan ik deze woorden op mezelf overdragen: I have good intentions, but I cannot carry
them out. En, voor een deel: I carry them out wrongly. Ik heb niet kunnen studeeren,
en dat is misschien maar goed. Want ik geloof dat ik een paradoxer zou zijn geworden.
Weet je wat een paradoxer is?’
Ze schudde haar hoofd.
‘Ik zal je een voorbeeld geven, een vrouw begrijpt de dingen nooit zonder dat. Er is een bijeenkomst van geleerden, laten we zeggen: een congres van astronomen,
aan de Kaap. Er worden voordrachten gehouden, lezingen, debatten, en alles ademt
de officieele geleerdheid. Er gebeurt niets schokkends; geen een professor heeft een
nieuwe zon ontdekt, en de reuze-bewoners van Mars rijzen niet schrikwekkend voor
hen op. - Dan komt er plotseling een man naar voren, die vraagt iets te mogen zeggen.
Hij is doctor so and so, en wil even iets mededeelen omtrent zijn laatste
wetenschappelijke vondst. Goed, hij begint, begint met algemeen bekende dingen,
en ieder luistert met een half oor. Maar dan - men heft zijn hoofd - sommige schuifelen
onrustig op hun stoel, enkele grijnzen al, een dierlijke grijns. Nog maar een oogen-
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blik duurt de spanning. De spreker verheft zijn stem, gebaart met zijn handen. Mijne
heeren, het is dus heel eenvoudig, door deze nieuwe metingen toon ik u aan - God,
nu weten ze het. Ze knikken elkaar eens even toe, onverholen, een schamper lachje
speelt om hun droge lippen. Die man is een paradoxer. Hij heeft een fond van het
officieele weten, en nu denkt hij daarop naar eigen vrije keuze te kunnen voortbouwen.
Stel je voor: eigen vrije keuze! Hij is een fantast, een kinderlijk naïve kerel, wien de
wetenschap veel te hoog gaat en te secuur - neen te vastgebonden angstig. En daardoor
ontdekte hij iets, waarvan de wijzen weten dat het niet ontdekt kan worden. Het is
heel pijnlijk - ze laten hem nog uitspreken - wat kunnen ze anders doen? en ze denken
hoofdschuddend: hoe is die man bij ons binnengeslopen? Ja, een paradoxer sluipt
binnen als een rat, en is even afzichtelijk in de oogen van de officieele geleerden.
Eigenlijk gedraagt hij zich zoo ongeveer als de beroemde rat - je weet welke ik bedoel
- die van: als hätt er Lieb im Leibe. Want het is natuurlijk een soort liefde waardoor
hij gestuwd wordt, liefde, of waanzin, of fantasterij. Liefde bestaat dunkt me altijd
uit die beide laatsten. Kijk, dat valt me nu juist zoo in; wat vind je er van?’ Hij kwam
vóór haar staan. Ze zat heel stil, als luisterde ze nog.
‘Nou Carolientje? je kijkt verslagen.’
‘Waarom zeg je, dat je een paradoxer zou zijn geworden, als je voelt hoe pijnlijk
het is, - en hoe dwaas?’
Hij lachte luid. ‘Och ja, kinderen vragen altijd: waarom. Ik heb niet beweerd, dat
een paradoxer dwaas zou zijn.’
‘Waanzin, heb je gezegd; het scheelde niet veel of je hadt je zelf voor een gek
uitgescholden.’
‘Wat hindert dat? van me zelf kan ik veel verdragen, als jij het maar niet doet - of
een andere vrouw.’
‘Ik - of een andere.’
‘Wonderlijk, wat er in zoo'n hoofdje hangen blijft. Ik vroeg je oordeel over mijn
definitie van de liefde: waanzin en fantasterij - God kind, bewaar je tranen.’
‘Je bent ook zoo cynisch.’
‘Ja? cynisch beteekent: hondsch, weet je dat wel? geef mij dat boek nu maar, een kostelijk boek. - ‘Enjoy nature! I am glad to say that I have entirely lost that
faculty’. Snap jij niet, hè? Jij zingt: ‘een peluwtje van mollig mos, een kussentje van
varen,’ hij had zijn handen in zijn broekzakken gestoken, en zong met hooge, schrale
stem, ‘en één gordijn van blaren, geeft zoete middagslaap in 't bosch’.
Ze was opgestaan. ‘Ik moet naar huis.’
‘Zoo plotseling? Nou, enjoy nature; ik geloof dat het ouwe wijven regent. Toe,
Carolientje’. Nu sloeg hij zijn arm om haar schouders. ‘Toe, wees maar niet boos.
Ik ben een klein beetje cynisch - ja - ja, een klein beetje. Maar
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wat zou het worden als ik jou niet had? Jij houdt me toch altijd nog binnen zekere
grenzen.’ Even had hij een breed armgebaar. ‘Jij, een klein meisje, waakt op alle
fronten over me.’
Ze legde haar handen tegen zijn borst en keek hem aan. ‘Jurjen?’
‘Nou? geen woorden verder - moet ik de smeekende uitdrukking van je oogen
begrijpen?’
Even stak haar zijn glimlach, toen zag ze niets meer, want hij kuste eerst haar
oogen, en kuste dan, haastig, haar mond.

IV.
In den tijd van de eerste lentelijk koele Aprilnachten werd Carolientje ziek. Ze had
een avond met Jurjen geloopen, na een concert. Ze voelde zich toen moe, en wilde
telkens van hem weg gaan, maar kon nog niet. De avond kromp ineen tot vroegen,
duisteren nacht. Ze liepen de vele straten in en uit, waar de wind heimelijk zoelde
bij de kruispunten. 't Was of de nacht zijn adem inhield, luisterend naar den wind,
die van ver kwam - uit bloeiende landen misschien?
‘Ik moet heusch naar huis’, had ze gezegd.
‘Maar Carolientje, het wordt lente, ik dacht dat je gevoelig was voor zoo iets’.
‘Ik geloof dat ik nergens meer gevoelig voor ben’.
‘Goed, goed, luister dan naar me; ik zal me niet aan je stooten, al was je een steenen
beeld geworden’.
‘Ja, God, als jij maar kan praten’.
‘Zeker. Herinner je je mijn laatste woorden?’
‘Je praatte nog, toen de zangeres al op kwam, je hebt niet gezien, hoe mooi ze haar
sleep achter zich gooide. Zoo'n oogenblik beslist voor mij over den avond’.
‘Stil - de oorlog. - Meisje, denk jij aan naar huis gaan, als ik over den oorlog ben
begonnen?’
- O, als dat alles zich weer tusschen haar trage denken inschoof, nu ze in bed lag,
dan voelde ze zich zoo moe worden, als zou ze nooit van die moeheid kunnen
uitrusten. Ze liet zich loomer nog wegzakken in het weeke bed, ze legde haar armen
wijd-uit, los van haar lichaam. Nu niet denken, nu half in slaap, luisteren naar de
stilte om zich heen. - Maar de stekende herinneringen hadden zich ruim baan gemaakt.
- Als de oorlog opnieuw losbarst - en hij moest losbarsten - dan word ik militair
vlieger, en zoodra ik me vertrouwd voel met mijn toestel, kies ik de ruime lucht. Ik
vlieg ver weg, naar een onbeschaafd land - daar zal dan vrede heerschen, zie je, en
broederschap. - Hij weidde nog uit over dat land, hij beschreef het tot in kleinigheden.
En later zei hij: de oorlog heeft zoovele menschen uit de aarde gerukt waar ze veilig
en vast stonden, als jonge boomen met een
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netwerk van wortels. Heb jij wel eens gezien, hoe zoo'n boom kan worden opgelicht
door een storm, en valt, zijn afgeknapte wortels omhoog? - Zoo is het met duizenden
menschen gegaan; nu leven ze nog - maar hoe? - leven ze nog? Wat me zelf betreft,
het is me soms, of ik al lang ben weggevlogen en - ja, ik weet niet waarheen - ik heb
vergeten voedsel mee te nemen, en nu lig ik ergens, ver weg, te verhongeren.- Maar je zou juist wegvliegen, Jurjen, om te kunnen léven. Neem mij dan mee,
ik zorg wel voor voedsel. - Hij lachte, en ze voelde de lang teruggedrongen tranen
haar oogen vullen. - Hij had haar nog meegetroond naar zijn huis, waar ze toen dicht
bij waren geweest. Daar, op zijn kamer, redeneerde hij voort. En het was alles zoo
bitter, zoo moedeloos. Ze had maar geprobeerd niet te luisteren en te zwijgen. Ze zat
op zijn bed en boog haar hoofd tot dicht bij haar knieën. Een rilling liep telkens over
haar rug; - was het van kou, van angst om zijn woorden? Maar zij verstond zijn
woorden allang niet meer. Totdat hij glimlachend naar haar bleef kijken, zeggend:
en Carolientje staat op barsten. - Ja, toen liet ze haar hoofd in haar handen rusten, en
barstte in snikken uit.
Den volgenden morgen ging ze niet naar kantoor, en moeder liet den ouden dokter
komen. ‘Zoo -’ zei hij, terwijl hij langzaam een stoel bij het bed trok, ‘zoo, zoo, 's
nachts de sterren zien schijnen, 's morgens weer vroeg uit de veeren om dan aan het
werk te gaan. Carolientje, je bent te roekeloos met je krachten’.
‘Och nee dokter, ik heb een beetje kou gevat. Gisteren liet ik mijn mantel
openhangen, er was een zoele wind ineens’.
‘Zoel? hm -’ Hij voelde haar pols, beluisterde haar ademhaling. ‘Nou, ik zal niet
te veel knorren. Rust maar eens uit, en beperk dan later die zoele wandelingen wat’.
‘Later is het zomer’.
‘Juist, dan zou het zelfs zwoel kunnen zijn, en dat deugt niet voor jonge blommen.
Ik mag zoo iets wel zeggen, niet? - ik ben zoo een oude dokter.’ - Maar hij praatte
langer met mevrouw van Beek, dan met Carolientje. Aan 't eind glimlachten ze tegen
elkaar, en hij zei: ‘U en ik weten het wel - och, och, wat kan het hart ons ziek maken.
Nou, kalm maar aan, Carolientje betert weer’.
- Ze bleef nog een paar dagen in bed, en proefde langzaam genietend de beterschap,
als een kind een lekkernij. Ze dacht nu soms anders over Jurjen dan toen ze hem
dagelijks zag en hoorde spreken. Wel dikwijls hoorde ze nog zijn stem, in haar vele
wakende droomen, maar al zijn rappe, scherpe woorden gingen meest leeg aan haar
voorbij. Wat gaf ze om Jurjen - hij was nog niet éénmaal komen vragen hoe het haar
ging, terwijl Erna dadelijk vruchten had gestuurd, en moeder haar den heelen dag
verzorgde. Ze voelde zich omkoesterd in het warme bed. Dikwijls sloot ze haar
oogen, en was zich
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bewust van den glimlach om haar mond. Jurjen, och lieve deugd, een praatjesmaker.
- En ze wilde dat ze dien laatsten zomer weer terug had, toen ze zich zoo blij voelde,
zoo licht en moedig. God, zooals ze daar buiten over het gras had geloopen, in de
zon, langzaam, zij, Carolientje. Trotsch als een vrije vogel was ze geweest. Maar
toen kwam ze terug in de stad, het werd herfst, ze liep naast Jurjen, door den regen,
in den triesten avond. Altijd weer Jurjen, en zijn vreemde, spottende woorden. Toen
was ze zoo moe geworden. O, hoe hunkerde ze nu terug naar dien zomer. Ze strekte
haar handen uit, als moest ze iets grijpen, vasthouden. Een trilling ging door haar
lijf, als toen, als toen. - Maar dan liet ze haar handen rusten op het dek. Ze zou weer
gauw, - morgen of overmorgen - naar kantoor moeten. Het was nog winter. In den
valen schijn van den morgen zou ze Jurjen zien, bleek, een beetje sjofel, in zijn veel
gedragen pak. Ze zou groeten, nauw hoorbaar. En dan draaide hij zich ineens naar
haar toe, zijn oogen glinsterden.
- Zoo Carolientje, ik zit met woorden volgepropt, we moeten weer praten, wat een
zegen dat je terug bent. - Als hij dat eens zei: een zegen - en dan al zijn woorden
over haar uitstortte, als vroeger. Och, het zou weer als vroeger moeten worden. Maar
als ze nu haar lippen op elkaar klemde en niet wilde? - niet luisteren, niet tegenpraten
- niet meeloopen in het vrije uur, - zelfs niet meeloopen? - Ja dan moest ze dus in
het gebouw blijven, haar boterham opeten temidden van dat nooit aflatende
geroezemoes. Ze zou daar zitten als een van de velen, niemand die op haar lette, die
haar zag. Want ze had er geen andere vrienden dan Jurjen. - Als je je liever met de
vele onnoozele kinderen onderhoudt - had hij in 't begin gezegd, - dan moet je het
vooral doen. God, wat geeft dat een gezelligheid - die ik haat. Maar durf er eens naar
vragen wat ik prefereer.
- Ik houd niet van onnoozele kinderen.
- Zoo?
Maar ze dacht aan de meisjes van haar afdeeling. Eén van hen droeg altijd roze
of hemelsblauw; Jurjen noemde haar: het fondantje. Een andere met vlasblonde
krulletjes, heette: de pop met echt haar. Die was dikke vrienden met: het appeltje,
of: het meisje om in te bijten. Verder waren er aan mannen: de bruggewachter, de
onnoozelaar-bij-uitstek, de plak-jongen, en het bokje. Zij had alleen geen bijnaam,
hij noemde haar Carolientje, voluit. Daardoor was het of zij beiden, Jurjen en
Carolientje, de eenige mènschen waren. Och, de meisjes konden ook heusch niet
veel bijzonders zijn. En had ze niet nog eens gepleit voor ‘het bokje?’ - Ik vind dien
man zoo gek niet - als je goed kijkt heeft hij wel een schrander gezicht. - Maar Jurjen
antwoordde: als je goed kijkt is een bok hoogstens een ezel. - En daar hadden ze toen
samen weer om gelachen. Zou ze ooit nog lachen als - als Jurjen voor haar ook een
bijnaam had bedacht? Ze zuchtte. Een trieste boel zou het dan worden - een verdomd
trieste boel - zooals hij
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graag zei. En dan kon hij haar soms aankijken met zoo een hunkerend, hongerigen
blik in zijn oogen. - Carolientje, zou je niet eens willen lachen? O, ik zal wel geestig
zijn, maar lach dan, - lach dan -.
Het deed soms pijn om te lachen. Misschien zou ze maar liever stil tusschen ‘de
onnoozele kinderen’ willen zitten, en zijn geestigheden niet hooren? Misschien - dan
was het overdag heel saai, maar 's avonds had ze haar vrijheid. Hè, ze wilde dan
allereerst een groot handwerk voor Erna beginnen, iets van wol, met veel kleuren.
En onderwijl niet denken over de grondslagen van de theosophie, en haar
verwantschap met het Christendom, of - nergens over denken - en vroeg naar bed
gaan. Een leven als van een varken - zou Jurjen zeggen - en wanneer zal je vetgemest
zijn? Ze richtte zich een beetje op uit haar liggende houding en leunde haar hoofd
tegen den harden bedrand. Och, dit was het moeilijkste: ze had Jurjen eenmaal gekend
- ze kon dat nooit meer te niet doen. En ze moest dat ook niet willen, ze had zooveel
van hem geleerd. - Ik ben een mensch - zei hij, - daar moet je later nog maar eens
aan denken, Carolientje, dat ik een mensch ben - een vechtende mensch, en levend,
nog altijd levend, hoe lang dat zal duren? - ik weet het niet. Weet jij hoe lang een
boom leeft, die vol groene bladeren is, maar die geen versche sappen meer kan trekken
uit den grond? - Ik ben geweldig en taai, als een boom. Carolientje, vertil je toch niet
aan me, probeer niet me weer overeind te zetten in de aarde, het zal je nooit gelukken,
jij met je zwakke armen. Carolientje, spaar je zelf - Carolientje - O, nu zoemde het
toch weer zoo wild in haar hoofd. Ze liet zich terug glijden; met haar warm gezicht
zocht ze een koele plek van het kussen. Jurjen, hoe kòn ze zich losmaken van Jurjen.
Ze strekte haar armen omhoog en voelde haar wangen gloeien tegen het versche
linnen - Jurjen, alsof hij in haar bloed was gevaren.
En toch, toen ze een paar dagen later haar afdeeling weer binnen kwam, richtte ze
haar hoofd op, en er was even een vastberaden lachje om haar mond.
‘Zoo -’ zei ze luid - ‘zoo, toch prettig, jullie allemaal weer te zien’.
Iedereen keek nu naar haar en keek dan tersluiks naar Jurjen, die gegroet had met
een luchtig gebaar van zijn hand.
‘Ben je heelemaal weer beter?’, vroeg het meisje met de blonde krulletjes
vriendelijk.
‘O ja, dank je wel, ik ben uitgerust’. Maar ze ging gauw zitten, en praatte dan door:
‘het valt tòch niet mee, zoo'n heel eind van huis naar hier te loopen. Ik was te vroeg
voor de tram en dacht: laat ik het wagen’.
‘Nee, dat had je niet moeten doen. Je woont op de Nassaukade hè? Toen ik ziek
was geweest gaf mijn verloofde me een taxi, 's morgens’.
Carolientje knikte even. ‘O’ - en terwijl ze langzaam haar werk begon te ordenen,
dacht ze aan wat Jurjen eens zei: die verloofden van tegenwoordig spandeeren al hun
geld en heerlijkheid aan elkaar; - ze hebben geen
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kracht voor de toekomst, ze koopen niet vast een wieg of een kinderstoel, ze geneeren
zich, als ze bij Kloris en Roosje zitten, op Nieuwjaarsavond. - Nou, ze had gedacht
dat dit meisje een beetje meeviel: - gut, zij kon het toch ook niet helpen, van die taxi,
en als ze ziek was, moest ze toch eerst beteren. Misschien zou Jurjen aan het kind
denken en de vrouw laten sterven. - Jurjen, prevelde ze zachtjes, - je bent een dwaas;
ja, ik zie je wel, en je houdt je prachtig - stoïcijnsch noem je dat, hè? - Al of niet een
Carolientje, het laat je koud. Maar ik wil je wel zeggen, dat ik hier den heelen dag
rustigjes blijf zitten, geen wandelingen langs het water, nee, nee, de wind over het
water is guur - wat dacht je, ik ben juist ziek geweest. Adieu, of ik me hier niet
verveel? - geen zorgen, hoor. - Ja, als ze nu eens zoo sprak, op een toon van: raakt
het jou niet, mij raakt het evenmin. Kijk, zeker had ze toch iets van haar vroegere
luchtigheid weergevonden. Ze was beter, - ze was de oude Carolientje, zelfbewust
en met een lach - niet omdat een ander daarom vroeg vanuit zijn donkerheid, maar
een eigen, lichte lach. - Ze besloot te doen, alsof ze Jurjen nauwelijks kende, niet
meer dan ieder ander van haar afdeeling. En dien eersten dag voelde ze zich zóó
opgewekt, dat het zonder veel moeite gelukte. Maar aan 't eind van den daarop
volgenden dag, liep hij eenige malen vlak langs haar stoel, en sprak haar dan aan.
De eerste keer zei hij: goed uitgerust, Carolientje? - je ziet nog een beetje bleek; stil, ik zal je niet storen - en ging weer verder. Ze dacht toen: hij is in een heel gewone,
prettige bui. Als ik nu naast hem liep, met hem sprak, zou het aardig kunnen wezen.
We zouden over menschen praten, en maar een klein beetje spotten, een heel klein
beetje. Ik zou vroolijk worden door zijn geestigheid. Ik zou hem ook van mijn
ziek-zijn kunnen vertellen, van moeder, van Erna, en dat Erna gauw een paar dagen
komt logeeren, met Dirk. En toen, plotseling, voelde ze dat hij aan 't eind van dat
gesprek haar dan zeker zou kussen, onbevangen, als was het iets heel gewoons. Een
warmte doorstroomde haar, en ze moest het beven van haar handen bedwingen. Kom,
nu verder schrijven, niet zoo dwepen, zoo dwaas verlangen. Dwaas? Och, ze was
toch eigenlijk te oud om zich te laten zoenen, zonder meer. Dus? - moest ze dat nu
niet meer willen, moest ze zeggen: och nee Jurjen, toe, dat kan immers niet? - Hij
zou haar aankijken en lachend zijn hoofd schudden. - Och, och - geef me nu maar
gauw je zachte wangen. Als hij dat eens zei, - en ze herhaalde in zich zelf: geef me
maar gauw je zachte wangen -. Toen zag ze hem opstaan, en weer naar zich toekomen.
‘Carolientje, zie ik je vanavond eens bij me?’
Weer beefden haar handen, maar ze antwoordde: ‘ik mag 's avonds nog niet uit’.
‘Kom, het is lente -’ en even draaide hij zich van haar af om naar buiten te kijken.
‘Enfin, zooals je wilt’.
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‘Ja, misschien is het òòk wel: zooals ik wil’.
‘Ei - Carolientje -’ Langgerekt had hij die woorden gesproken, en bleef
onbeweeglijk staan.
‘Ga nu weer - straks heeft “het bokje” een aanmerking’.
‘Laat het bokje stil blaten. Zoo Carolientje, vind jij je jonkvrouwelijke waardigheid
terug. Waar had je die al dien tijd verstopt? Heeft moeder ze te voorschijn gebracht
tijdens je ziekte? En ik word de dupe, natuurlijk. Jij hebt een moeder en een zuster.
Is Erna er ook aan te pas gekomen? dreigde haar idylle er zelfs door verstoord te
worden? - God, god, jullie vrouwen -’
‘Mijnheer de Greef, uw werk’, zei de chef luid.
‘Zeker mijnheer Dijk, ik ben hier juist klaar’. En zich even vooroverbuigend, zei
hij: ‘tot vanavond, Carolientje’.
Maar ze bleef dien avond thuis. Ze zat bij moeder aan de tafel, en zei zich zelf: ik
wil niet naar zijn pijpen dansen. Een paar maal stond ze op, uit behoefte aan beweging,
en liep dan langzaam wat heen en weer: Kijk, de avond ging om en ze was thuis
gebleven. Natuurlijk, ze zou nu altijd thuis blijven. Maar ze verlangde onderwijl naar
hem, en de gedachte nooit weer te zullen gaan, schrijnde. Het was zoo vreemd om
te zeggen: nooit weer, als je jong was. Ze moest daaraan maar wennen. Ja - waarom
eigenlijk? En ongeduldig antwoordde ze zich zelf: hoe dikwijls heb ik je gezegd dat
Jurjen een dwaas is. Hij maakt je ziek met al zijn woorden. En van je houden? - hm,
dat weet je nu langzamerhand wel beter. Van je houden, jawel, maar den eersten dag
van je beterschap doen alsof hij je nauwelijks kent. - Nooit meer naar hem toe, - maar
zoo'n avond duurde wel lang. Moeder vond het blijkbaar onnoodig eens een extra
woordje tegen haar te zeggen. En ze keek zoo dikwijls op de klok, en - en al die
langzame minuten benauwden haar.
‘Kom bij me zitten, dan bladeren we samen de portefeuille door’.
Gelukkig, dat was moeders stem. Ze keek op.
‘Och, al die beduimelde ouwe tijdschriften. Ik zou nieuwe boeken willen hebben,
met geschiedenissen die nog nooit eerder zijn geschreven’.
‘Meen je het? - Maar veel oude geschiedenissen zullen jou nog nieuw zijn; dat is
het groote voordeel van je jonge jaren, kind. Kom hier; - en je mag vanavond kiezen
wat we zullen drinken. Hoe houd ik me?’ Langzaam liep Carolientje naar de tafel.
‘Warme wijn wil ik drinken’. ‘Mooi - en eten?’
‘Kleine beschuitjes met kaas’.
De moeder lachte. ‘Je zegt het zoo gretig. En wil je nu nog in vaders leunstoel
zitten ook? Je mag vanavond alles, omdat je thuis blijft’.
Ze trok even met haar schouders. ‘Wie zegt u dat ik thuis blijf’.
‘Ik heb je nu immers omgekocht, je kunt niet meer weg’.
Met een plotselingen ruk schoof Carolientje vaders leunstoel bij.
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Phil's laatste wil,
door Emmy van Lokhorst.
III.
DE schemer daalde in de straat. Phil leunde in de vensterbank van de erker en keek
naar de bleeke steenen in de koude straat en naar de rechtopstaande huizen. Achter
haar, in de kamer, ritselden geluiden van de anderen die om de roodgloeiende haard
in de duistere kamer zaten. Soms zei iemand met gedempte stem een korten zin. Ma
begon onverwacht te schreien, Nelly stond over haar heengebogen en sprak zachtjes
kalmeerende woorden, terwijl ze Ma's hoofd tegen haar borst drukte. Maar Ma hield
niet op met schreien, ze stamelde onverstaanbare woorden, en opeens het hoofd
opheffend, zei ze telkens slikkend: ‘Precies een week geleden...... toen stond hij daar
nog...... toen zat hij aan de piano...... één week geleden, één week geleden...... O God
God God’
Phil hoorde, hoe Pa opstond en heen en weer begon te loopen. Hij snoot zijn neus,
net zooals hij het altijd deed: twee korte krachtige stooten, dof als van een misthoorn
en dan een paar lange halen. Niemand anders snoot zoo zijn neus.
‘Jullie,’ zei Pa, terwijl hij dicht bij den erker bleef stilstaan met zijn zakdoek in
zijn hand, ‘jullie hebt hem nog gezien...... nog...... afscheid......’ opnieuw snoot Pa
zijn neus. ‘Terwijl ik......! En nou stoppen ze hem voorgoed onder de grond, òndèr
dè grònd.’
Phil hoorde Pa's stem hoog piepen. Kou gleed over haar rug van ontzetting. De
stilte drukte zwaar in de donkere kamer. Ma huilde zacht door met
geregeld-weerkeerende klagelijke halen.
Nelly streek Ma over haar rug. ‘Greet, geef jij eens wat water,’ zei ze gedempt.
Greet staarde haar aan zonder zich te bewegen. Ze zat op een stoel naast de haard,
met haar beenen op de bovenste sport getrokken en haar handen om haar knieën.
‘Greet,’ herhaalde Nelly.
Greet bleef haar zuster aanstaren alsof ze haar niet zag. Nelly deed een stap naar
haar toe en schudde haar aan haar schouder heen en weer. Greet duwde haar hand
weg en bleef opnieuw voor zich uitstaren.
Nelly ging naar het buffet en schonk haastig een glas water in.
‘Kom Ma, drink eens en probeer dan wat kalm te zijn, toe nou,’ zei ze overredend.
Gehoorzaam hief Ma haar roodgehuild gezicht naar het glas dat Nelly haar voorhield
en dronk.
‘Gaat u nu een beetje liggen en denk eens aan de kinderen. Huil nu niet zoo. Kom,
kom nu, zoo, ga makkelijk liggen.’
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Als een kind liet Ma zich naar de rustbank voeren. Pa liep nog steeds met groote
stappen heen en weer.
Het werd stil in de kamer. Phil keerde zich om en keek in de leege straat.
Diep zuchtte ze als om de beklemming van haar borst op te heffen. Alles was zoo
vreeselijk. De heele wereld scheen veranderd te zijn. Die menschen op straat......
waarom liepen ze daar? Waarom hadden ze zoo'n haast? En de winkels, waarom
waren die open? Kochten de menschen dan nog iets? Aten ze, net als anders?
Zij gingen niet uit, zij hoefde niet naar school. Ze hadden geen van allen gegeten;
alles was anders, alles was verschrikkelijk. De verschrikkelijkheid heerschte overal.
In alle kamers, waar ze binnensloop en rondkeek, alsof ze iets zocht, in de keuken,
op de gang, op zolder, - overal was de verschrikking.
Den vorigen avond hadden ze allen bij elkaar gezeten. Phil en Greet dicht bij
elkaar. Ze hadden een verlichting gevoeld, weer thuis te zijn, na den nacht in het huis
waar Felix was gestorven. Greet was tegelijk met Phil naar bed gegaan. Nelly had
ze naar boven gebracht en hen allebei toegedekt en de lamp laten branden. ‘Over een
uurtje kom ik kijken of jullie slapen, dan zal ik de lamp uitdoen,’ had ze gezegd. Phil
herinnerde zich niet, dat Nelly terug was gekomen, maar midden in den nacht werd
ze wakker en zag Greet rechtop in bed zitten. De kamer was donker, maar door een
breede kier van de gordijnen zag ze sterren fonkelen.
‘Wat is er, Greet?’ had ze gevraagd.
Greet keerde zich met een ruk om, ging weer liggen en trok de dekens hoog over
haar hoofd. Phil kon niet weer inslapen. Ze hoorde ritselen in de kamer, ze zag een
vreemde witte plek op den grond, die scheen te bewegen. Ze keek zóó ingespannen,
dat alles begon te golven voor haar blik. Zij wilde niet meer kijken en sloot haar
oogen. Toen begon het ritselen weer. Het kwam dichter en dichter bij. Phil lag zoo
te trillen, dat haar bed ervan schudde. Ze herdacht de bovenmenschelijke groote
schaduw in Felix' kamer, waarin ze later den dokter had herkend. Ze stopte haar
hoofd onder de dekens en beet op haar wijsvinger. Maar het ritselen kwam nader bij,
nader, nader. Nu was het boven de dekens. De dekens waren dun, het zou erdoorheen
komen. In een boog stond het over de dekens, de boog daalde, daalde.... Ze worstelde,
hijgend, nat van angstzweet, tegen den druk die haar vasthield. Eindelijk, opeens,
ging ze op haar andere zij liggen en keek door een kier van de deken, terwijl haar
hart zwaar bonsde. Ze zag de sterren fonkelen. Ze trilden aan den nachthemel.
De druk gleed van haar af. Ze maakte den kier van de deken grooter en keek gretig
naar den hemel. De benauwenis week weg, het donker zag ze niet meer. Ze keek er
doorheen naar de sterren, die zoo hoog en rustig in den hemel stonden.
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Ze was uit bed gegleden, haar nachtpon nog nat van zweet, en naar het raam gegaan.
Voorzichtig schoof ze het gordijn opzij en deed het raam open.
Diep ademde ze de koele nachtlucht in. Ze keek rond in de stilte van de straat
beneden en omhoog naar de wemelende menigte sterren. Blauw waren sommige en
groen andere, de meeste blank. De wind streek langs haar gezicht.
Zou Felix ergens zijn: Zou hij weten, dat ze nu aan hem dacht? Zou hij voelen hoe
veel zij van hem hield, zoo veel, als zijzelf nooit had geweten...
‘Felix...... Felix......’ had ze gedempt gezegd. Ze zag hem weer in den stoel waarin
hij was gestorven, zoo bleek was zijn gezicht en om zijn oogen en om zijn mond lag
een uitdrukking waarmee zij zich Jezus' gelaat voorstelde.
Dat was sterven dus: heel bleek en heel zwak achterover liggen en dan niet meer
ademen...... Opeens schrikte ze op: ze herinnerde zich hoe Felix haar beloofd had,
die muziek nog eens voor haar te spelen. ‘Maar niet vanavond. Volgende week,’ had
hij gezegd.
Nu was het volgende week. En nu kon hij het nooit weer doen. Nooit meer. Nooit
meer. O, - ze hijgde, - dat kon ze niet begrijpen. En toch moest ze nu zoo huilen, zoo
huilen terwijl de nachtwind langs haar hoofd streek.
Ze had haar zakdoek gezocht en was weer in bed gekropen. Greet had niets gezegd,
maar vanmorgen, toen Phil opstond, was Greet blijven liggen en pas veel later kwam
ze beneden. Den heelen dag had ze niets gezegd en aldoor maar voor zich uitgestaard.
Phil liep voorzichtig door het huis. Ze durfde niet goed rechtop loopen en niet erg
kijken naar de anderen. Ze deed alles maar stilletjes voor zich heen.
Nu stond ze al uren lang in den erker en niemand had er iets van gemerkt. Ze stond
half verscholen achter het gordijn en keek doelloos naar buiten.
Ma scheen te slapen. Pa was de kamer uit gegaan.
Phil keerde zich naar het zijraam en ademde op het glas. Met haar rechterwijsvinger
begon ze figuren te teekenen op de bedauwde ruit. Een dikke cirkel en daarbovenop
een klein cirkeltje met twee streepjes; van onderen een haaltje voor de staart, dan
was het een poes.
Ze hield haar hoofd schuin, het puntje van haar tong wriemelde in haar linker
mondhoek. Ma bewoog op de rustbank. Nelly stond op en vroeg, of ze een kopje
thee wilde hebben.
‘Ja, dat is goed,’ zei Ma met een vermoeide stem; ‘waar is Phil toch?’
‘Ik weet niet, op haar kamertje aan het spelen, geloof ik,’ antwoordde Nelly.
‘Ach ja! Kinderen vergeten vlug,’ zuchtte Ma.
Phil hield haar rechter wijsvinger in de lucht, luisterend naar wat Ma zei. Haar
wangen kleurden zich van verontwaardiging Ze veegde de poes
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uit en beademde haastig een groot stuk van de ruit. Met haar nagel schreef ze driftig:
‘Niemand heeft er zoo'n verdriet van als ik.’
De lettertjes stonden zwart in den wittigen wasem op de ruit. Phil keek ernaar en
toen in het groeiend donker van de wegdoezende straat. Groote tranen prikten in haar
oogen. Een viel op haar donker wollen jurk, de ander kriebelde aan haar ooghaartjes.
Ongeduldig wreef ze er haar hand over en veegde haar natte vingers langs haar jurk.
Vanuit de kamer kwam iemand naar den erker. Phil veegde haastig de letters van
de ruit weg en keek toen, als verveeld, in de straat.
‘God! Is dat schrikken!’ zei Nelly. ‘Wat doe je hier?’
‘Niks!’ antwoordde Phil.
‘Ik dacht dat je boven was.’
‘Nee.’
‘Ga gauw bij het vuur zitten, 't is hier veel te koud. Ik ga de gordijnen dichttrekken.’
Phil glipte langs Nelly de kamer in. De schemerlamp brandde op de schoorsteen.
Greet zat nog onbewegelijk op denzelfden stoel. Ma lag op de rustbank.
Phil keek de kamer rond. Een zwaar gewicht drukte op alle dingen. De kamer
scheen gevuld met iets verstikkends. Ze liep naar de deur, weg wilde ze.
Net toen ze den knop greep, ging de deur van den anderen kant open. Theo kwam
binnen
‘Sst!’ zei Nelly. Ze kwam naar Theo toe. ‘Praat nu niet over de begrafenis. Ik zal
het wel met jou samen in orde maken.’
Ze duwde Theo de deur uit. In de gang hoorde Phil haar zeggen:
‘Kom in de eetkamer.’
Ze liep mee. Nelly keek even naar haar en begon toen snel te praten.
‘Dat is dus allemaal in orde,’ zei Theo, nadat Nelly had uitgesproken, ‘maar er is
een andere moeilijkheid. De juffrouw wil zoo gauw mogelijk de kamers leeg hebben.
We zullen ons, onmiddellijk na de begrafenis......’
‘Wat?’
‘Nu...... moeten afspreken, hoe we met zijn boeken zullen doen. Iedereen wil
natuurlijk graag een aandenken hebben. Er zijn verschillende studieboeken die ik
gebruiken kan, en andere waar niemand iets aan heeft en die we 't beste zouden
kunnen wegdoen. Nu lijkt het me in elk geval noodig, een inventaris te maken, een
lijst van alle boeken. We kunnen ieder dan laten kiezen wat hij wil en dan zoo gauw
mogelijk alles in orde maken......’
‘Ja,’ zei Nelly nadenkend.
‘Het zou wel goed zijn, als die inventaris al klaar was met de begrafenis. Dan
konden we meteen iedereen laten kiezen.’
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‘Ach!’ zei Nelly met een gebaar van tegenzin, ‘dat heeft nu toch niet zoo'n haast!
Enfin, doe het dan, als 't noodig is.’
‘Ik had het graag vandaag nog gedaan. Maar ik moet hulp hebben. Kan jij niet
meegaan?’
‘Ik?’ zei Nelly. ‘Nee, onmogelijk. Ik kan hier niet gemist worden.’
‘En Greet? 't Is alleen maar om alles op te schrijven.’
‘Greet doet zoo raar. Ik geloof dat het een beetje teveel van haar zenuwen heeft
gevergd. Nee laat Greet maar kalmpjes hier.’
Opeens sprong Phil naar voren. ‘Mag ik niet mee, ik wou zoo graag.’
‘Jij?’ riepen Theo en Nelly.
‘O ja, asjeblief, 't is hier zoo akelig; ik zal heusch heel netjes schrijven. Toe, laat
mij maar meegaan, Theo.’
‘Eigenlijk,’ zei Theo langzaam, ‘is dat zoo'n kwaad idee niet.’
‘En wanneer wou je dan gaan?’ vroeg Nelly.
‘Nu meteen. We kunnen op mijn kamers wel eten. De hospita is heel geschikt.’
Phil was al in de gang om haar mantel aan te trekken.
‘Ma slaapt, maak haar maar niet wakker,’ zei Nelly, ‘ik zal 't haar wel zeggen.’
Een oogenblik later stapte Phil naast Theo door de koude avondstraten naar het
station.
Bij hun aankomst in Leiden gingen ze eerst op Theo's kamer eten. Theo's
studeerkamer was klein en stond vol met meubels en snuisterijen. Boven den rooden
divan hingen op een sarong wapens: pistolen, krissen, een Noorsche dolk. Op den
schoorsteen stond een doodskop als aschbakje. De spiegel ging half schuil onder
portretten, ansichten, een waaiertje, een groote papieren zonnebloem; tusschen de
ramen, waar mollig roode gordijnen voor hingen, stond een boekenmolen. Daarboven
aan een zwaren koperen luster hing Theo's roode studenten-pet. Op zijn schrijftafel
stond het vol kiekjes, meest van hemzelf in een giek of wherry; het lage hemd liet
zijn bruine borst zien en zijn oogen fonkelden in zijn verbrand lachend gezicht, alsof
hij een Oosterling was.
De juffrouw bediende. Met een meewarig gezicht condoleerde ze Phil.
Na het eten gingen ze dadelijk naar Felix' kamers. Theo stak dezelfde studeerlamp
aan, waarbij zij allen een paar avonden geleden zoo lang hadden zitten wachten.
Phil keek vreesachtig rond. De rieten rustbank met kleurige kussens stond nog net
eender voor de suitedeuren. Daar was de stoel waarop zij den heelen avond had zitten
wachten. En boven...... hier vlak boven...... was Felix. Phil greep Theo's arm.
‘Theo!’
‘Wat is er?’
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‘Is Felix...... ligt hij in bed?’
‘Denk daar nu maar niet aan. We gaan gauw aan het werk. Hier heb je een paar
groote vellen papier. We zullen links in de kast beginnen. Vouw het papier midden
door, zoo. Nu zet je hier de naam van de schrijver en daar de titel van het boek. Snap
je?’
‘Ja,’ zei Phil, ‘maar Theo......’
‘Ik begin vast. Je moet goed luisteren, want er zijn dikwijls vreemde woorden bij.
Schrijf maar op: Hollandsche litteratuur.’
‘Van wie is dat?’
‘Van niemand, domme meid. Dat moet je er boven zetten! Juist. Van Deyssel,
Verzamelde Opstellen, 1e, 2e en 3e bundel. Heb je dat?’ Theo dicteerde en Phil
schreef op. Langzaam vorderden ze. Ze waren aan de studieboeken, toen de juffrouw
klopte en vroeg of Theo even boven wilde gaan kijken.
Phil bleef alleen. Ze keek aandachtig de kamer rond, die van Felix was geweest.
Er hing weinig aan de muren, een klein schilderijtje alleen. Ze stond op en deed het
gordijn opzij. Ze keek in een donkeren tuin, achteraan flonkerde water. Na een
oogenblik aarzelen opende ze de tuindeuren. De lamp flikkerde. Ze deed een stap
den tuin in en duwde de deuren losjes dicht.
Het grint knerpte onder haar voeten. Ze liep voorzichtig langs den grasrand dien
ze vaag onderscheidde. Het was een smalle lange tuin met bloemperken en lage
heesters. Achteraan glom donker water in een breede sloot. Weilanden vormden een
eindeloos veld naar den onzichtbaren horizon. De wind ritselde in de struiken. Phil
rilde en keek om naar het huis. Door het raam van Felix' slaapkamer scheen licht.
Wat deden ze daarboven? Ze zag schaduwen op het Lancaster gordijn.
Phil stond heel stil. Ze voelde den wind om haar hoofd waaien, ze zag het vage
huis op korten afstand. Het was of iets uit het huis op haar toekwam. Ze was niet
bang, ze luisterde en voelde met gespannen aandacht. Ze sloot de oogen en onderging
alles tot in haar diepste wezen.
Een oogenblik later was het voorbij. Ze vond zichzelf in den schemerigen tuin van
het vreemde huis staan met haar handen in elkaar geknepen. Wat was er gebeurd?
Ze kon het niet bedenken. Het was iets met Felix geweest, of hij langs haar was
gegaan, of de struiken, de wind, de hemel en zijzelf een oogenblik één waren geweest
met iets van Felix.
Het licht boven ging uit. Phil liep door den tuin weer op het huis toe. Ze trok de
deuren open en merkte toen eerst, hoe haar handen trilden.
Terwijl ze het gordijn weer voor de ramen schoof, kwam Theo binnen. Phil stond
met haar gezicht van hem afgekeerd. Zij had een gevoel, of zij iets voor hem moest
verbergen..
Toen ze dien avond weer naar huis ging, droeg ze een geheim mee. Het was een
geheim, dat ze nooit zou kunnen vertellen. Zij wist niet wat het was, het stond in
verband met Felix en het was alleen maar te voelen,
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niet te zeggen. - Lang lag zij in bed met open oogen te herdenken hoe zij in den tuin
stond en het vreemde op haar toekwam. Zij voelde zich uitverkoren. Geen der anderen
had dit ondergaan. Het was voor haar alleen en het kwam omdat zij dien laatsten
avond, dat Felix thuis was, de lange weg-ijlende schaduw had nagezien in het flauwe
licht der straatlantaarns dat de storm neerzwiepte. Omdat zij den vreemden ondertoon
van zijn stem had gehoord. Omdat zij den blik had opgevangen waarmee hij van
alles afscheid had genomen. Omdat zij de eenige was die toen geweten had, dat hij
niet weer terug zou komen.

IV.
Truitje liep zenuwachtig om de tafel heen. De winterzon scheen op de kristallen
botervlootjes en zilveren vorkjes.
‘Als ik nou maar wist, of er genoeg van die pastei is. De tong zal wel gaan en ham
is er in overvloed. Maar die pastei - ik zal nog maar wat halen.’
Phil zat in de vensterbank naar buiten te kijken.
‘Daar zijn ze al, Truitje,’ kondigde ze aan.
‘Ach Heere, dan is 't laat. Pas op, dat je niet tegen de tafel bonst, dan vallen de
kadetjes van de stapel.’
Verschrikt keek Phil naar de twee torens van broodjes. Toen tuurde ze weer naar
de zwarte rijtuigen die voor het huis stilhielden. Theo ondersteunde Ma. Nelly gaf
Pa een arm. Daar achter kwamen de vrienden, die mee waren geweest naar de
begrafenis. Straatjongens vormden een haag waartusschen door ze naar de voordeur
schreden.
Phil liep naar de trap. Greet stond er al en hielp Ma haar hoed afzetten. Greet was
weer gewoon nadat ze den vorigen avond een vreeselijke huilbui had gekregen. Nelly
had haar naar bed gebracht en was bij haar blijven zitten tot ze sliep. Fluisterend
hadden ze gepraat, om Phil niet wakker te maken. Maar ze had alles gehoord. En nu
was Greet een en al hulpvaardigheid. Ze trok Ma's mantel uit en nam haar mof en
bont aan.
De gasten gingen naar den salon. Ma liep haastig naar de eetkamer.
‘Is alles in orde, Truitje? Heb je de koffie en de melk warm.’
Ma liet een onderzoekenden blik over de tafel gaan.
‘Is dat alle leverpastei?’
‘Ik had nog willen halen, maar toen kwamen de rijtuigen al,’ zei Truitje klagelijk.
‘In vredes naam, dan moeten zij maar ham en tong eten.’
Een oogenblik later was de eetkamer gevuld met vreemde menschen. Phil keek
verwonderd rond. Ma was in gesprek met een neef, Pa met een paar studievrienden
van Felix. Truitje presenteerde koffie. De torens broodjes waren al tot op de helft
geslonken.
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Een dikke man met een rooden hals, die in een kronkel over zijn boord hing verhief
zijn stem boven de eerbiedig-zachte murmeling waarmee de aanwezigen spraken.
‘Ik heb Felix gekend, toen hij zóó'n klein kereltje was. Ik was de eerste van wie
hij onderwijs kreeg. Altijd haantje de voorste, nummer één in de klas, alle anderen
ver vooruit. Ik heb hem gevolgd, toen hij naar het gymnasium ging, en later naar de
hoogeschool. Zijn schitterende gaven bleven voor niemand verborgen. Ik was er
trotsch op, de eerste te blijven die hem van den boom der kennis had laten eten -’
hier slikte hij in eens het kopje koffie leeg, dat Truitje hem aanbood, ‘maar helaas,
die vreugde heeft niet lang mogen duren. Als zooveel andere talenten, werd hij jong
van ons weggenomen. Wij hadden allen het oog op hem gevestigd, maar - vergeefs.
Het lot is onverbiddelijk.’
De dikke man streek met zijn zakdoek over zijn oogen en greep toen, alsof hij
bang was anders door zijn aandoening te zeer overmeesterd te worden, haastig en
vastberaden naar de schaal met broodjes.
‘Wat mij betreft, ik ben van den ouden stempel, maar het scheen mij toe, dat
inderdaad iets te verwachten viel van onze jonge vriend die zoo onverwacht werd
weggerukt uit ons midden.’ Het was een oude heer met vlossen witten baard, en
dikke witte wenkbrauwen die hij tot vlak boven zijn donkere schitterende oogjes
samentrok. Hij smakte telkens ontevreden met zijn dunne bleeke lippen, alsof hij
den smaak van de woorden onaangenaam vond. ‘Voor zijn ouders is het een troost,
dat ze nog meer veel belovende kinderen hebben. Ik, die een eenzamen ouden dag
heb, acht het verlies van een zoon in dit geval, nu ja, - bedroevend, betreurenswaard,
maar ik acht de ouders, hmm, niet geheel ontroostbaar.... Die tong is inderdaad niet
slecht.’
De oude heer boog zijn ontevreden gezicht over het schaaltje met tong en belegde
er zijn broodje mee.
Phil kon haar oogen niet afwenden van tante Adolphine. Zij zat onophoudelijk en
met ijver te eten, knikte af en toe meewarig en dronk dan haastig haar kopje leeg
Phil gleed van haar stoel en sloop de kamer uit. Op de gang kwam tante Adolphine
een oogenblik later naar haar toe.
‘Het is akelig,’ zei ze, terwijl ze het laatste hapje doorslikte, ‘dat al die menschen
alleen maar schijnen te komen om eens flink te eten. Mijn hemel, ze lijken wel
uitgehongerd. Het is treurig en weerzinwekkend om aan te zien.’ Tante Adolphine
zocht aan den kapstok haar mantel.
‘Gaat u weg?’ vroeg Phil.
‘Ja, de pianostemmer komt om twee uur. Ik moet me reppen om op tijd thuis te
zijn. Dag lieve kind, tracht je ouders maar tot steun te zijn in deze moeilijke dagen.’
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Tante Adolphine hield met twee handen haar voile omhoog, gaf Phil een kus op haar
voorhoofd en trok toen snel de voile over haar gezicht.
Phil liep naar de huiskamer. Hier was het stil. Ze luisterde naar het gedruisch in
de eetkamer, de stemmen van vreemden, geklikklak van vorken. Ze zag rond in de
huiskamer. Alles stond op zijn gewone plaats. Alles was net als vroeger, als vóór
dien middag, dat ze met Fietje speelde.
Ze ging op een stoel zitten: dien middag, toen ze zich verkleed had, toen ze het
page-pakje aan had, was het gebeurd. Als ze het nog eens aantrok zou er dan weer
iets gebeuren? Iets dat met Felix in verband stond? Er was zoo veel geheimzinnigs
gebeurd, den laatsten tijd. Toen ze die geruite jurk voor 't eerst aanhad, was Nelly
van de trap gevallen en had haar enkel gebroken; toen ze hem voor den tweeden keer
aanhad, was Nelly door haar eindexamen van het conservatorium. De geruite jurk
hoorde bij Nelly, als ze die aantrok, gebeurde er iets met Nelly. Het pagepakje hoorde
bij Felix. Als ze het aantrok - wat zou er dan gebeuren, nu - nu hij dood was?
Ze sprong op. Ze wilde het probeeren.
In een oogenblik was ze boven en zocht het page-pakje uit den koffer.
Ze verkleedde zich snel. Ze zette de baret op haar loshangend haar, en bekeek zich
in den spiegel. Zoo zag ze er net eender uit als dien middag. Nu moest er iets gebeuren.
Ze wist zeker dat er iets zou gebeuren.
Met bonzend hart stond ze op zolder. Ze hoorde stappen op de gang beneden. De
deur van de zoldertrap ging open:
‘Phil, ben je boven?’ klonk Greet's stem.
‘Ja.’
‘Of je dadelijk komt.’
‘Waar komt?’
‘Bij Ma.’ Meteen ging de deur weer dicht.
Phil glimlachte. Het ging net eender als de vorige keer. Het leek wel een sprookje.
Wat zou er nu beneden gebeuren? Zou er misschien een brief van Felix zijn gevonden
of was er een boodschap aan haar?
Ze liep de trappen af en de gang door naar de huiskamer. Ze wachtte even met de
deur te openen, zoo klopte haar hart, dat ze even moest uithijgen.
Toen ging ze binnen. Ma zat op den divan. Theo stond naast haar, Greet bij de
schoorsteen net eender, net eender.
Met een breeden zwaai wilde ze haar baret afnemen, toen Ma opeens opsprong:
‘Wat beteekent dàt!’ riep ze.
Phil keek ontsteld op. Er waren andere menschen in de kamer, de oude heer, de
dikke man en Felix' studievrienden. Ze stonden ineens allen om haar heen, en keken
haar vol verbazing aan.
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‘Ondeugend, harteloos kind!’ riep Ma en barstte in tranen uit.
‘Phil, waarom heb je dat gedaan?’ vroeg Nelly zacht.
Phil keek hulpeloos rond.
‘Op de begrafenisdag van je broer doe jij zulke spelletjes. Wat een harteloos
harteloos kind. Ga naar boven en kom de heele dag niet van je kamer af. Ik wil je
niet meer zien.’ Opnieuw brak Ma in tranen uit.
Phil stond haar sprakeloos aan te kijken.
‘Heb je 't niet verstaan, Phil?’ vroeg Nelly streng.
Allen keken haar met afschuw aan.
In haar paarsfluweelen pakje, de baret met de zwierige veer in haar trillende handen,
sloop ze de deur uit.
Boven rukte ze de kleeren af en stortte zich in bed.

V.
Uren had Phil liggen woelen. Telkens schudde het bed van hevige snikken. Dan
opeens balde ze haar vuisten en keek met fonkelende oogen voor zich uit. Vreeselijk
was het. Schandelijk hadden ze tegen haar gedaan. Ze waren allemaal akelige,
ellendige menschen. Niemand begreep haar. Ze wou nooit meer tegen ze praten,
tegen geen van allen. Ze zou wegloopen, zich op een boot verbergen en naar Amerika
varen. En ze kwam nooit meer terug.
Dan weer begon ze te schreien. Wat moest ze in Amerika doen? De heele wereld
was even verschrikkelijk. Ze wou doodgaan, doodgaan. Als ze dood ging, dan zouden
ze er allemaal spijt van hebben. Dan zouden ze denken: O, waren we toch maar
aardiger tegen haar geweest. Ja, maar dan was het te laat! Net goed! Doodgaan!
Opeens zat ze recht overeind in bed. Doodgaan, net als Felix!
Maar dan - dan had het page-pakje toch een boodschap gebracht. Felix wou zeker
hebben, dat ze bij hem kwam!
Ze zonk achterover, overweldigd door de gedachte. Zou Felix haar geroepen
hebben? Zou hij alleen zijn?
Ze lag stil achterover, terwijl allerlei gedachten door haar hoofd gingen. Het werd
schemerig in de kamer. In de verte hoorde ze een trein fluiten.
Hoe stil was het in huis. Rijtuigen reden op straat voorbij. Ze luisterde naar het
geklap der hoeven, verder en verder wegslaand.
Doodgaan!
Op Ma's waschtafel stond een fleschje met sublimaat. Er zat een groot blauw etiket
op met zwarte letters: ‘Vergif!’ en eronder een doodshoofd. Als ze dat fleschje
opdronk, zou ze dood gaan.
Ja, ze wou doodgaan. Er was toch niemand die iets om haar gaf. Ze hadden haar
allemaal met afschuw aangekeken en ‘harteloos kind’ tegen haar gezegd. O, ze wou
doodgaan, nu dadelijk. Ze wou naar Felix, die goed en zacht was.
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Ja, ze was vastbesloten. Ze zou een eind aan haar leven maken.
Ze stond op. Zacht liep ze op haar bloote voeten naar het raam en keek naar buiten.
Het was nu heelemaal donker geworden. Vaag zag ze beneden in de straat bewegen.
Als schimmen gingen de menschen door de donkere straten.
Ze boog zich verder uit het raam. Daar was de schutting met klimop en daar de
ijzeren lantaarn aan den muur. De jongens waren aan het roovertje spelen. Hun schelle
kreten klonken door de straat. Fietje was aan het springen op de hinkebaan.
Wat vreemd leek dat alles, wat zoo gewoon was. Beklemming lag om elk ding.
Dit was de laatste avond van haar leven. Niemand wist er iets van, de jongens
speelden roovertje, Fietje sprong op de hinkebaan en beneden zaten ze allen doodkalm
in de huiskamer. En straks als ze bovenkwamen, dan vonden ze haar dood.
Ze zou een brief schrijven, om te zeggen waarom ze was doodgegaan. En nog een
paar andere dingen wou ze schrijven. Dat heette een testament of nee, als je geen
geld gaf aan andere menschen heette het een laatste wil. Die wilde ze schrijven, haar
laatste wil.
Op haar kamertje lag haar tasch. Ze stapte voorzichtig over den houten vloer van
den zolder. Uit haar plantkundeschrift scheurde ze een wit vel. Met een potlood
tusschen haar tanden zocht ze op den tast den weg terug naar de slaapkamer.
Daar hurkte ze neer bij het raam en schreef in het flauwe licht met groote letters
bovenaan het vel:
Dit is Mijn Laatste Wil.
Ze beet op het eind van haar potlood en tuurde voor zich uit. Ze kreeg het koud
en trok haar nachtpon over haar bloote voeten. Toen schreef ze:
‘Als jullie dit lezen, ben ik al gestorven, net als Felix. Ik heb sublimaat
opgedronken, omdat niemand om mij gaf. Ik heb het page-pakje aangetrokkken,
omdat ik dacht dat er dan een boodschap van Felix zou komen. Ma moet maar niet
zoo erg huilen. Ik vergeef haar dat ze mij niet heeft begrepen. De andere vergeef ik
ook, omdat ik doodga.
Mijn boeken zijn voor Nelly, behalve de sprookjes van Anderssen, die moeten
met mij begraven worden omdat ik ze van Felix heb gekregen. Pa mag het schrift
met teekeningen hebben en Ma mijn ringetje....’
Wat had ze nu nog meer,.... boeken, haar teekeningen, haar ringetje.... o wacht:
‘Als het niet aan haar vinger kan, laat Ma het dan maar aan Greet geven, die kan
het wel aan haar pink dragen. Dan geef ik aan Ma het groene vaasje waarin de
sneeuwklokjes staan. Dat steenen hondje is voor Theo. Ik heb ook nog een Fransch
prenteboek, maar ik weet niet waar het is. Als jullie
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het vinden, geef het dan maar aan Truitje en bedank haar voor de punten aan mijn
potlooden.’
Zoo, dat was alles. O nee:
‘Als ik ben begraven, wil ik dat er niemand bij ons komt eten, maar dat jullie
stilletjes bij mekaar gaat zitten en die muziek speelt, waar Felix zooveel van hield.
Ik sterf alleen en verlaten, maar ik ga naar Felix, want hij heeft mij geroepen.
Amen.’
De tranen stroomden Phil over haar wangen. Nu ging ze dood. Ze moest dapper,
alleen hier boven sterven.
Haar laatste wil legde ze op tafel. Nu zou ze de sublimaat halen van Ma's
waschtafel. Maar net, toen ze naar de deur ging, hoorde ze iemand de trap opkomen.
Ze sprong in bed en hield zich slapende.
‘Phil, slaap je?’ klonk Nelly's stem.
Ze gaf geen antwoord.
‘Phil’ herhaalde Nelly.
Nog even bleef ze staan, toen keerde ze zich om en ging naar beneden.
Phil richtte zich half op. Naast haar bed op het nachttafeltje stond een kopje thee
met twee koekjes.
Phil snoof verachtelijk. Na een poosje dronk ze de thee op. Voor iemand, die
doodging, kwam het niet te pas, koekjes te eten. Die liet ze liggen.
Nu zaten ze beneden om de warme kachel en zij lag alleen in het donker.
Schreiend at ze de koekjes op. Als ze haar laatste wil lazen, wat zouden ze dan
een spijt hebben.
Nu moest ze de sublimaat halen. Maar ze was zoo koud geworden op den grond.
Eerst even warm worden. Ze trok de dekens hoog over zich heen, huiverend.
Heel stil lag ze, met de tranen nog op de wangen.
Toen werd de kamer plotseling licht en heel wijd, alles was blauw en stralend.
Bloemen groeiden overal; het geurde naar rozen en seringen. Ze stond in een smallen
tuin en uit het huis kwam Felix op haar toe. Glimlachend lei hij zijn handen op haar
hoofd en zei: ‘Je hebt mijn boodschap goed verstaan, je bent moedig en dapper.’
Vol trots liet ze hem toen haar Laatste Wil zien. Felix sloeg zijn handen in elkaar
en riep: ‘Daar heb ik nu niet eens aan gedacht.’
Opnieuw glimlachte hij tegen haar. Ze traden verder den tuin in naar het breede
water dat achteraan fonkelde.
Felix hielp haar in een kleine boot stappen, hij zette zich aan het stuur. En door
een glanzenden schijn voeren zij samen naar de oneindigheid.
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Wandeling in de zon,
door Richard de Cneudt.
Welk een genot, te wandlen in de zon,
zoó, niets dan wandlen, en met luchtge schreden
blij als een kind door 't groeiend licht te treden...
't Licht is om mij een fluisterende bron,
die onvermoeibaar welt uit alle verten,
wier waatren vloeien naar mij heen, en zacht
dringen in elken donkren hoek mijns herten,
en daar zoó zingen, tot het alles lacht.
En met dat ruischend lichten overal
in mij, om mij, in hemel en op aarde,
ben ik de droomer, die niet zwichten zal
voor 't leed, dat hem het zwoegend leven baarde.
Wat andren ver is, kan ik al omvatten,
wat andren neerdrukt, staalt mij in den strijd;
'k draag, groot en sterk, veel onvermoede schatten,
'k ga door de gouden poort der eeuwigheid......
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De prille dag,
door Richard de Cneudt.
Nu waai de wind en streel mijn haar,
en kusse vrij mijn koele wangen....
Langs alle wegen wordt het klaar,
alleen wat schaduw blijft nog hangen.
Nu komt bedeesd de prille Dag,
nauw aan het hert des nachts ontrezen,
en 'k voel met eenen stillen lach
hoe alles goed en schoon zal wezen.
Hij gaat voorbij in stilte en schroom,
en 'k hoor hem schuchtre woorden spreken,
die lichtend als een gouden droom
door mijn omsluierd denken breken.
Ik zie hem gaan, zoo blond, zoo licht,
in slanke gracie van gebaren,
en met verwonderd aangezicht
naar al de klare kimmen staren;
ik zie hem gaan, hij groeit, hij groeit,
het licht omstuwt zijn tengre leden,
uit alle hemelranden vloeit
de klaarte om zijn verrukte schreden,
en 'k zie hem, wondergroot en schoon,
plots vlammend-gouden vleuglen krijgen,
en, stralend kind der eeuwge gôon,
in glorie naar den hemel stijgen,
waar hij, met koninklijk gezag,
den luister wekt der verste verten...
Zoo rijst naar 't licht de prille Dag,
en gaan ten hemel alle herten...
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Kroniek.
Boekbespreking.
Eduard Coenraads, Eiland van Geluk, Amst., Em. Querido, 1920.
Droef verhaal van een armen, jongen, revolutionnair-denkenden schilder, die uit
waarachtig idealisme en beginseltrouw weigert een opdracht te aanvaarden, waarmede
hij zichzelf, en het lieve meisje dat zijn lot wil deelen, materieel zonder twijfel het
leven mogelijk zou kunnen maken, maar waaraan hij even zeker vreezen moet moreel
te gronde te zullen gaan. Het geldt het vervaardigen van muurschilderingen tot
opluistering van een ‘vredespaleis’, een onderneming waarvan het onecht, het
gehuicheld idealisme Albrecht Bolivare tegen de borst stuit. Het einde is dan dat
deze sympathieke jongeman zijn lieve meisje meeneemt ‘terug naar de stad’, en dat
zij beiden belanden in een...... munitiefabriek. Scylla of Charybdis, andere keus is
er niet voor maatschappelijke idealisten, die brood verdienen moeten, zoo schijnt de
auteur te willen zeggen, en inderdaad, wanneer iemands idealen niet boven het
maatschappelijke uitstijgen kunnen.........
Doch dit alles geschiedt pas in de laatste dertig pagina's. Wat daarvoor staat, in
dit vlot en luchtig, maar soms toch wel frisch-raak en lang niet onknap geschreven
boekje, had, als aanloop tot het eigenlijke verhaal, grootendeels achterwege kunnen
blijven. Schetsjes zijn het, los aaneengeregen, van een eigenaardig asiel voor jonge
artiesten - of voor wie als zoodanig gemeenlijk worden beschouwd - te Ronco, een
plaatsje aan het Lago-Maggiore, ingericht door een paar zonderlinge
dilettant-Maecenaten, die zich deze weelde eigenlijk maar ternauwernood kunnen
veroorlooven - althans zoo doen ze, de eene vooral, een schriele zakenman en
nijdasserige aestheet, die eigenlijk niet eens veel pleizier in het zaakje lijkt te hebben.
De jongelui waarop hij zijn keus heeft laten vallen, doen dan ook niet juist hun best
om hem, voor hetgeen hij, toch maar geheel onverplicht, voor hen gedaan heeft,
eenige voldoening te schenken.
Overigens......... laat i k hier geen oordeel vellen! De schrijver doet dat, zij het
meerendeels bij monde van zijn personen, al te veel. In dit romannetje - wanneer
men het zoo noemen wil - wordt op wel zeer jeugdigwreede, ja tamelijk oppervlakkige
wijze de staf gebroken over een stelletje menschen, dat ten slotte enkel blijkt te
moeten dienen als repoussoir voor de lichtende gestalten van Albrecht en Line, wien
geen feilen schijnen aan te kleven. Of men moest (met mij) van meening zijn dat......
o, niet het teedere kind-vrouwtje, maar die vurige jonge kunstenaar en idealist toch
wel eens een beetje erg onnoodig grof en autoritair kan optreden, van tijd tot tijd.
Zoo hinderlijk superieur vooral!
Ja-ja, onze romantische behoefte aan scheiding van schapen en
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bokken, engelen en duivelen, blijkt maar onuitroeibaar. Alleen, met de tijden verandert
het criterium. De modernste engelen, mannen tenminste, zijn min of meer norsch en
onhandelbaar van natuur, hun humaniteit uit zich bij voorkeur in maatschappelijke
theorie, hun meisjes en vrouwtjes echter maken dat goed door fleurige en vriendelijke
opgewektheid, veerkrachtige toewijding onder alle omstandigheden. (Behalve dan
door hun mooie bakkesjes) En de duivels? Dat zijn natuurlijk de bourgeois, het
‘handelsrapalje’ vooral en de parasiteerende half-artiesten - een zoodje, wanneer je
ze zoo voorstelt als Eduard Coenraads hier.
Ik meen van dezen jongen auteur wel eens aardige cabaret-liedjes gehoord of
gelezen te hebben. Geestig, maar een beetje sentimenteel, als cabaret-liedjes plegen
te zijn. Het cabaret lijkt mij een gevaarlijke school voor romanschrijvers. Men ziet
er te veel wat het dóet, dadelijk en altijd weer dóet, bij ons (zoo 's avonds onder een
biertje) o zoo edelaardig idealistische, o zoo gauw opgewonden-sentimenteele ‘groote
publiek’.
Maar laat mij ten slotte erkennen dat mij dit boekje lang niet onaangenaam heeft
beziggehouden. Er zit leven in Eduard Coenraads, geest en gevoel en ontvankelijkheid
voor het schoone. Al zou men dit laatste aan de meeste zijner natuurbeschrijvingen
niet zeggen. Maar het is ook moeilijk voor een Hollander, de altijd eenigszins
prenterige ‘zondagsnatuur’ van zoo'n meer in Zwitserland tot haar recht te doen
komen. Met het ‘Eiland van Geluk’, op het titelblad vermeld, heeft Coenraads,
blijkbaar ironisch, dat broeinest van slechte humeuren, het schildersasiel willen
aanduiden. Maar Albrecht en Line, die lang niet van gisteren zijn, ontdekken een
eilandje van geluk midden in het Lago Maggiore, en het hoofdstuk waarin hun
liefdesidylle, daar en op het gladde water, staat beschreven, is charmant van toon, ja
lijkt mij heel-en-al geslaagd. Coenraads is iemand die over de liefde schrijven mag.
Ik bedoel de liefde tusschen man en... meisje. Maar zijn christelijke, naasten- oftewel
algemeene menschenliefde moest hij wat zien uit te breiden. Trachten er mede in te
betrekken de...... toch werkelijk nog vélen, die niet zuiver zijn in de
revolutionnair-socialistische of communistische leer. Als hij dat doet, en dan ook
nog (zonder zijn levendige spontaniteit te verliezen) leert componeeren, een roman
of een novelle (vervelend hè? Maar ja, zulke dingen moet je leeren!) dan kunnen wij
zeker nog wel iets beters van hem verwachten dan dit ‘Eiland van Geluk’, - iets
bezonkeners en rijpers.
H.R.

Agnes Maas-v.d. Moer, De Bittere Kelk, Amst., Em. Querido, 1920.
Weer een ander droef verhaal! Rustig maar met veel temperament geschreven, en
geboren uit een gemoedswarmte die zeer sympathiek aandoet. Absoluut hopelooze,
ja niet eenmaal opgemerkte liefde van een ouder-wordend meisje, een meisje met
een bult, voor een jongen knappen kerel. Hij is

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

205
getrouwd, maar dat doet er in dit geval weinig toe; echter was het de schrijfster
dienstig om de figuur van het verwende, mooie, kokette en tirannieke vrouwtje te
stellen tegenover dat van Fréderique, het zielige bultje. Zij deed het met talent. Haar
personen leven, wij zien ze voor ons. Voor zoover ik weet heeft Agnes Maas nooit
iets beters geschreven. Haar geval veralgemeent zich terstond in onzen geest, wij
gedenken het Leven in zijn onbegrijpelijke wreedheid.
Ik kan echter niet vinden dat, zooals ik hier-en-daar las, dit verhaaltje zoo
‘bloesemteer’ zou zijn, zoodat het nauwelijks verdragen kon met kritische handen
aangevat te worden. Mijn eenige bezwaar tegen de schrijfwijze van mevrouw Maas,
is dat zij, ‘de dingen’, de dingen van het hart, zoo heel erg duidelijk, ja mij soms wat
al te nadrukkelijk pleegt te zeggen. Zij werkt met straffe lijnen en sterke kleuren.
Tusschentinten schijnt zij niet te beminnen. Haar werk kan gerust zonder
handschoenen benaderd worden, het kan er trouwens tegen.
H.R.

Karel Wasch, Judith van Esten's Donkere Jaren. Rotterdam, Nijgh en
Van Ditmar's Uitgevers Maatschappij.
Judith van Esten's d o n k e r e jaren; - zoodat, waar de l i c h t e r e ons in uitzicht
gesteld zijn, dit eerste deel vermoedelijk de beschrijving dier ingewikkelde barricaden
wil wezen, die den individu plegen te scheiden van zichzelf?
Eene wonderlijke historie - dwaas ook bij tijden! Een zekere Heer Peter Altenberg
moet in zijne ongetwijfeld verstandige jaren eens geschreven hebben dat het
kenteeken, het merk-van-echtheid om zoo te zeggen, van werkelijke liefdes-paren,
zou wezen: de verhouding als van een edelen vader tot zijn verafgode baby. Goeie
hemel, Judith.... baby! En nog goeiere hemel, Delorme.... edele vader! Lijkt hij
voorloopig niet het meest, dit lichtelijk hysterisch manneke, met zijn
deerniswekkenden lust tot spiritueel toegespitste dialogen in de buurt van... laat ons
zeggen het moment suprême..., lijkt hij voorloopig niet het meest op een van die
moderne kunstenaarlingen, die wij herkennen aan hun onvolgroeiden corpus van
teederen Hindoeknaap, hun geweldige Beethovenmanen, en hun zoetelijk-demonische
oogen?
Dit boek van cerebrale liefde is eene cerebrale mislukking, en de belichaming van
eene even veelverspreide als kinderlijke misvatting. Want ach, dat Eros geen god,
maar een demon moet wezen, wij hebben het schooner, want eenvoudiger, bij Plato
reeds gelezen, en het was zeer terecht dat Diotima zeide...... maar laat mij een brokje
mogen citeeren.
Aan het einde van de in dit boek beschreven historie formuleert de heer Karel
Wasch bij wijze van recapitulatie de dingen volgenderwijze:
‘Was Judith niet te argeloos, te open, te verlangend geweest? Of verwachtte ze te
veel van het leven-in-liefde? Konden mannen zich niet geven zooals zij het vermocht,
en werden ze te spoediger hard en onverschillig naarmate zij zich dieper en directer
gaf? Was haar keuze eene verkeerde
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geweest, hadden impulsen haar gedreven tot de meest-egoïstische, inplaats van tot
de meer opofferende mannen? Stelde ze dus het bruut-krachtige boven het
eenvoudig-teedere; verlangde ze dat haar zinnenleven zou gewekt worden eerder
dan dat een geestelijke samengroei ontstond?’ ‘Of waren veel vrouwen anders dan
zij? Werden ze niet gedeerd door wat haar op het pijnlijkst wondde; wilden zij
vernederd worden, zooals zij het zich niet kon laten doen? Niet bij haar lag schuld.
Zonder terughouding, zonder eenige (!!! - D.Th.J.) hinderpalen te achten, had zij
zich steeds willen geven. Doch ze was afgestuit op het egoïsme van Frank, zoowel
als dat van Delorme, op de zelfzucht in hen, die ze thans als mannen-egoïsme voelde.
Beiden hadden niets anders van haar gewild dan zinsbevrediging.’ ‘Zij voorvoelde
het bittere wantrouwen, waarmede ze voortaan iedere aanraking met mannen weren
zou en de starre teruggetrokkenheid, die haar deel bleef.’ (294, 296, 299).
In het aangehaalde, dat, naar het mij voorkomt, als de einduitkomst van de heele
geschiedenis door den schrijver bedoeld is, wordt ten eerste een inzicht beleden, dat
geen wezenlijk ‘inzicht’ wezen kan, en wordt ten tweede het capitale misverstand
omtrent Judith's wezen geformuleerd, hetwelk dunkt mij de afdoende belemmering
vormt om dit boek als een geslaagd kunstwerk te beschouwen.
Want in de eerste plaats is naar mijn inzien eene liefdesverhouding niet wat de
man ervan maakt - zij is wat de vrouw ervan maakt. Zij is, zou ik willen zeggen, een
accoord, gestemd op den grondtoon die de man i s , maar welks harmonie door de
vrouw wordt veroorzaakt en verwekt.
Maar de grootere misvatting in dit boek schijnt mij toch des schrijvers wanbegrip
inzake Judith. Niet bij Judith ligt schuld, zegt hij; zij gaf zich telkens, zonder
terughouding.
Of de kwestie daarmee verklaard ware! Want de grondtrek van Judith's wezen,
dat de schrijver nergens gedefinieerd heeft, schijnt mij hare h o u d i n g l o o s h e i d !
Hare wel zeer verwerpelijke, on-geniale houdingloosheid tegenover de doode punten
in haar leven, hetzij die uit gemoeds-fluctuatie voortkwamen, dan wel in het geestelijk
tempo ontstonden tusschen haar en.... de anderen. Telkens wanneer het doode punt
daar is vindt het leven haar houdingloos, blind; en óók soms ruw en wild. Judith
heeft geen geestelijke gestalte. Ze vervloeit en vervluchtigt naar alle kanten. Zij is
een wezen, enkel inhoud, maar zonder vorm. En zonder den wil-tot-vorm. Zoo meen
ik dan ook, dat wij in Lasonder, Delorme en Judith niet met de liefde te doen hebben
- ik beschouw hen als landloopers in het rijk van de liefde, van den rechten weg
geraakt door nieuwe cultuurwaarden waaraan ze zich vergrepen, en zonder instinct
om zich weder te oriënteeren.
Een gefingeerde gestalte des levens, dit boek; zooals Olympia, U weet wel, uit
Hoffmann's Erzählungen....
D.TH.J.
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Johan de Meester, Gezin. Amsterdam, Em. Querido, 1920.
Louis Couperus, Lucrezia, Amsterdam, Em. Querido, 1920.
Twee boekskes, 'n greep uit een zeventallige reeks. Wat wegen ze licht in de hand ze tellen ook ruim honderd bladzijden maar, ge hebt in een uur tijds hun inhoud tot
uw bezit gemaakt. Is het niet geheel en al een verschijnsel van dezen tijd, waarin
elke t e wijdloopige roman wrevel en tegenzin wekt? ‘Une heure d'oubli’...... zoo
noemde een fransch uitgever zijn kleine goedkoope uitgave. ‘Chaque petit volume
d'une heure d'oubli...... d'un format élégant et pratique, forme un tout......’
Niet in ons land alleen bleek behoefte aan het kleine en ernstige boek. Speelt ook
het geld hierbij een rol? Het boek te duur voor zoo menig zak, en nu: toch een
boek,...... als geschenk, als eigen bezit - zij het klein?
Johan de Meester en Louis Couperus, vreemde bloemen beiden op onzen
hollandschen bodem. Zoo men bij de Meester al tot een vergelijk zou kunnen komen
door hem te stellen naast de schrijvers van den franschen ‘conte’, naast de Maupassant
o.a., bij wien zou men Couperus vergelijken en welke geestesnationaliteit zou men
hem toedichten?
Er zijn sprookjes, er zijn vertelsels van vroeger, die heel de wereld doorgingen,
zij waren aller landen bezit. Is het zoo niet met Couperus' verhalen, zouden zij niet,
ver over de grenzen van het eigen land, voor een ieder verstaanbaar wezen, daar zij
èchte verhalen zijn, spelend in tijden die het bezit der gansche wereld zijn geworden,
en is er niet de toon, gracieus, luchtig, toch niet oppervlakkig, die, bekoorlijk door
persoonlijke allure, toch weer zonder het stempel van welken landaard ook is?
Johan de Meester, in deze novelle ‘Gezin’, gaf wel geheel en al het leven van
hóllandsche boeren, hoe zij feest vieren, liefhebben en haten, op hun dompe, sloome,
en ruwe wijze. Een idylle van boerenleven is het allerminst. De idylle was nooit De
Meester's fort. Het zoete, speelsche, zonnige te geven lag niet in zijn aard; zoo er
ooit licht open viel in zijn werk, het brak uit donkere wolken.
Licht is ook niet in deze vertelling. De schoonheid ligt in de wijze waarop zijn
geest dit ‘boerentafereel’ zag. Een boerentafereel als Breughel schilderde,
onmeedoogend, naakt en fel met de zachte bewogenheid van een pijnlijke liefde
daarachter. Wie, die niet liefheeft, zou zóó de duistere afgronden der ziel weten te
peilen? Maar hij verkreeg de rust der beheerschte liefde en dit verleent aan zijn
verhaal een breede allure, een epische verhaaltrant. Slaagde deze schrijver niet altijd
het best in de vertelling? (ik laat ‘Geertje’ buiten beschouwing) het kort verhaal,
waarin hij zich niet kan verwarren in de verknoopingen van het zelf-opgezet weefsel
der intriges, personen en gebeurtenissen? Is zijn driftig temperament niet juist
aangewezen op een vorm die de synthese verlangt, het fel en onmiddellijk belichten,
het neerzetten en beelden, zonder dralen? En gaf hij tevens niet
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immer in de vertelling iets dat, hoewel onmiddellijk voortvloeiend uit zijn
persoonlijkheid toch nooit tot onderwerp had een vraagstuk, dat - als in sommige
latere romans - te veel in verband stond met nog te weinig geobjectiveerde
gemoedsaandoeningen? Wie denkt niet met ontroering aan het avontuur van David
Zangvogel, of ‘Dienstbaren’, of ‘de Klompjes’, verhalen waarin het Ik en de
menschheid samenvloeien en de schrijver het àl omvangt in een eendere liefde. Maar
ook met dit ‘Gezin’ mogen we blij zijn.
En nu ‘Lucrezia’.... na den somberen peinzer een wonderlijk-speelsch verhaler.
Zooals de gedachte aan ‘Breughel’ bij de Meester, rijst, bij Couperus' vertelling, als
zoo menigmaal, het visioen van een theater waar de figuren met hun weemoedige
gratie en hun glimlachenden ernst dansend voorbij glijden. IJl als schimmen en toch
weder zoo wezenlijk soms of hun oogenglans en ademtocht heel nabij is. Is dit kleine
boekje niet een heel klein en aangenaam intermezzo geweest voor Couperus, den
harden werker, schrijver van zóó dikke boeken? Doch is er, bij al de gratie, soms in
de woordkeus, in de structuur der volzinnen, niet iets dat het té vluchtige van het
spel in zich heeft?
Is, wat Couperus ons van de Borghia's vertelt, historisch juist? Misschien mankeert
er wel heel wat aan. En eigenlijk is het maar een kort stukje, willekeurig uit de lange
levensgeschiedenissen geknipt van drie figuren uit een geslacht dat immer de
menschheid is blijven boeien. De wreede vreemde, decadente Borghia's...... het
mysterie van hun verhoudingen - de Paus, vader van twee zoo machtige
persoonlijkheden - de een, Cesare, machtig door list, ruwheid en verfijning, de andere,
Lucrezia, gevaarlijk door haar schoonheid, die inzet was voor menig politiek spel.
Couperus brengt haar ten tooneele als zij, rouwend om den dood van haar tweeden
echtgenoot, dien zij hartstochtelijk beminde, zich terugtrekt in Nepi, het somber
cypressenoord van kale rots en ruischenden stroom. Prachtig beschrijft Couperus het
kind van achttien jaren, in den stoet van haar hofhouding, een kind, hulpeloos aan
de intriges van vader en broeder overgeleverd (haar tweede man werd door Cesare
vermoord) en toch een vrouw ook, moe van de vele ervaringen, droef, luchthartig,
wereldsch en berooid-van-binnen.
Wij zien haar en wij begrijpen haar. Ook al begeeft Couperus zich niet in uitvoerige
psychologie.
Deze late bloem van een overrijke beschaving, hoe zien wij haar bloei en haar
verwelking. Niet het een na het ander, maar beide te samen, als integreerende deelen
van eenzelfde proces. Wij lezen, geboeid. Bij het einde, is het: ‘une heure d'oubli’
geweest? Is alles wat wij met onze geheele persoonlijkheid meeleven, wel ooit in de
diepste beteekenis een uur van vergetelheid? Spreekt juist dan niet alles wat ons
innerlijk bezit uitmaakt, mede?
J.D.W.
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Over Berlage en zijn museumontwerp voor Den Haag.
Wat zou er van de Nederlandsche bouwkunst geworden zijn zonder Berlage, zonder
zijn moed te breken met het afgeleefde vormengedoe der 19e eeuw, zonder zijn durf
aan te komen met de allersimpelste, maar daardoor allerkrachtigste constructies,
zonder de overtuigingsmacht van zijn werk en van zijn woord?
Niemand zal beweren, dat Berlage veel school heeft gemaakt - er is weinig
overeenstemming in de uitingen der moderne bouwkunst - maar ik vrees toch, dat,
zonder hem, de Oud-Hollandsche trapgeveltjes zich nog in vriendelijke harmonie
zouden paren met klassieke pilasterfaçades en dat misschien de geniale
vormen-negeerder en vormen-vinder de Klerk nog geduldig barokkrullen en
rococokuiven teekenen zou.
Hoezeer de architecten der latere jaren ook andere richtingen mogen inslaan dan
Berlage gewezen heeft, toch staat onaantastbaar, hoog boven alle persoonlijke
waardeeringen en vooroordeelen, de figuur van dezen grooten bouwmeester aan den
aanvang van de nieuwe Nederlandsche architectuur.
Maar thans is zijn ontwerp voor het Haagsche museum een teleurstelling.
Uit een rommel van losse dakvlakken en schoorsteenachtige hoeklichamen,
verrijzen drie koepels, twee lage, breede op de zijvleugels met de ingangen, één
hoogere in het midden. Daarachter teekenen zich groote daken af van de gehoorzaal
met bijbehoorende ruimten. Tusschen de, door tallooze voorsprongen verbrokkelde,
gevels ligt roerloos de vijver, spiegelend.
Er ligt iets diep-tragisch in deze schepping.
Berlage is in al zijn werken realist geweest. Gegroeid in een tijd van verwaterd
historisch idealisme en leege romantiek, oplevend in de felle werkelijkheid van een
nieuwe eeuw met nieuwe eischen, nieuwe verhoudingen, zoekend, ná de halfheid en
valschheid van een schoonen schijn, de volle kracht van het zuivere, het echte, het
ware in alle kunst, heeft hij altijd de realist der nieuwe bouwkunst móeten wezen.
Maar toch, hij leefde, werkte en schiep in de werkelijkheid als idealist bij
uitnemendheid.
Van den gloed van zijn idealisme was alles doortrokken, zijn geschreven en
gesproken woord, en zijn werken, tot zelfs het stugge steen van de Amsterdamsche
Beurs, het meest realistische gebouw, in vorm als bestemming, dat hij ooit tot
werkelijkheid heeft mogen brengen.
Het sterkst manifesteert zich dit idealisme in die werken, welke voor de werkelijke
wereld te idealistisch waren en die daardoor nooit tot uitvoer zijn gekomen: het
ontwerp voor het Vredespaleis, voor het Beethovenhuis en voor het Pantheon der
Menschheid.
In alle drie deze werken zocht de bouwmeester het verhevene der stemming tot
uiting te brengen in de monumentaliteit van een koepel, den sim-
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pelsten, klaarsten vorm van architectuur, inwendig de machtige door den zuiveren
vorm omspannen ruimte, uitwendig de grootsch geweldige elementaire massa,
tegelijkertijd cel en heelal.
Voor den bouw van het Vredespaleis koos men een burgerlijker ideaal, voor het
Beethovenhuis was geen geld, en voor het Pantheon der Menschheid zal wel altijd
in het geestelijk- en politiek-chaotisch Europa alle vroomheid ontbreken.
Na al deze ontgoochelingen geeft Berlage in zijn museumontwerp weer den koepel,
symbool van het ideale der schoonheid en der geestescultuur in de menschenwereld.
Maar wat schoon en verheven was in de oude architectuurdroomen, komt hier in
het geheel niet tot zijn recht. Een koepel moet zich grootsch en hoog verheffen boven
zijn omgeving, moet zich breed-geweldig welven tegen den verren hemel en zal als
architectonische ruimte en massa eenzaam moeten zijn, gelijk alle verhevenheid
eenzaam is. Hier vernietigt de veel grootere massa van het gehoorzaalcomplex de
kracht van den koepelbouw. De beide vlakkere koepels op den voorgrond leiden nog
de laatste reste aandacht af. En doordien het hoofdmoment den beschouwer niet
meer, beheerschend en beschermend, tot zich neemt, dringen de ontelbare kleinere
elementen zich als stoornis en verwarring aan hem op.
Het conflict van koepel en gehoorzaal in dit werk van Berlage bevreemdt.
Is de ontwerper niet steeds de kampioen geweest voor de leuze: waarheid in de
bouwkunst naar samenstelling en opbouw, een leuze die, op constructief gebied, den
meesten modernen veel te streng was, maar die, voor zoover het de compositie betreft,
allen ontwerpers een goede richtsnoer is geworden? Deze leuze moet dan niet worden
opgevat, alsof een rangschikking en vormgeving der ruimten naar de werkelijke
behoefte zeker een kunstwerk zoude opleveren, maar zoo dat de architect in de
natuurlijke rangschikking en vorm een karakteristiek gegeven te aanvaarden heeft,
't welk hij tot iets schoons verwerken kan.
In het museumontwerp was het gehoorzaalcomplex naar massa en bestemming
natuurlijkerwijze het hoofdmoment - moet het niet binnen zijn ruimten duizenden
tegelijkertijd in aandacht bergen? - Tegen zulk een complex kan geen ideale
koepelbouw het uithouden, al moge zijn vorm, geestelijk zoowel als visueel, dan nog
zoo zeer van adel zijn. En omgekeerd, al is wellicht het gehoorzaalcomplex het
strakste en beste deel van het ontwerp, toch is het, door de tegenstelling met den
koepel, verstoken gebleven van de vormenwaardigheid van hoofdmoment.
Wanneer over eenige jaren het ontwerp uitgevoerd zal zijn, zal voor den ingewijden
bezoeker, die, langs de boorden van den vijver geloopen tot dicht bij den middenhal,
niets meer ziet van de zijvleugels en den weggedoken achterbouw, maar alleen den
machtigen koepel boven het roer-
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looze vijvervlak, het tragisch ideaal van onzen grooten realistischen bouwmeester
verrijzen en zich weerspiegelen.
Januari 1921.
Ir. A. BOEKEN.

J.B. Jongkind in ‘voor de kunst’ te Utrecht.
Naast wat wij Nederlanders ons als grootste eer aanrekenen: 't land te zijn der
Schilderkunst, staat onze schande; vele onzer grootste schilders niet of te laat te
hebben erkend. In de 19e eeuw zijn er twee, die de inleiders waren, beiden van een
andere, nieuwe kunstbeweging, en als zoodanig door het buitenland algemeen
gewaardeerd werden. Beiden brachten slechts hun jeugd hier door en trokken naar
Frankrijk, al keerden ze soms tijdelijk terug, maar hun beste kunstwerken ontstonden
op vreemden bodem. Wij erkenden ze niet, kenden ze nauwelijks, deden er ook geen
moeite voor. De één, die na zijn dood in alle landen wordt aangewezen als het groote
vuur waaraan alom andere kunstenaars hun fakkels ontsteken: Va n G o g h , wordt,
eindelijk, niet door ons volk, maar althans door een kleine groep menschen
bewonderd, oordeelloos zelfs. De ander, minder groote geest, maar fijn kunstenaar
zeker, de reeds in 1891 overleden J o n g k i n d , van wien we in Juni 1919 het
eeuwfeest hadden kunnen vieren, is nooit door ons erkend, noch gekend, al hebben
we herhaald wat Fransche schilders en critici over hem zeiden, en bezitten we sedert
niet langen tijd een paar van zijn werken.
En het droevigst is, nu is de tijd om hem te leeren erkennen en bewonderen voorbij.
Want de invloedsfeer van Jongkind, den ‘initiateur’ van het luminisme, waarover E.
de Goncourt in zijn Journal in 1882 schreef: ‘Tout le paysage qui a une valeur à
l'heure qu'il est descend de ce peintre, lui emprunte ses ciels, ses atmosphères, ses
terrains’ - is bezig te verbleeken.
En het kunstbeschouwend publiek, dat den weerglans kent door moderner
Nederlandsche schilders niet aan Jongkind, maar aan diens Fransche volgers ontleend,
zegt nu, Jongkind's werk ziende: ‘Dat kennen we al’, en gaat verder, om met meer
aandacht te kijken naar wat nieuw is, schokt of verbaast. Dat doen die geaquarelleerde
teekeningen van Jongkind zeker niet. Het is daarom geen wonder dat deze
tentoonstelling, welke voor ons, die zoo weinig van Jongkind kennen, een gebeurtenis
had moeten zijn, zoo slecht bezocht werd.
Maar voor de enkelen, die nog genieten kunnen van 't eenvoudig, onder indruk
van de schoonheid van licht en ruimte en kleur, van hemel en aarde, weergegeven
landschap, - die nog de feillooze zekerheid kunnen bewonderen, waarmee een boom,
huis, figuurtje in de lichte ruimte zijn neergezet, was het bezoek aan deze
tentoonstelling een groot genot. En dat genot werd nog verhoogd, doordat men voelde,
dat 't de eerste openbaringen waren van één die nieuwe wegen zocht, niet tastend,
maar met
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zekerheid, en men er soms den oorsprong in te vinden meende van wat men uit werk
van lateren kende. De uitspraak van Pissarro door H.G. Marius geciteerd kwam hem
wellicht te binnen: ‘Als hij er niet geweest was, waren wij er ook niet.’
Ruim veertig geaquarelleerde schetsen waren er, de eerste groep uit Honfleur,
Antwerpen, Parijs, Nevers, de latere uit Le Dauphiné. De oudste was van 1861: een
boom met eenige huizen aan een dorpsweg; links van den boom een veld met
achtergrond van struiken, geheel met het penseel geteekend en in groote effen vlakken
gewasschen, bruin, groen en geel, zonder schaduw, en poging om het landschap te
geven in het volle licht. Doch sterker nog was de licht-indruk bereikt in de schetsen
in één kleur van volgende jaren uit Honfleur: Een in 't water spiegelend scheepje met
takels en touwen, fijn, strak in de heldere lucht, en in de hier afgebeelde ‘Pier’. Ook
uit Antwerpen is een havenstukje uit deze jaren. Maar interessanter zijn de teekeningen
uit Parijs en Nevers na 1870, en al zagen we niet de straten ‘où l'enchantement des
couleurs grises et barboteuses du plâtre semble avoir été surpris par un magicien
dans un rayonnement aqueuse’, zooals de Goncourt ze in 1871 in Jongkind's atelier
bewonderde, wel d e S e i n e met de meesterlijk vlug en zeker in elkaar geteekende
huizen aan de overzijde in licht-atmosfeer, en ook een enkel van ‘les fantasmagories
de ciel et d'eau, le feu d'artifice des colorations de l'éther’ in de gloeiende avondwolk
boven de rivier met de stad in de verte. En we ontdekken onder de aquarellen uit
N e v e r s ; een Vo o r s t a d s b u u r t j e , dat ons is of we 't meer zagen: Zooals het
druilend licht hier hangt tusschen de huizen, hebben lateren 't gegeven in andere
samenstelling, maar toch op dezelfde wijze. Een Cézanne komt ons voor den geest,
een Breitner.
Gansch andere herinneringen duiken in ons op bij 't zien van een meer uitgewerkte,
stemmingsvolle teekening uit diezelfde jaren: een rivier met menschen aan den oever
en een dorp terzijde ‘Charité’ genoemd, waarbij we denken aan een oud-Hollandsche
teekening, terwijl weer bij een minutieus geteekend Hollandsch kerkje aan een rivier
Jongkind's leermeester Schelfhout ons in de gedachte komt en bij een ander
Weissenbruch. Zoo zien we de liefde voor toon en licht-atmosfeer van den
Nederlander in Frankrijk zich ontwikkelen, de macht de dingen te geven in het volle
zonlicht, en daarbij ook uit de schaduwen, uit de effen tinten, de kleuren op te roepen.
Dit laatste vooral, als Jongkind trekt naar het Zuiden, naar le Dauphiné, na 1880.
Zijn blik breidt zich dan uit over wijder landschap met bergen aan den horizont; de
rivier met stroomversnellingen en hoogen oever geeft hij; de zonnige wegen die uit
't dal komen en zich winden tusschen de wijngaarden, het landpad, waarlangs een
vrouw haar buffels voert in de stralende zon, of de wegen
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tusschen de velden met het dorp als hoogtepunt en de sneeuwtoppen fijn, licht,
immaterieel tegen de lucht.
Jongkind was niet een hartstochtelijke als Van Gogh, de hemelbestormer, die in
't Zuiden de lichten uit den hemel neer wilde halen om er de aarde door te doen
ontvlammen; hij wou alleen maar eenvoudig den indruk geven van de omhulling van
het landschap door het zonlicht (‘après-midi’, zet hij als latere luministen onder een
schets). En ál meer gaf hij licht en schaduw als kleur, zonder dat echter de vastheid
van teekening en compositie verdween. Zoo zien we in de boomen en struiken, blauw,
rood, groen, geel; ook de schaduwen niet zwart maar blauw of groen, en in de lucht
heeft hij soms met enkele vegen, meest in teere tinten, een geel, een roze, een
lichtblauw, het kleurenspel zoeken weer te geven.
C.V.H.

Albert Roelofs, 1878-1921.
43 Jaar oud was Albert Roelofs bij zijn sterven. Dat is meest te jong, en zeer zeker
in dit geval. Roelofs' kunstenaarsloopbaan scheen de lijn te zullen volgen die, als bij
vele en zeker niet de minste artisten, in zijn latere golvingen de grootste hoogten
bereikt. Want vol beweging is zijn ontwikkeling geweest, oogenschijnlijk vol uitersten,
maar zijn persoonlijkheid bracht hem toch weer geregeld in de eigen voorkeur.
Deze was van huis uit ongetwijfeld de zuiver picturale en in zijn studietijd en
eerste vrije periode werd die in artistieken zin uitbundig uitgevierd. Zijn woning,
met verfijnde zorg voor vorm en kleur in elkaar gezet en gestoffeerd, 's zomers de
weelde buiten, versierd door de figuren uit zijn gezin, brachten hem de onuitputtelijke
stof voor een reeks van werken die in echt jonge geestdrift zijn ontstaan.
Een verblijf in Parijs gaf een nieuwen kant. Hij zag daar 't streven van de jongeren,
vooral naar blankheid en zuiverheid in kleurverhoudingen en 't vermijden van zware
schaduwen. Een zeker getemperd luminisme. Meest in klein formaat ontstonden er
nu een aantal werken waarin niet zoozeer het modelé, wat bij hem tot toen tot 't
uiterste verzorg werd, sprak, als wel een groote zorg voor zuivere afstemming van
verhouding in de kleur. En 't was iets buitengewoons wat hij hierin bracht. Een smaak
en een palet zoo zuiver, tevens rijk en weelderig en een uitvoering zoo zorgvol, dat
men sommige schilderijtjes in de hand nam als een kostbaar kunstvoorwerp om naar
waarde te genieten.
Maar zijn buitengewoon actieve natuur volgde niet lang een zelfde richting. Elk
krachtig nieuw geluid in 't kunstleven had zijn belangstelling en deed hem soms
tijdelijk zijwegen opgaan ter verkenning. Dat moest wel vooral zijn in den bewogen
tijd, dien we gedeeltelijk hebben doorloopen. Hij kwam in aanraking met de figuren,
in en buiten ons land, die na lange miskenning voor hunne uitingen waardeering
vonden, en groot was
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de invloed bij hem. Velen vreesden: te groot, waar zijn persoonlijkheid scheen schuil
te gaan achter 't zoeken naar den nieuwen vorm die, zoo meende men, een te grooten
sprong te zien gaf om persoonlijk te kunnen zijn. Deze vrees bleek zonder grond.
Zijn eigen gevoel was te sterk om een lijdzaam volgeling te kunnen zijn, zooals
dezelfde invloeden er zoo velen schiepen. Niet dat hij oversloeg tot verstokt
individualist. Maar in 't orkest van 't nieuwe ideaal herkreeg hij zijn eigen instrument
en zijn eigen partij. 't Was meest het portret waarin hij, als gevolg van de
doorgemaakte kentering, veel meer 't innerlijk en de expressie van 't model naar
voren bracht.
Totdat hij zich weer een nieuw doel stelde. Hij wou 't groote figuur gaan maken,
gebonden in strenge composities. Met een reusachtige energie betrad hij dit terrein
tusschen de beslommeringen van een met groote zorg geleid atelier voor
kunstonderwijs, maakte hij voor oefening teekeningen en schetsen in groot aantal
en van buitengewone hoedanigheid, dikwijls in korten tijd, terwijl ze er even verzorgd
uitzien als was er dagen aan gewerkt. En nu moet ik den aanhef van dit stukje
herhalen. De artist Albert Roelofs stierf te jong. Rodin heeft gezegd: ‘Le talent
séparément ce n'est que peu. Il y a bien une disposition qui vous pousse dans un
certain sens. Mais quel travail, quelle patience entre ceci et le développement complet
du pouvoir.’ En bij het overzien van Roelofs' artistieke nalatenschap fluisteren we:
quel travail, quelle patience, en tevens: quel pouvoir, waar slechts een schrede hem
scheidde van het ‘développement complet’ toen de onverbiddelijke hem in den weg
trad, terwijl we ons nu reeds gelukkig achten bij 't groote genot dat de weg daarheen
in zijn werken heeft gegeven.
A.M. LUYT.

Louis Bron in Pulchri studio.
Is slechts het bijzondere belangwekkend? - een vraag die men zich vaak stelt in een
tijd, als waarin wij leven; waarin een zonderlinge jacht naar het ongewone, nieuwe,
het nog nooit vertoonde de gemoederen van kunstenaar en kunstliefhebber in spanning
brengt en hen neer doet zien op al het oude of schijnbaar oude. Inderdaad is deze
jacht zonderling, al kan men die heel goed verklaren in samenhang met den nerveusen
grondtoon van onze cultuurperiode en als reactie tegen een wel wat al te
zelfgenoegzamen voorafgaanden tijd, welke echter zeker tot het afgesloten verleden
begint te behooren. Geeft men echter, met per-se wat nieuws te willen, niet ook te
kennen het oude geheel genoten te hebben - terwijl men tegelijkertijd toont den waren
aard van de kunst niet te begrijpen, die in alle perioden toch wel dezelfde is, slechts
meer of min vertroebeld door invloeden van de tijdsomstandigheden, de levenssfeer
dus? Zoo kan het sublieme in iedere kunstrichting gegeven worden, en onze beperkte
horizon is er de schuld van, dat wij het zoo dikwijls niet herkennen - evenals onze
vooringenomen-
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heid, waardoor wij het in de een of andere periode niet verwachten.
Tevens kan het verzadiging zijn, die ons afkeerig maakt van bepaalde kunstuitingen;
maar ligt ook dàn niet de oorzaak voor dien afkeer in de eerste plaats bij ons en niet
bij die kunstuitingen?
Ik kan mij dat gevoel van verzadiging voorstellen bij iemand die de kleine
Pulchrizaal binnentrad toen er de werken van Louis Bron hingen. Er was in het
algemeen aspect nu werkelijk niets, dat dadelijk opviel als iets bijzonders. Het was
modern van kleur, toon en allure, d.w.z., een soort modern dat ook al weer oud begint
te worden, n.l. in licht-blauwen, sterk kleurhoudenden toon, zonder bruine saus.
Frissche dingen leken het, gezellig in een eenigszins modern huis, aardige
huwelijkscadeaux bijvoorbeeld. Een smaakvolle, gelukkige compositie, nog al sterk
van bouw, een breede toets die niet peuterig is, ziedaar allerlei elementen waarmee
een aardig schilderij op te bouwen is.
Maar wie aandachtiger keek, zag dat er toch meer was; dat hier een rustig
kunstenaar eerlijk fijngevoelde stemmingen vertolkte; dat het eigene van den schilder
sprak uit de zuiverheid van zijn techniek, het evenwichtige in kleurcombinatie, en
het geheel onprentetieuse. Het waren alle rivier-, kust- en zeestukjes; het zeer groote
doek was Bron te machtig geweest, dat bleef leeg; maar in bijna ieder was een
schoonheid te genieten, het parelmoer-grijs van een straatje, de kloeke bouw van
vochtig glimmende rotsblokken vastliggend in het woelende water, en opengewaaide
lucht. Slechts één nummer was geen landschap, ‘het zieke meisje’, dat wij hierbij
afbeelden. Te midden van al het omgevende grijs en bruin, het sterke wijnrood van
de groote deken, daarboven het wat vale, vragende gezichtje, een beetje zielig-ziekjes,
met het donkere haar en de groote, zachte oogen. Bij de fijnheid van stemming en
de voorname beheersching en toch ongewoonheid van die samenvoeging van kleuren
en toonwaarden moest ik even aan Whistler denken. Ik geloof ook dat Breitner en
Lizzy Ansingh dit schilderij zullen appreciëeren.
G. KN.

Rijks-sierkunst.
Nauw verheugden wij ons erover, dat van ministerie-wege pogingen werden
aangewend om ons aan meer smaakvolle postzegels te helpen en ziet, daar verschijnt
een wetsontwerp om de betrekking van stempelsnijer aan 's Rijks munt op te heffen,
waarmede de tegenwoordige titularis, de medailleur J.E. Wienecke, tevens op
non-activiteit wordt gesteld.
Het gaat hier blijkbaar niet om den persoon of de capaciteiten van den heer
Wienecke, want dan zou hij eenvoudig ontslag hebben gekregen en een ander in zijn
plaats worden voorgedragen. Wij kunnen dit dus - en gelukkig - buiten beschouwing
laten en alleen d e z e zijde naar voren schuiven, dat de betrekking van stempelsnijder
aan 's Rijks munt wordt
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opgeheven; dat dus het artistieke element, want dat vertegenwoordigde Wienecke,
er uit verdwijnt.
Waar men nu juist in dezen tijd ziet, dat groote firma's een artistiek mensch aan
hunne zaak verbinden om leiding te kunnen geven aan drukwerk, aan reclame, aan
etalage, kortom aan alles wat zoo'n firma uiterlijk representeert; daar is het wel
bedroevend te bemerken dat juist het Rijk zijn artistieken adviseur, in deze aan de
Munt afschaft.
Het tegendeel had eerder 't geval behooren te zijn, men had iemand als Wienecke,
die door opleiding, studie, en ondervinding naast zijn aesthetische kwaliteiten, een
niet te onderschatten technische kracht was, de gelegenheid moeten geven zich vrijer
te kunnen laten gaan.
Wij zien hier dat bij het Rijk evenals elders bij de Gemeenten: een ieder van kunst
verstand meent te hebben, er over meent te mogen en te kunnen oordeelen... dies is
een aesthetisch adviseur overbodig. Men heeft een schoonheidscommissie... en het
eerste 't beste raadslid stelt z i j n e meening er vierkant tegenover; men heeft een
adviseur voor schilderijenaankoop en.... handelt tegen diens beslist advies in; men
heeft een aesthetisch ontwikkeld kunstenaar aan 's Rijks munt en... heft diens
betrekking op.
Angstig vragen wij ons af hoe zal het n u weer worden. Ons postzegelbedrijf heeft
het steeds zonder aesthetisch adviseur gedaan, wat dan ook zeer duidelijk merkbaar
was; er werd gecompileerd, bijeengeflanst als op een ouderwetsche steendrukkerij,
en zal nu de Munt een zelfden kant uitgaan? Want al mag men nu eens deze of gene
aanzoeken om een ontwerp te maken, dit is toch behelpen - een dergelijk groot-bedrijf
heeft als iedere groote firma, die behoorlijk voor den dag wil komen, een artistieken
leider noodig, die de faculteit heeft, aan anderen opdrachten te geven.
De commercieele kant der zaak heeft zeer zeker haar waarde, maar ieder goed
handelsman beseft tegenwoordig dat de wijze waarop hij zijn product aan de markt
brengt, hem zelf typeert. En zoo is het bij het Rijk door zijn postzegels, zijn
bankpapier, zijn staatspapieren, zijn munten en gelegenheidspenningen; want ook
dit behoorde aan 's Rijks muntbedrijf.
Wat ons in deze aangelegenheid echter het meest frappeert is wel dat nu wij een
minister van Schoone Kunsten hebben, onder wiens patronaat subsidies worden
verleend aan tal van kunstzinnige instituten, onder wiens beheer de prijsvraag voor
een nieuwen postzegel is tot stand gekomen, onder dit zelfde ministerie met een
pennehaal de artistieke leiding aan 's Rijks munt wordt doorgeschrapt.
Het is te hopen dat de Volksvertegenwoordiging zich nog wel even bedenkt vóór
zij dit wetsontwerp goedkeurt, dat zij blijken geeft in te zien dat naast de commercieele
en technische leiding aan het hoofd van d i t bedrijf zoowel als aan dat der posterijen
een artistieke leider behoort te staan.
R.W.P. JR.
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Frank Lloyd Wright,
door Jan Wils.
WAT is het, dat ons bij het noemen van de naam Amerika zoo een bijzondere sensatie
geeft? Waarom wordt er dan gedacht aan mogelijkheden, die hier onbestaanbaar zijn;
aan merkwaardigheden, zooals hier niet gekend worden; aan toestanden, die ons
eensdeels als middeneeuwsch, anderdeels als buitenmenschelijk voorkomen?
Om Amerika en al wat Amerikaansch is ligt een waas van geheimzinnigheid en
de menschen, die daar waren, worden beschouwd als in een soort sprookjesland vol
brute werkelijkheid te zijn geweest.
Zou dat komen, omdat een gevoel van eerbied voor de slapende kracht van Amerika
ons niet vreemd is, of omdat wij een zekere afgunst naar het innerlijk sterke kwalijk
kunnen verhelen? Er komen uit Amerika ook berichten van achterlijkheid, van een
bekrompenheid in denken en doen, maar die zijn niet instaat om onze meest geheime
gedachten van bewondering te verminderen. Want het is de bewondering voor een
volk, dat zich vrij gemaakt heeft van conventies, en wel van die conventies, die
remmend werken op de algemeene groote ontwikkeling. Er is een frischheid en
flinkheid in aanpakken er is een cordaatheid en vrijheid van bewegen, waaraan wij
ontwend zijn. Met alle menschelijke tekortkomingen, gevolgen dikwijls van vreemde
invloeden, wordt daar naar het groote en grootsche gegrepen, en, ondanks den vaak
materialistischen opzet, is een geweldig idealisme aan die handelingen niet vreemd.
Waar vindt men ook een zich zoo scherp instellen op de toekomst; waar kneedt
en vervormt men het heden om in de toekomst te dienen; waar put men uit het verleden
slechts de daarin besloten lessen zonder te vervallen in een bloote naäperij daarvan,
stille erkenning vaak van eigen onmacht? Zoo gezien valt het niet te betwijfelen of
in Amerika zal de fakkel verder gedragen worden, die door zooveel eeuwen heen in
de oude wereld van land in land werd overgenomen. Het is een treurige bekentenis
van de al zoo lang gevoelde waarheid, dat nimmer meer een zuiver levensideaal als
fundamenteel levensdoel, de oerkracht voor een nieuwe cultureele ontwikkeling, in
ons midden zal opvlammen, maar de vonk overgeslagen is naar het verre land over
de breede Oceaan, waar zij in de uit alle oorden der wereld samengestroomde menigte
een dankbaar voedsel zal vinden.
Geloof niet, dat dit geschreven wordt in een blinde vereering voor Amerika en de
Amerikaansche toestanden, met voorbij zien van de vele tekortkomingen. Integendeel.
Want, kwam men er toe de balans op te maken van hetgeen, menschelijkerwijs
gesproken, te waardeeren en te verwerpen zou zijn, dan zou met veel
waarschijnlijkheid de schaal naar de laatste zijde overslaan.
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Maar ondanks dat staat dit eene vast, dat in Amerika het zaad gezaaid is voor een
nieuwe, grootsche ontwikkeling, en er een tijd zal komen, waarin wij hier naar de
vruchten zullen grijpen.
Onder de vele bewijsvoeringen voor deze stelling is wat zich op het gebied der
kunst doet kennen zeker niet het minst belangrijke. Alleen de namen van Walt
Whitman en Frank Lloyd Wright, de eerste een dichter, de ander een architect, zijn
in dit verband al voldoende om het bovenstaande te staven. Walt Whitman toch, de
man, die in zijn ‘Song of the open Road’ en nog vele andere gedichten de nieuwe
maatschappij geschilderd heeft en Wright, die in zijn scheppingen de banen geopend
heeft voor de nieuwe bouwkunst. Het zijn deze twee menschen, die als hoeksteenen
vastleggen in het fundament van het nieuwe gebouw, dat staat te worden opgetrokken;
zij behooren tot het Nieuwe Ras waarover de heer Thierens in het Novembernummer
1919 van De Nieuwe Gids schreef.
Van Wright als architect zal nu sprake zijn, omdat hij van de Amerikaansche
architecten het meest getuigd heeft, in bouwwerk en woord, van de nieuwe bouwkunst.
Zijn werk sluit zich niet alleen logisch aan bij het voorafgaande, maar tevens is daarin
de zuivere uitdrukking van het karakter van onzen tijd neergelegd. Dat is het
belangrijke van elk kunstwerk uit elk tijdvak. Want de stoffelijke uitdrukkking is de
veranderlijke drager van de geestelijke waarde, die eeuwig en onveranderlijk blijft.
Hoe nader de vormgeving staat tot de geestesstemming op het oogenblik, hoe
zuiverder zij zal zijn en hoe lichter zij haar waardevollen inhoud zal dragen. Een
verandering kan dan pas beteekenis hebben, wanneer zij op geheel nieuwe wijze haar
inhoud doet kennen. Niet een enkele vormverandering om de verandering alleen,
dus feitelijk in wezen hetzelfde als het voorgaande, maar een vormverandering als
gevolg van een levensinzicht, geboren uit de omstandigheden, heeft voor het geestelijk
leven beteekenis*)
Als deze waarheid opgaat voor alle kunsten, geldt zij natuurlijk ook voor de
bouwkunst. Bij haar zal zij zich zelfs het duidelijkst manifesteeren, omdat de
bouwkunst tweeërlei waarde heeft. Ten eerste haar practische waarde, - bouwkunst
dient vóór alles ter bevrediging van stoffelijke behoeften - en ten tweede als werkelijke
kunst. Beide zijn echter onafscheidelijk, dat wil zeggen, dat het kunstvolle niet in
haar volle beteekenis tot ons zal spreken, wanneer aan het eerste niet voldaan is.
Kunstenaar is hij, die zoo de bouwkunst begrijpt: datgene, wat de noodzaken van
den tijd genoemd kunnen worden, in hun zuivere verhouding in het werkstuk weet
neer te leggen, zoodoende scheppend een monument van deze dagen, dat na eeuwen
onze opvattingen van het eeuwige Zijn zal verkondigen.

*) Een voorbeeld daarvan in onzen tijd vindt men in 't impressionisme en 't expressionisme,
waarvan het eerste de uiterlijkheid, het tweede de innerlijkheid als grootste waarde voorop
stelt.
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‘Alle Architectur, die dieses Namens würdig ist, ist ein Wachsen in Übereinstimmung
mit den natürlichen Gefühl und den industriellen Mitteln um wirklichen Bedürfnissen
zu dienen’ (Wright)
Zooals Walt Whitman het tegenwoordig wereldgebeuren in één groote visie zag en
daarnaar z'n gedichten maakte, zoo heeft Wright het machtige van de veranderingen
in de maatschappij door de intrede van stoom en electriciteit gezien en heeft daarnaar
zijn bouwwerken gericht.
Hoe is ons leven veranderd door de electriciteit! Hoe heeft haar spanning zich
overgeplant in onze bezigheden! Hoe jaagt en drukt en zweept ze ons dag in dag uit
voort door haar telefoon, telegraaf, treinen, trams, om niet eens al haar instrumenten
te noemen! Hoe dwingt de stoom ons haar krachten te benutten, omdat wij zonder
die als hulpelooze wezens zouden staan in het totaal gewijzigd voortbrengingsproces.
Zij beide zijn het, die nu de wereld regeeren, hun macht is ongeëvenaard en al het
andere in de materieele wereld is slechts bijzaak en dient om hun kracht te vergrooten.
Wright was een der eersten, die dit begreep. Hij zag, dat onze huisjes niet mogelijk
maakten om van het tiendubbel sneller geleefd leven weer tot rust te komen; dat onze
huisjes met al hun gangetjes en hokjes niet ‘als een machine’ in elkaar pasten, elk
zweem van overzichtelijkheid misten en in onderhoud enorme schatten verslonden.
Openheid, overzichtelijkheid, concentratie van die deelen, die in hun dagelijksch
gebruik bij elkaar moeten liggen, dat waren de grondslagen voor de samenstelling
van zijn plattegronden ‘Simplicity and Repose are qualities that measure the true
value of any work of art.’ Een der gevolgen daarvan is: ‘een gebouw moet zoo weinig
mogelijk vertrekken bevatten, die de architect nog steeds moet trachten te
vereenvoudigen. Eigenlijk is één vertrek voldoende, door ‘architectural contrivances’
van 't dienstgedeelte gescheiden.
Daar is nog iets, wat ons in de platte-gronden van Wright treft.
Amerika is het land waar het democratisch beginsel geboren en iederen Amerikaan
ingeboren is. Gelijke rechten voor allen is zijn levensregel. En dat brengt een
hoogachting voor zich zelf mee, die ons meermalen als verwaand voorkomt, inderdaad
evenwel een lofwaardige karaktertrek is. Deze hoogachting voor zich zelf wenscht
hij in zijn huis tot uitdrukking te zien komen: hij verlangt een leven voor zich zelf,
niet gestoord door de belangen van anderen. Wanneer hij zich voor een oogenblik
terugtrekt uit het dreunen en draven, wenscht hij zich te kunnen terugtrekken op een
plaats waar hij niet meer wordt lastig gevallen door knechten en meiden en
onbescheiden blikken van allen die hem vreemd zijn.
Zoo ergens, dan ligt in die plattegronden het werkelijk moderne van Wright's
bouwkunst.
Het is een door alle eeuwen heen voorkomend verschijnsel, dat iedere
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veranderde levensopvatting zich het eerst in den plattegrond van het huis heeft
uitgesproken, en dat zich uit die plattegronden dan een andere opbouw ontwikkelde.
Het was de fout van de kunsthistorie alleen de aandacht te vestigen op de uitwendige
verandering en het overige, de samenstelling van den plattegrond, meer als een
toevallig daarmee samenhangende omwerking te beschouwen. De diepgaande studies
van Viollet-le-Duc en later van Mutnesius in ‘Das Englische Haus’ hebben juist doen
zien, dat de plattegrond hoofdzaak is en de opbouw gevolg.
Zal er dus in deze dagen sprake zijn van een moderne bouwkunst, dan m o e t in
het grondplan van het bouwwerk een algeheele revolutie plaats vinden, veroorzaakt
door een andere levenswijze en een ander levensbeginsel. Alle andere uitwendige
verandering is, juist omdat ze slechts uitwendig is en het innerlijk van het huis niet
aantast, in beginsel al niet modern en moet noodzakelijk in zich zelf doodloopen.
In Wright's bouwwerken is het zwaartepunt gelegd op de constructie van den
plattegrond en daarom in oorsprong al een nauwkeurige bestudeering waard. Die
bestudeering zal bovendien de al bovengenoemde uitgangspunten doen kennen.
Hij was in staat zijn concepties te verwerkelijken door de toepassing van de
materialen, die ook voor dezen tijd gegeven zijn. Het ijzer, het gewapend beton,
naadlooze constructies, centrale verwarming, ruime toepassing van electriciteit, met
hen alleen kan hij de opgaven oplossen, die hem worden voorgelegd. Bij de toepassing
van die materialen is hij niet begonnen te vragen: ‘wat is de allereigenaardigste
eigenaardigheid van het materiaal?’ maar zijn enkele vraag was: ‘wat is het ware
karakter?’ en daarnaar volgde de toepassing.
De oude, bekende materialen waren hem niet nutteloos. In zijn waardeering voor
het nieuwe materiaal is hij nooit zoover gegaan de oude als overtollig buiten boord
te werpen. Hij paste de nieuwe toe als aanvulling van de kwaliteiten der oude en met
zeer fijn onderscheid wist hij alle naar hun grootste waarde tot een zuiver harmonisch
geheel te voeren. ‘Bring out the nature of the materials, let their nature intimatily
into your scheme. Strip the wood of varnish and let it alone-stain it. Develop the
natural texture of the plastering and stain it. No treatment can be really a matter of
fine art, when the natural characteristics are, or their nature is outraged or neglected.’
Waarom zou hij die oude materialen, die hun zeer bijzondere eigenschappen danken
aan eeuwenlange perfectioneering ook buitengesloten hebben? Het hout, de baksteen,
de leien, pannen, marmer en wat niet al, zijn niet in eens in al hun hoedanigheden te
vervangen door een materiaal pas in opkomst. Maar wat wel voor verandering vatbaar
is, dat is hun vormgeving. Het materiaal is middel, middel om tot uitbeelding van
een zielegesteldheid te komen, een zielegesteldheid ten nauwste
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samenhangend met een nieuwe levensopvatting, een levensopvatting, voor een
belangrijk deel ontstaan onder invloed van nieuwe gebeurtenissen. Zoo zal de
vormgeving van de oude materialen in het teeken staan van de invoering der machines
‘The machine is the normal tool of our civilization; give it work, that it can do well;
nothing is of greater importance. To do this will be to formulate new industrial ideals,
sadly needed’.
Hier ziet men ook op de belangrijke practische waarde gewezen van de machine
in het voortbrengingsproces van kunstwerken. De tijd van het enkele kunstwerk is
voorbij. Waarom zou er naast het enkele kunstwerk, wat door alle tijden heen zijn
waarde zal behouden, niet de mogelijkheid bestaan, dat elk voorwerp van dagelijksch
gebruik een kunstwerk zou zijn? Het is waarschijnlijk ook meer de speculatiezucht
waardoor de waardeering voor het enkele kunstwerk in de wereld bleef, dan het feit
of er een of meer exemplaren van bestaan. Hoeveel voorwerpen, die nu als
waardevolle unicums door ons beschouwd worden, waren vroeger als ‘massaproduct’
vervaardigd, en de kleine afwijkingen, waarop nu gelet wordt, waren naar alle
waarschijnlijkheid meer het gevolg van het onvolkomene der behandeling, dan wel
de zucht van den maker om die kleine variaties te markeeren. Men vergete niet, dat
hier van de voorwerpen van dagelijksch gebruik gesproken wordt, waaronder ook
de tegenwoordige ‘kunstnijverheidsvoorwerpen’ vallen. Wanneer het daar op aangaat,
dan is zeer zeker de machine wel het aangewezen werktuig om ons te helpen. Zij
doet haar werk correct, zonder fout, vlug en zonder bijbedoeling. De taak van den
modernen kunstenaar is nu geworden om als leider bij die machine op te treden. Als
hij zoo zijn taak opvat, zal de machine ook niet het ‘doodend’ werktuig zijn, waartegen
Ruskin en Morris ten strijde trokken. ‘There is no more important work before the
architect now, than to use this normal tool of civilization to the best advantage instead
of prostituting it as he has hitherto done in reproducing with murderous ubriquity
forms born of other times and other conditions and which it can only serve to destroy.’
Wrigth spreekt hier de banvloek uit over alle copie. Het eerste werk van de machine
moest zijn om onder al het oude opruiming te houden. En het werk van de leermeesters
der jongeren moest zijn om hun leerlingen op te voeden in het begrijpen van de
waarde der nieuwe voortbrengings-methoden en materialen, inplaats van ze den
zekeren weg van een goede copie te leeren. Al vanzelf zijn we hiermee gekomen,
tot de vormgeving in zijn geheel. In den opbouw van zijn huizen is Wright uitgegaan
van dezelfde gedachten als hij in zijn plattegronden verwerkte, d.w.z. ieder deel voor
zich is aan een ernstige beschouwing onderworpen, is gekneed en gevormd tot het
een vorm had in overeenstemming met de functie in het geheel te vervullen. Daarna
zijn al die, als 't ware losse, stukken
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bij elkaar gebracht, en in een groote greep heeft hij ze tot een architectonisch geheel
verwerkt. Sterker dan waar dan ook komt hier het begrip bouwkunst tot uiting.
Bouwkunst is niet het beschouwen in een plat vlak van een gevel en daar met allerlei
ornament een zij het dan soms smakelijk geheel, goed van onderlinge verhouding,
pittig en geestig van opzet en gedachte, van te teekenen, maar bouwkunst is het
groepeeren van massa's; die massa's zijn de verschillende organen van het huis, de
vertrekken, de noodzakelijke ruimten. De bouwmeester treedt als schepper op door
in de chaotische verwarring in te grijpen en een organisch geheel daaruit te voorschijn
te brengen. Bouwkunst is geen kunst van het vlak maar ruimtekunst, d.w.z. de massa's
kunnen in het grondplan in het vlak gedacht worden, maar moeten zich in de ruimte
als enkelvoudige massa's uitspreken in een logisch onderling verband, in een
rythmische afwisseling van hoog en laag, van licht en donker.
Als dit het uitgangspunt is bij het ontwerpen, zal men er toe komen om alle
versiering als overbodig te beschouwen, tenzij die versiering slechts kan dienen om
een bepaalde werking te accentueeren of op een onderdeel noodzakelijk de aandacht
te vestigen. Het eenige ornament van de gevels zijn de doorbrekingen van de deuren
en ramen. Daarom moeten ze logisch voortspruiten uit de structuur van het huis en
hun vorm wordt door den vorm van het bouwwerk bepaald. Zoo opgevat zijn ramen
en deuren niet een noodzakelijk kwaad, zooals men aan deze zijde van de oceaan
zoo vaak denkt. Integendeel, zij zijn gegroeid met het bouwwerk; hun plaats, hun
grootte, hun werking, is al bij den grondslag van het huis vastgelegd en zij zijn een
schakel in de groote keten van alle deelen, die te zamen het huis vormen.
Onverbreekbaar is die keten, geen schakel is er uit te nemen. Noch van het uitwendige,
noch van het inwendige kan iets weggelaten worden. Huis en inrichting van het huis
is een geheel, met de plaats waar het staat en de omgeving van het huis. Maar daarom
is ook alles wat het huis betreft even belangrijk. In nauwen samenhang met elkaar
staan b.v. de verwarmingslichamen, en de gootlijsten, de pleister op de wanden en
de omgeving, de stoelen en tafels met het beloop van de trappen. 't Schijnt overdreven,
maar in het bouwplan hebben ze alle hun bijzondere waarde. Het geheel is een
compositie, zooals een schilderij, een muziekstuk een roman composities zijn.
Evenmin als men daarin willekeurig iets aan toe kan voegen of af kan nemen kan
men dat bij een bouwkunstige compositie. Als het huis met zijn inrichting eenmaal
klaar zijn, is het niet mogelijk daar nog eens wat meubels bij te plaatsen of een
schilderij aan den wand te hangen. Met een schilderij toch brengt men een kleur in
het interieur, die er oorspronkelijk niet in bedoeld is. Het losse schilderij in het
algemeen heeft in het moderne interieur afgedaan.
‘Das Staffelei-gemälde hat keinen Platz an den Wanden. Weil es sich
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wie ein Musikstück vielleicht einer Laune anpaszt, wird es auch so behandelt; man
richtet, wenn es gewünscht wird, eine Nische dafür in der Wand ein mit einer Tür,
die man wie den Decksel einer Mappe niederfallen lassen kann, so dasz das
gewünschte Bild für einige Zeit studiert werden mag. Es kann vielleicht für Tage
den Blicken ausgesetzt bleiben, um dann einem anderen Platz zu machen oder ganz
dem Augen verborgen werden, einfach dadurch, dasz man die Holzmappen schlieszt.’
Zoo ontbreekt in deze huizen aangename afwisseling noch rijkdom, maar die
belangrijke eigenschappen zijn niet door toevallige, later toegevoegde versiering
bereikt, doch komen organisch uit het plan voort evenals tenslotte de kleur die hier
een even belangrijke rol vervult als op een oude Japansche houtsnede.
Er is al iets over het aanzien der buitenarchitectuur gezegd. Bij het zien van de huizen
van Wright moet men in de allereerste plaats bedenken, dat ze bestemd zijn voor de
prairiën, voor die zachtgolvende of platte vlakten van het Westen, waar iedere
verhooging iets buitengewoons, iedere boom als een toren boven dat groote gebloemde
tapijt onder dat wonderbaarlijk hemelgewelf uitsteekt. De architectuur van de woning
moet daarin meegaan; alle onnoodige hoogte is ontoelaatbaar, slechts een innig
verband met de natuur is noodzakelijk en mogelijk door in lange, platte lagen als 't
ware een lichte kunstmatige verhooging van den bodem te verwekken. En door
tenslotte de noodige beschuttende werking tegen de sterkste tegenstelingen in de
atmospheer te zoeken is het vraagstuk der buitenarchitectuur volkomen bepaald.
Voorwaar, de oplossing is niet gemakkelijk. Toch is Wright er in geslaagd een
oplossing te vinden. Breed, languit liggen zijn bouwwerken. Elke inwendige ruimte
teekent zich in zijn ware verhouding naar buiten af en over dat samenstel van lichamen
ligt het vlakke dak, vaak ver buiten de gevellijn uitstekend. Breede, zware banden
accentueeren de horizontale werking van het gebouw, waarin de opstijgende lijnen
van schoorsteenen, soms ook van de ramen, de eenige tegenwichten zijn voor de
horizontale werking. Maar door het voeren van die horizontale lijnen, gaande over
terrassen en langs tuinmuren krijgt het gebouw iets schuivends; men voelt een nauwe
verwantschap met b.v. moderne verkeersmiddelen, maar ook iets rustigs en rustends,
en statisch volkomen in evenwicht. Er is een geregelde klimming in het huis vanaf
de eerste grondslagen tot het hoogste punt van den schoorsteen; de lagen worden
steeds korter en het bouwwerk vertoont als resultaat een pyramidevorm, de grondvorm
van het hoogste statisch evenwicht en tegelijk aesthetisch, van de meest verheven
rust.
In enkele bouwwerken heeft Wright de oplossing van het evenwicht op een andere
wijs gezocht door heel sterk uitdrukking te geven aan de
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functies van dragen en gedragen worden. Dan staan daar de hoekpijlers van het huis
als zware massieve dragers van het dak. Tusschen die pijlers zijn de vloeren gespannen
en op deze constructies van gewapend beton rusten de borstweringen. De vloeren
steken soms door, meters ver, als balkons, en hangen zonder eenige ondersteuning
aan den gevel. Voor ons met onze nog aan de oude constructie-methoden vastgeroeste
begrippen, doen die ver overstekende, niet ondersteunde samenstellingen wel eens
vreemd aan, maar onmiddellijk zijn ze aanneembaar, wanneer wij bedenken wat
gewapend beton is. Dan openen zich nieuwe banen voor de ontwikkeling der
bouwkunst, juist met dit materiaal, dat ons in staat zal stellen nieuwe
uitdrukkingsvormen te geven van ons aanvoelen der innerlijke waarde van die kunst.
In die allereenvoudigste materiaalbehandeling heeft Wright de krachtigste expressie
gevonden. Hij heeft het materiaal gegeven zooals het was en heeft niet naar willekeur
individueele oplossingen gezocht, zich niet verdiept in de vraag het materiaal mooier
te geven dan het is. De werkelijke aard te kunnen toonen is voor hem de grootste
waarde welke hij aan het materiaal toe kan kennen en zonder eenige versiering of
bijkomstigheid spreekt dat karakter het sterkst.
Zooals men een mensch waardeert naar zijn verrichtingen en houding in het
dagelijksch leven en niet naar een toevallige, min of meer gedwongen houding op
een partij, zoo komt het karakter van het materiaal, of en meer uitgebreid bij het huis,
uit door de onomwonden erkenning van de te verrichten functie. Het eerste wat men
van een mensch moet eischen is dat hij waar en oprecht is. Hetzelfde heeft men te
eischen van een huis en van elk onderdeel van dat huis
Al wat men meer aanbrengt dan datgene, wat als eerste eisch wordt vooropgesteld,
is van tijdelijken aard en aan verandering onderhevig. Alleen, datgene, wat het
karakter bepaalde, blijft eeuwig en is onveranderlijk, ja, zal in waarde en te eischen
waardeering toenemen. ‘A house that has character stands a good chance of growing
more valuable as it grows older, while a house in the prevailing mode, whatever that
mode may be, is soon out of fashion, stale and improfitable.’
Het ware te wenschen dat heel veel nieuwlichters die zich dag in dag uit de hersens
pijnigen om ‘etwas nie dagewesenes’ uit te broeden, deze gulden spreuk van Wright
boven hun teekenbord deden aanbrengen!
Nog een tweetal gebouwen eischen onze bijzondere belangstelling. Het zijn The
Unity Church en het kantoorgebouw voor de Larkinfabrieken. Helaas heeft Wright
tot op het oogenblik nog niet veel gelegenheid gehad om, behalve dan aan deze twee
bouwwerken, ons ruimer te laten zien hoe hij de oplossing denkt voor de openbare
gebouwen. Niettemin zijn deze twee stalen ons een waarborg, dat, wanneer hem een
dergelijke opdracht zou ge-
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worden, hij ook in dat opzicht een monument van onzen tijd zou stichten.
Het is weer het functioneele wat het plan bepaalt. In het kantoorgebouw is het de
overzichtelijkheid van het bedrijf, de gemakkelijke contrôle van uit elk punt van het
gebouw, de plaatsing der bedienden bij elkaar, nochtans ruim ten opzichte van elkaar,
waardoor de plattegrond werd bepaald. En het kerkgebouw werd gedacht als
verzamelplaats van een groep menschen in strenge afscheiding van de wereld zich
voor eenigen tijd willende concentreeren op een andere, meer algemeene, gedachte.
De vormen die hij daartoe vond zijn uiterst eenvoudig, maar geven juist in hun
groote eenvoud zoowel in het eene als in het andere geval, aan die gebouwen een
uitdrukking van de hoogst denkbare monumentaliteit.
De plattegrond van het kantoorgebouw vertoont in haar allereenvoudigste
samenstelling een lichthof, en regelmatig gaan om dien hof de verdiepingen om,
gedragen op de van beneden tot boven opgaande pijlers, Het licht komt binnen door
een lichtkap boven den lichthof en door ramen tusschen de pijlers van den buitenwand.
Terzijde van het hoofdgebouw liggen de nevenruimten, toiletten, garderobe enz. en
op de bovenste verdieping vindt men een lunchroom en alles, wat de menschen
tusschen de werktijden kan bezighouden; en daarboven is nog weer een wintertuin
en daktuin.
De verbinding tusschen de verdiepingen onderling is met trappen.
De constructie van het gebouw is klaar en duidelijk in al zijn deelen naar buiten
uitgesproken. Net als bij de landhuizen staat ook hier elk stuk los van het andere.
Als twee krachtige ankers houden de trappenhuizen de romp vast (de belichting der
trappen is door smalle zijlichten dwars op de bordessen, om 't hinderlijke tegen 't
licht ingaan te voorkomen.) Tusschen de trappenhuizen schuift het verlengde van de
groote lichthof vooruit, waarvan de pijlermuren nog weer eens naar voren komen en
de ongebroken ruimte van de keuken op de bovenste verdieping dragen; aan den
zijkant is het weer de lengte van de lichthof, welke naar buiten spreekt, en nu duidelijk
het pijlersysteem aangeeft. Tusschen de pijlers zijn dan op heel eenvoudige manier
de borstweringen gespannen. De trappenhuizen sluiten weer de hoeken af.
Deze heele samenstelling is zoo simpel en zoo logisch, dat iedere nadere
omschrijving en toelichting vrijwel overbodig wordt. Men aanschouwt het en voelt
hier de zuivere polsslag van den tijd, het is hier dat de concentratiegeest hoogtij viert,
dat systeem en orde de grondslagen van het bedrijf vormen, maar dat, ondanks het
tot de hoogste spanning opvoeren van het arbeidsvermogen der werkkrachten hun
stoffelijke belangen niet uit het oog verloren zijn en alles gedaan is, om het arbeiden
zoowel als het rusten en verpoozen, tot in onderdeelen te verzorgen.
En zoo gaat van dit gebouw een kracht naar buiten uit, niet alleen door de grootheid
der vlakken en lichamen, maar meer door het groot-
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sche der verhoudingen. Zoomin, inwendig, ruimte gelaten werd aan overwegingen
van bijkomstigen aard, zoomin was er, uitwendig, reden om zich in gecompliceerdheid
te verliezen en dezelfde duidelijkheid van beweging is zoowel in het inwendige als
in het uitwendige. De vaste zakelijke geest, de innerlijke kracht van het bouwwerk,
geeft er uiterlijk een houding aan, waardoor het te stellen is naast de monumenten
van bouwkunst uit vroeger eeuwen, nu voor ons waardevoller, omdat het een
monument van onzen tijd is.
Niet minder belangrijk is de Unity Church. In beginsel is dit gebouw geconstrueerd
als het besproken kantoorgebouw. Om een vierkante ruimte, de verzamelruimte voor
de toehoorders, gaat een galerij en in de hoeken van het gebouw liggen weer de
trappen. Het gebouw staat er dan als vastgelegd tusschen de vier traptorens, komt er
hoog boven, en duwt als 't ware naar de zijkanten de galerijen nog uit. Vlakke platen
dekken elk der deelen af, met, waar het noodig is, zooals boven de ramen, een groot
overstek. De raamoplossing in dit gebouw is wel heel merkwaardig en tegelijkertijd
van een ongeëvenaarde schoonheid. Zoo in eenig gebouw, dan komt hier wel het
sterkst tot uiting, dat het raam geen noodzakelijk kwaad, maar het natuurlijk ornament
van den gevel is. Op de hooge borstwering staan eenvoudige pijlertjes, waar de
afdekplaat op rust; de openingen tusschen de pijlers zijn met glas gedicht, - ziedaar
de geheele constructie. Toch, wat een breedheid, wat een grootheid van allure gaat
er van uit, hoe machtig in rust ligt het horizontale vlak van de borstwering tusschen
de twee vertikale vlakken van de traptorens, hoe eenvoudig en vanzelfsprekend is
de ondersteuning van de afdekplaat en wat een beheersching is er tenslotte in het
detail als in de massagroepeering. Dit is zuivere bouwkunst; dit is het ware stapelen
van elk stukje materiaal en van de samengestelde constructie, dit is het groepeeren
en componeeren van de tot in zijn onderdeelen doorwerkte en doorleefde lichamen.
Klaar opgebouwd als het lichaam van den mensch, is de functie van elk deel
uitgesproken.
De Unity-tempel is uitgevoerd in beton. Nu niet in de eigenaardige constructie
met de wapening maar gegoten. Na van de bekisting te zijn ontdaan is het vlak
geborsteld en laat op die manier de samenstelling zien. Als een monolith staat daar
in Oakpark dit monument van onze dagen, een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis
der bouwkunst.
Met opzet hebben wij aan de twee laatste bouwwerken een ruimere beschouwing
gewijd dan aan de landhuizen van Wright. Hoe belangwekkend die landhuizen mogen
zijn, hoe knap en hoe bestudeerd ook, hoe juist er de nadruk op het essentiëele, zoowel
voor bewoning als voor toepassing van het materiaal, is gelegd, geheel vrij van een
zeker stemmingselement en tikjes romantiek, zijn zij niet. In het kantoorgebouw en
de Unity-tempel
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is dat element geheel weg en heeft de bouwmeester de hoogste graad van zuiverheid
bereikt. Daarom hebben zij een grootere waarde.
In de loop van dit opstel zijn enkele uitspraken van Wright te pas gebracht. Om te
besluiten komt het ons van belang voor, ook in verband met de bestudeering van zijn
werk, die uitspraken hier zoo volledig mogelijk weer te geven. Zij zijn ontleend aan
een artikel van Wright in ‘The Architectural Review’ van Maart 1908, getiteld: ‘In
the cause of Architecture.’
1. Eenvoud en rust zijn de kenmerken der werkelijke waarde van elk kunstwerk.
Eenvoud is geen eind, maar is een geheel met een innerlijke schoonheid.
2. De openingen in de omsluitende wanden moeten logisch voortspruiten uit de
structuur van het bouwwerk; zij zijn er de natuurlijke ornamentatie van.
3. Ziet af van versiering. Rijker maken is geen verdediging voor het toepassen van
ornament.
4. Er zullen zooveel soorten huizen zijn als er soorten menschen zijn met evenveel
verschillen als de verschillende individuen. Iemand met karakter heeft het recht
dat in zijn omgeving uitgedrukt te zien.
5. Een bouwwerk moet eenvoudig groeien uit den grond, waar het op staat en in
harmonie zijn met de omgeving, wanneer de natuur daar haar scepter zwaait.
Is dat niet het geval, maak het dan zoo rustig, vast en organisch mogelijk als de
omstandigheden vereischen.
6. Kleuren en kleurtegenstellingen vindt men niet beter dan in de natuur; ga daarom
naar bosch en veld om ze te zoeken.
7. Laat het karakter van de toegepaste materialen zien; verberg ze niet, maar neem
ze in het plan op. Geen behandeling kan een kunstvol aanzien geven als de
karakteristieke eigenschappen verwaarloosd of weggewerkt zijn.
8. Een huis met karakter heeft veel kans waardevoller te worden naarmate het
ouder wordt, terwijl een huis, in een voorbijgaande modegril gebouwd, welke
die modegril dan ook is, gauw uit de smaak, dor en waardeloos zal worden.

In zijn verdediging voor de machine komt deze, zeker niet gemakkelijk te weerleggen
karakterteekening van den werkman voor: Workmen seldom like to think, especially
if there is financial risk entailed; at your peril do you disturb their established
processes mental or technical.
Ten slotte geven wij nog deze uitspraak, waard om in duidelijke letters in zoo
menig bureau en zeker in alle scholen op te hangen:
The ‘architecture’ is not ‘thrown up’ as an artistic exercise, a matter of elevation
from a preconceived plan. The schemes are conceived in three dimensions as organic
entities, let the picturesque perspective fall how it will.
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Honoré Daumier en de hedendaagsche kunstbeschouwing,
door Cornelis Veth.
(Slot).
EN waarom twijfelt men nu ondanks dit alles, aan welken Daumier de voorkeur te
geven, aan dien jongere met den meer zwaartillenden, en meer benepen spot, of den
wijzeren oudere, met zijn ruimer begrip, zijn helderen lach? Omdat de Daumier van
nog-geen-dertig met zijn reeds volmaakte beeldende vermogen en trots zijn reeds
zoo hooghartige geesteshouding, er eigenlijk nog worstelt om zich bewust te worden.
Hij is er nog niet geheel en al de spotter, de satirist, allerminst de man van humor,
die hij spoedig zijn zou. Zijn uitvoerigheid is een inventariseeren van het hatelijke,
met verrukkingen over elke vondst. Zijn overdrijving is een bezield doorslaan op
zijn ontdekkingen. Hij speurt de lijn van het karakter na in de rimpelende plooien
van een over een vetten buik opgesjord vest, in de over gewichtig stappende stramme
beenen golvende broekspijpen. Hij volgt de arrogantie in de op elkaar gestapelde
trekken van een achteroverhellend etage-gezicht, of het dor pedantisme in een met
een perkamenten huid strak overspannen doodskop, de vouwtjes en kuiltjes om de
mondhoeken van een zalvend glimlachenden slimmerik en de welsprekende vingers
van de betoogend opgeheven hand. De oudere Daumier zal dit alles weten, en
aanduiden, het zal bij hem vanzelf alles in orde zijn, - maar er is bekoring in het
sprekende feit, dat het voor den teekenaar van 1830-1840 openbaringen zijn.
Openbaringen die hij niet slechts vermeldt, maar deugdelijk vastlegt.
Maar wanneer wij om den Daumier van de geestige Charivari-prenten, dien van
de Caricature in zijn fellen speurhonger en eerlijken beschrijvingsdrift niet kunnen
achteruitzetten, zoo kunnen wij evenmin iets af laten dingen op de grootheid van
hem die de Bons Bourgeois, de Bohèmes de Paris, de Divorceuses en de Actualités
schiep. Ik zou van deze onderscheiding verder willen afzien, na ze nog eens
gedefinieerd te hebben als die tusschen den Daumier van het burgerkoningschap en
die van den ‘bons bourgeois.’
Het is alsof de kunstenaar, toen hij gedwongen was den blik af te trekken van de
regeerders en vertegenwoordigers van het volk naar dat volk zelf, van het parlement
naar dat venster van zijn atelier op den Quai d'Anjou, dat op de Seine uitzag, alsof
hij toen een milder man werd, zijn democratie minder agressief en meer positief, zijn
satire, humor.
O, ik ontken niet, dat de teekenaar van het volksleven en van de kleine burgerij
fel bleef op elke manifestatie van ‘la bête humaine,’ ik ontken
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niet het demonische in zijn visier, het tragische dat zich achter en in het komische
zelfs verschuilt. Maar de erkenning, het begrijpen, het mee-voelen, zich met de
menschen één voelen zelfs, is in den spot gekomen. De grimas is weg, de leelijkheid
en de dwaasheid zijn natuurverschijnselen geworden. Maar er zijn twee keerpunten
in het leven van dezen actieven, in het drukke leven opgaanden mensch, korte perioden
van een zich terugtrekken en bezinnen. De eerste ademhalingspauze was de
gedwongene: zijn gevangenschap in Sainte Pélagie, naar aanleiding van de prent
Gargantua - een prent die nog weinig van zijn groot vermogen laat zien, beleedigend
voor Louis Phillipe, die er het geld der kleine lieden opslokt. Uit die gevangenis waar
hij veel geteekend had, kwam hij, de groote bittere caricaturist van de ‘Caricature.’
De tweede inkeer tot rustig werk is een vrijwillige. Ongeveer 1860-1863 trekt hij
zich terug om te schilderen. Hij was zonder zin voor het commercieele, wist zijn
schilderijen niet op prijs te houden, bezat niet het aplomb om zich als schilder van
werk dat de liefhebber koopt, te pousseeren. Zijn buitenverblijfje, Valmondois, waar
hij zich gelukkig voelde in zijn schilderwerk, liep zelfs gevaar toen de meester, buiten
verdienste, begon in te teren. Zijn vriend, de groote Corot, wist hem op kiesche wijze
het bezit ervan te verzekeren. Maar na ongeveer vier jaar moest hij het oude werk
weer opvatten.
Ik wil even uitstellen te spreken van de schilderijen, aquarellen en teekeningen,
die hij toen, en ook nog wel later, maakte, om even te releveeren hoe de lithograaf,
uit deze periode van vrije studie en bezinning, te voorschijn kwam.
De teekenaar was altijd een intuïtief kenner en een nadrukkelijk erkenner geweest
van het constructieve. Zijn koppen, zijn menschen, waren gemetseld uit knoken en
pezen. De ergheid van de expressie werd gedragen door het sterk geaccentueerde
modelé der anatomische eigenschappen. Het is ook daardoor dat men hem met Michel
Angelo, den beeldhouwer kwam te vergelijken. Men begrijpt ook daardoor dat hij
soms zijn koppen eerst in klei boetseerde. De jonge Daumier zocht noch probeerde,
liet zich niet gaan, gaf zich rekenschap en nog eens rekenschap. De uitdrukking van
zijn creaties was gesmeed uit de vormen, die uitsprongen en weken, die vast op elkaar
sloten, die geen plaats lieten voor eenige vaagheid, eenige slapte.
Maar de teekenaar die dit alles kan, dit alles beheerscht, wordt meer en meer een
adept van het licht. In zijn afzondering en vacantie van het dagelijksch moeten, maakt
hij schilderijen, waarin dat licht alles beheerscht; hij zoekt er naar het geheim van
de atmosfeer, het wonder van de stemming.
En in zijn later lithografisch werk regeert het licht; het is een mild heerscher. Het
brengt deze wereld van pezen, botten, spieren en plooien tot voller, actiever leven,
laat ze vrijer ademen, geeft ze de ruimte. Alles is er nog, wat er geweest is, en alles
sluit evenzeer, maar de constructie doet zich meer gevoelen dan dat ze zich doet
gelden, de contouren, juist
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en raak als ze zijn, schijnen nauwelijks meer van noode. De dingen hebben van zelf
een corps. Doch bovendien is er (in het beste werk) meer dan vroeger, is er bij die
middelen van uitdrukking verwonderlijk sterk, de sfeer.
De noodzakelijkheid te zwijgen na den coup d'état was voor Daumier een zware
beproeving. Vergeten wij nooit dat hij de enthousiaste republikein was, voor wien
Michelet in vervoering op de knieën viel, dien Gambetta huldigde, die zijn haat tegen
het Bonapartisme belichaamde in de statuette van den brutalen, zwierig kronkeligen,
soldatesken avonturier Ratapoil. Misschien is de beste methode die wij kunnen volgen
bij een vluchtig overzicht van zijn werk deze, dat wij zijn politieke oeuvre - telkens
afgebroken en weer opgevat - afzonderlijk trachten te zien van het andere, daarbij
wel in het oog houdende dat er geen enkele aanleiding bestaat om aan te nemen dat
hij niet van het begin tot het eind met hart en ziel bij de ‘politiek’ was. Uit een
beschouwing van zijn dagelijksche charivari-grappen in verband met zijn schilderwerk
zullen wij dan misschien kunnen zien, in hoeverre de grafische journalist dingen
ongezegd heeft gelaten, die de schilder uit mocht spreken, journalist en amuseur is
gedaald tot dingen die den schilder onwaardig waren.
Over de caricatuur-portretten, hetzij op zichzelf staand, als busten of ten voeten
uit, dan wel in groepen, heb ik al het een en ander gezegd. De teekenaar is er als
iemand die spoken ziet, het spookt er in alle hoeken. Elk portret is een plastisch
smaadschrift, elke gelaatstrek, zooals hij dien vertolkt, wordt tot een beleediging.
Zie, onder die jukbeenderen hokt het verraad, om die vette mondplooien gluipt de
valschheid, in dat brute kakement is niets dan wreedheid, deze vormlooze pomneus
signaleert de botheid; uit die diep weggezonken oogen, die dood schijnen, loert alleen
nog maar de starre eigenbaat. Tot de verschrikkelijkste koppen behooren die van den
afgevaardigde de Lameth, de advocaat Dupin, maarschalk Soult. De eerste heeft iets
van een ouden boer en iets van een misdadigers-type, een zwamachtig pruikje hangt
over zijn lage voorhoofd, en dat voorhoofd weer over de weggedoken split-oogen,
de beenen in de slappe wangen puilen sterk, en de mond, als gezwollen dierlijk,
sensueel, maar met open geklemde lippen, komt bijna uit vóór den naar alle kanten
gedeukten, als afgeknabbelden zadelneus. Dat gelaat zakt weg in een zwaren,
dichtgeknoopten jas. Het denkt na, het peinst, en de latente kwaadaardigheid die om
de lippen een grijnzende plooi trekt, doet het ergste van zijn actie verwachten. De
advocaat Dupin: een open, grommende bek, een blik vol gewichtigheid, een grof
oor, een hals gepakt in een stijve hooge das en boord, een ‘dog in office.’ Soult, eens
maarschalk van Napoleon: een foetuskop op smalle schouders, oogen als gaten, een
ingedeukten krommen neus, een spleet van een mond, negatieve wangen onder de
scherpe jukbeenderen.
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Dan de figuren ten voeten uit: burgerlijke Paladijnen: Podenas, veel dwarsche plooien
in het vest, correspondeerend met den dwarsch uitgedijden mond, één en al
gewichtigheid, Fulchir, een roofvogel, de censor d'Argout, steekneuzig, tartend van
houding, en zooveel anderen, soms meer hatelijk dan grappig, soms meer grappig
dan hatelijk, allen symbolen van het gezag. De April-rechters (de pairs die de
beschuldigden van oproer in April 1834 hadden te rechten) Siméon, Barbé, Marbois,
Gazan, moderne Vargassen, seniel, slaperig en wreed, symbolen van klasse-justitie
en kaste-vooroordeel.
Maar uit dien vroegeren tijd, verbazend vruchtbaar reeds, stammen ook composities
van geweldige uitdrukkingskracht, vinding en schoonheid. Deze prenten verschijnende
naast die van Traviès en Grandville, laten hun ongelijk werk weldra achter zich. Zij
zijn eenvoudig gedacht, zij zijn dramatisch, zij zijn vast geteekend, sterk aan
contrasten. Soms is het niets meer dan een reusachtige Poire die omhoog geheschen
wordt, soms een werkman die de persvrijheid tegen vorsten verdedigt, dan de
vrijheidshelden, slachtoffers van 1830, die uit de barricaden-graven rijzen om te zien
dat er niets verbeterd is.
De prachtige spotprenten die hij op Louis Philipe maakte, machtig van vinding,
titanisch in hun hoon, deden soms den braven man met de toupet ‘la Poire,’ schier
te veel eer. Hij wordt er tot een geweldig tyran, die te paard door het verwoeste land,
over de verminkte lijken der verslagenen rijdt. Of brachten hem overstelpenden
smaad, als hij onder de pers werd platgedrukt, zijn perenhoofd in de breedte uitgeplet,
alsof er jam van hem gemaakt moest worden. Maar tot welke robuste levensvolle
verbeeldingen herschept Daumier zulke, in de caricatuur niet nieuwe voorstellingen!
De door Philipon in een apart omslag uitgegeven serie prenten, verschenen onder
den titel ‘Association Mensuelle Lithographique’ bevat de beroemde en veel
beschreven ‘Rue Transnonain,’ waar men de slachtoffers van een moorddadigen
inval van soldaten in een arbeiderskamer op den grond ziet liggen, de Ventre
Legislatif, de begrafenis van Lafayette met den koning als bidder (Enfoncé Lafayette)
Ne vous y frottez pas! de drukker die de persvrijheid beschermt, en de niet minder
mooie en belangrijke ‘Très hauts et très puissants moutards et moutardes légitimes.’
Het zijn vorstenkinderen bij hun spel voorgesteld, op een hobbelpaard of met een
pop, maar welk een verbeten smaad is er in.... en toch ook weer, welk een half
verloochend mededoogen. Een zeldzaam fijne psychologie legde de teekenaar in die
prent, die zonder onderwerp, zonder dramatische werking is, een groepje
gedegenereerde kinderen, dégénérés supérieurs.
Wij moeten vogelvluchtig te werk gaan, er is zoo verbijsterend veel. ‘Le Fantôme’
de geest van Ney die de pairs komt herinneren aan een vroegeren gerechtelijken
moord, is een van de meest lugubere en tevens magistrale verbeeldingen die ik ken.
Hier is, in den zwarten nacht, met

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

232
de grauwe huizen erin en het witte doodskleed er tegen, reeds die dramatische sfeer,
die hij later slag op slag zou bereiken.
De prenten op den Krim-oorlog zijn over het algemeen, hoe schoon ook geteekend
en hoezeer evenwaardig aan de beste politieke satiren van...... anderen, minder nobel
van conceptie, maar ik moet verschillen van gevoelen met hen die de latere portretten
van representanten minderwaardig vinden aan zijn charges uit vroeger tijd. Het is
natuurlijk onzin te denken, dat hij het oude bedenksel van de groote hoofden op
kleine lichamen toepaste om het publiek te behagen, dat zoo iets wou...... Het is zeer
de vraag of het publiek ooit iets bepaalds wil. Dit herleiden van zijn modellen tot
een soort van kobalden, - soms tot elfen, satertjes, of cherubijntjes, past bij zijn
vroolijker, milder, meer goedlachsche bui, maar hij is niet minder psycholoog, niet
minder portrettist, nu hij niet meer offensief te werk gaat, en niet meer booze geesten
doch menschen ziet, wier lichamelijke en geestelijke misvormingen hem niet langer
doen zieden, doch lichtelijk vermaken. Er zijn bij deze series enkele
oppervlakkig-drollige figuren, maar het meerendeel is hoog-komisch van
karakteristiek.
Maar in een laatste oplaaiing van grootsche heftigheid schept hij nog, eerst tegen
1870 aan, de profetische prenten die den oorlog doen voorvoelen, die Pruisen als het
naderend gevaar denonceeren, en in 1870 en 71, die in hun soberheid zoo mateloos
pathetisch zijn: Frankrijk als Prometheus aan de rots geketend en door een adelaar
ontvleescht, Frankrijk als ruïne, Frankrijk als ontluisterde en gekloofde boom, waarvan
de wortels nog houden...... altijd Frankrijk, het geslagen treurende Frankrijk. Zoo
eindigt de groote patriot: zoo besluiten wij de beschouwing van zijn politieke prent.
Drie groote seriën maken zich los uit Daumiers niet-politieke prenten van den
eersten tijd. Het zijn de cent-et-un ‘Robert Macaire’, de ‘Histoire Ancienne’ en de
‘Bons Bourgeois’.
Gewoonlijk ziet men de Robert Macaire's, waar de meester zelf wel eens
geringschattend over gesproken heeft en die grootendeels bedacht waren door
Philipon, als minderwaardig behandeld, en de Histoire Ancienne uitbundig geprezen.
Ik voor mij kan zeer goed den geest waardeeren, waarin Daumier het verkilde en
grootsprekerig classicisme in schilderkunst en tooneelkunst heeft bestreden, en lachen
om zijn buikige, krombeenige, kippige en aftandsche helden en heldinnen met hun
rederijkersgebaren, maar toch schijnt het mij dat als de meester ergens in het
grofkomische mocht zijn afgedaald, het in sommige dezer prenten moet wezen, die
indertijd uitstekend werk hebben gedaan, maar in mijn gevoel soms meer verouderd
zijn dan iets van het andere.
Robert Macaire was een créatie van Frédéric Lemaitre. Daumier maakte er van
het prototype van den oplichter en bandiet in alle vakken. De man is niet slechts de
frauduleuze bankdirecteur, een windhandelaar, nazaat
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H. DAUMIER. LITHOGRAPHIE. J'VEUX PAS ENTRER DANS TANT D'EAU QUE çA... Y DOIT Y AVOIR DES
GROS POISSONS.
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HOUTGRAVUREN NAAR H. DAUMIER.

H. DAUMIER. LA PAIX

1871 (LITHOGRAPHIE).
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GEZICHT OP WEENEN IN

1842. GRAVURE NAAR EEN AQUAREL DOOR RUDOLF VON ALT.

GEZICHT OP DE OUDE UNIVERSITEITSPLAATS. (NAAR EEN SCHILDERIJ VAN BERNARDO BELOTTO,
GENAAMD ‘CANALETTO’).
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WEENEN VAN UIT HET BELVÉDÈRE GEZIEN. (NAAR EEN SCHILDERIJ VAN BERNARDO BELOTTO, GEN.
CANALETTO).

HET BELVÉDÈRE VAN UIT DEN TUIN GEZIEN.
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van den Quincampoix of Bombario uit ons ‘Groot Tafereel der Dwaasheid’, hij is
dokter, advocaat, huwelijksmakelaar, particulier détective; hij levert remplaçanten,
hij begraaft u en verzekert u. Hij heeft een helper en compagnon, even uitgehongerd,
schooierig en nederig, als hij zelf blufferig, zwierig en brutaal is. Het edele paar is
nu eens in bonis, dan weer aan lager wal, handelt nu eens gezamenlijk, dan elk voor
zich, Philipon weet tallooze streken te bedenken en geeft zijn held een macht van
drieste bon-mots in den mond - zoodat ons medelijden met de slachtoffers gering is
en de schavuit ons vermaakt. Bij de groote, historische beteekenis, toe te schrijven
aan deze reeks, die ten slotte een épopée is van den speculatiegeest en een tragédie
van den handel, treft dit slecht: het eigenlijk doel der satire is niet bereikt. Voor
Daumier, die heerlijke travesti's van dit tweetal boeven gaf, die onder hun leiding
als het ware de maatschappij doortrok en observeerde, schijnt mij dit werk iets als
een school in levenswijsheid en humor geweest te zijn: hij kreeg iets van schik zelfs
in de romantiek der schurkerij.
De romantiek: want gaandeweg wordt Daumier, de symbolische caricaturist van
1834, een meester der romantiek, en wel van de realistische romantiek van zijn tijd.
Misschien is hij er zelfs de grootste en beste vertegenwoordiger van.
Ik heb in het begin even de namen van Balzac en Dickens genoemd. In zooverre
als ooit zulk een vergelijking opgaat, zou men Daumier een zuiverder Dickens kunnen
noemen, hij heeft de intuïtieve psychologische helderziendheid, het vermogen om
een sfeer op te roepen met dezen schrijver gemeen, maar niets van diens
sentimentaliteit. Men kan de vele kleine illustraties die hij voor allerlei boekjes en
albums van zijn tijd op hout teekende, niet bezien, zonder getroffen te worden door
zijn diepe en uitgebreide kennis van het volksleven, zijn geestigheid ook in het kleine,
zijn improvisatie-vermogen, zijn pittige opgewektheid van doen. Wij zien er uit, hoe
hij, als Cruikshank, een figuurtje voluit en levendig kon karakteriseeren op een
oppervlak van een paar centimeters, hoe hij, als Busch, gansche dialogen in beeld
kon brengen en hoe hij een milieu of landschap kenbaar kon maken met bijna niets.
Wij zien er hem in enkele lijnen een pic-nic-partij teekenen, overvallen door den
regen, den concierge en zijn vrouw, bedillerig, kijverig, kletserig stelletje, bazen over
het huis, wij zien eenzelvige en zonderlinge renteniertjes wandelen, wij zien het volk
op het schellinkje zich druk maken over de vertooning, en zijn geestdrift of afkeuring
tot handtastelijkheden overgaan, wij zien venters in vlekkenwater of kwakzalvers
bezig in de parken (op Jan Steen's van een vinger in 't vierkant). Wij komen ook
onder de misdadigers, achter de coulissen van het theater, in de hospitalen. Met die
belangstelling voor het leven der burgers en van het volk, die onbevangen en humane
belangstelling, die de charme is der 19e eeuwsche realistische romantiek, heeft hij
rondgekeken en opgeteekend.
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De ‘bons bourgeois’, waaronder men het overgroote deel van zijn Charivari-prenten
zou kunnen rekenen, al is slechts een klein deel zóó betiteld - ademen geen anderen
geest. Baudelaire zeide: ‘un être n'est pas comique qu'à la condition d'ignorer sa
nature.’ De kleine burger van Daumier met al zijn bekrompenheid, onwetendheid en
zelfgenoegzaamheid, is komisch... en ook wel een beetje beminnelijk in zijn naïveteit.
Als de ministers en rechters van het burgerkoningschap voor de demonen in
Daumier's wereld zouden kunnen doorgaan, dan zijn de ‘bons bourgeois’ veeleer
een soort goede geesten; eenigszins ridicule goede geesten, met een verdraaide en
verpieterde goedheid, die doet lachen. Knus griezelend om het gemengd nieuws in
de krant, verontwaardigd om de piëteitloosheid der sloopers, die bij het afbreken van
hun oude huis hun bruidskamer niet respecteert, trotsch op het bleek geblokte, met
prijzen beladen zoontje, dwepend achter een bloempotje, hun vervette en verslonsde
lichamen met argelooze schaamteloosheid badend, soldaatje spelend, verrukt door
het verschijnen van de maan tusschen kale voorstadshuizen, dragen ze toch het
grootste deel van de liefde met zich mee, die de man, die den burger op het kussen
zoo verfoeien kon, de menschheid toedroeg.
Er loopt onder de Charivari-prenten van later, voor het meerendeel natuurlijk altijd
gelithografeerd met een kleur, een verve en een verbeeldingskracht als geen ander
bezit, menige niet meer dan grappige heen. De collectie, door The Studio (Daumier
en Gavarni) uitgegeven, toont over het algemeen al een zeer slechte keus. Ze geeft
nog al eens prenten, waarin hij grimaceert, waarin hij bas-comique is. Maar ik zou
zeer stellig willen tegenspreken dat Daumier, waar hij het meest komisch is, ook niet
tevens het hoogste zou bereiken. Veel van zijn prenten zijn onweerstaanbaar vroolijk,
onverbeterlijk grappig en tegelijk meesterlijk van conceptie en uitvoering en prachtig
van gedachte. De Goncourts spreken van Rabelais. Als Rabelais is Daumier soms
een kolos van vroolijkheid. Ik denk aan die zotte domme boerenfamilie, die in de
bibliotheek komt en er met verbazing en minachting ziet hoe men daar niets uitvoert.
Ik denk aan het slimme gevleugelde cupidotje Thiers, en aan sommige van die Tritons
- van achter de toonbank, zijn baigneurs.
Maar vele van de Charivari-prenten zijn toch veel nader familie van zijn schilderijen
dan oppervlakkig lijkt. Ontdoe ze van hun onderschriften, en er blijft iets over, dat
nauwelijks anecdotisch is, dat alle elementen heeft, die wij terugvinden in de
spoorwegwachtkamers, de arbeiders-interieurs, de theaterpublieken, de
‘Saltimbanques’, die hij schilderde. Is zijn Don Quichote, die avontuurlijke
skeletmensch, geen familie van de armelijke heertjes, die met heldenmoed naar
onbereikbare menu's turen, of van de bohémiens de Paris, romantische sof-acteurs
of elegant vagebondeerende banditti?
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Het was stellig een verluchting voor den man, die zoo volkomen en zoo groot een
beeldend kunstenaar geweest is, als hij zich in zijn schilderijen volkomen los kon
maken van het bijschrift, de anecdote, - wanneer hij eens zelfs niet indirect, illustrator
behoefde te zijn. Maar voor ons, die zijn litho's en houtgravures weten te bewonderen,
los van de anecdoten, de ‘legende’, die er volstrekt dezelfde schoonheden in erkennen
als in zijn schilderwerk, schijnt het een geluk, dat de omstandigheden dezen kunstenaar
tot een meester der graphiek in haar meest democratischen vorm maakten.
Want de lithografie is een zeer rijk procédé en waar wij zoo straks de volheid van
uitdrukking en de veelheid van karakter hebben bewonderd die hij in de sobere
houtgravure wist te leggen, kunnen wij anderzijds de zelfbeperking - en toch ook
weer de beperking in de beperking vereeren, die hij als lithograaf toont. Gavarni en
Traviès waren uitmuntende lithografen, Delacroix, Jacque en zoovele anderen uit
zijn tijd evenzeer, maar geen heeft als hij de diepste schaduwen en het reinste wit
bijna ongerept gebruikt, om dan op eens te woekeren met een enkele blonde
tusschentint, die het geheel verwonderlijk verrijkt en opfleurt, geen heeft op zoo
verrassende wijze de breede krijtstrepen afgewisseld met bijna vinnige accenten van
kras zwart, geen heeft zoo zonder behaagzucht, als terloops in de détails van een er
op gesmeten schijnende teekening de weelderigste finesses van stofuitdrukking op
den koop toe gegeven, geen in een kamerhoek, een straatgedeelte, zooveel stemming
door een enkele donkerte aangegeven of zooveel karakter in de simpele contour van
een gevel, boomtop of horizon.
Men zou kunnen zeggen dat in zijn schilderijen vele dingen tot nog meer bezonnen
uitdrukking zijn gekomen, die in de litho's dikwijls ons voorbijgaan, daar zij slechts
middelen schijnen tot een doel. De tragiek van al zijn cabrioletpaarden is in Don
Quichotte en Rossinante geconcentreerd, het comico-tragische van al zijn bohémiens
in den berijder, het komische van al zijn bons-bourgeois in zijn Sancho-Panza, die
hun verwondering heeft en hun onwetendheid. In zijn ventje in een besneeuwd straatje
resumeert hij de stemming van vele stadshoeken die hij suggereerde, in zijn badende
kinderen komt hij terug op de straks te zeer vergeten liefelijkheid van het thema, en
van zijn Maternité haast hij zich het moederschap te geven in al zijn heiligheid,
ontdaan van het kleine en bizarre, dat het bij zijn burgeressen-mama's had.
Maar er is geen rubriek van Daumier's kunst die ons al het andere niet liever doet
hebben, er is geen kant aan zijn eenvoudige en toch veelzijdige wezen die niet verrast
en boeit en niet de belofte van andere verrassingen, andere fascinaties bergt.
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Oud Weenen,
door Max Eisler.
IV. (Slot).
EERST laat werd de Gothiek te Weenen inheemsch en waarschijnlijk weder van
Beieren uit het rijkst bevrucht. In verhouding het zuiverst werd haar eerste periode,
de vroege gothiek, belichaamd in de Augustijnerkerk, die, begonnen in 1330, voltooid
in 1339, uiterlijk, misvormd als zij is door den lateren toren, niet tot groote werking
komt, terwijl zij van binnen dien eenvoudigen, burgerlijken indruk maakt, waardoor
het begin van dezen bouwstijl zich onderscheidde. Daarbij sluiten zich aan de vroegste
deelen van de Stefaanskerk, die vervolgens anderhalve eeuw lang werk verschaft
aan een weidsche, uit vaderlandsche en vreemde elementen bestaande architectuur,
waaraan ook de kerk der Minderbroeders en Maria am Gestade hun tegenwoordigen
vorm te danken hebben. De beide laatste zijn bijna scherpe tegenstellingen. Als een
ernstige, gesloten bouw staat de eene in het kwartier van den adel, in de nabijheid
van den burcht des landheers, in den loop der tijden lievelingskerk der voorname
wereld geworden - rijkelijk uitgeschulpt en versierd, als een filigraanwerk, de andere,
aan den wilden oever van den Donau-arm, door ijverige schippers gesticht. Van den
oorspronkelijken, wijd-vertakten Kloosteraanleg der Minderbroeders, die een typisch
voorbeeld van gothischen conglomeraatbouw geweest moet zijn, zijn alleen oude
prenten en historische berichten overgebleven; een kruisgang omsloot het uitgebreide,
verschillendsoortige complex: het klooster, de kerk, den kapel en allerlei meer
huishoudelijke bouwsels en hospitalen. De groote schoonmaak, die met het klassicisme
van de tweede helft der 18e eeuw overal in Weenen haar meer wetenschappelijk en
rationeel dan artistiek werk begon, heeft ook deze kerk langzamerhand van haar uit
het leven voortgekomen aanbouwsels bevrijd en haar geheel geïsoleerd. Slechts in
een hoek van het schip nestelt zich nog een rococo-huisje en stelt ons door zijn
moedwillige inmenging eenigermate schadeloos voor al den schilderachtigen rijkdom,
die verloren ging. De gothische kerk zelf echter staat thans koud en huiverend in het
wijdopene van een plein, het paleisachtige gebouw omgeven door kil-ouderwetsche
bouwsels. Met haar hooge zijwanden, haar zware dak, haar stompe koor, haar
afgeknotten toren, de eenvoudig gesneden zuilen en de groote spitsboogvensters,
maakt zij een indruk van saamgeklonkenheid, niet ongelijk aan de werken der
voorafgaande periode, de romaansche. Het architectonisch-strenge, sculpturaal
bescheiden hoofdportaal in het westen, dat aan weerskanten door overeenkomstige,
lage ingangen geflankeerd wordt, is werk van den parijschen minoriet Jacobus. Van
binnen echter zijn de drie,
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door slanke zuilen gedragen schepen, later zaalachtig verbouwd, van hun karakter
beroofd, en zoo is de eenheid met het uitwendige verstoord.
Aan het schipperskerkje Maria am Gestade is men in den romaanschen tijd
begonnen. De gothische verbouwing ving aan in de tweede helft der 14e eeuw met
het koor, waarna tusschen 1394 en 1427 de bouw van het schip volgde, merkbaar
onder invloed der gelijktijdig werkende architecten der Stefaanskerk. Zoo is dan ook
het inwendige zeer ongelijk geworden; tegenover het breede en ruime koor staat de
aaneengeschakelde beweeglijkheid van het schip, dat in den loop der eeuwen met
menig fijn sieraad uit hardsteen of smeedijzer verrijkt werd. Daarentegen maakt de
kerk van buiten, trots haar levendige gratie, tevens een indruk van samenhang. Diep
en schaduwig snijdt het hoofdportaal den westgevel; de architectuur van zijn
zeshoekige nis wordt door de zuilfiguren getemperd maar niet verdrongen; boven
welft zich baldakijnachtig een steenen kap, die in een kruisbloem eindigt. En dezelfde
geest, van vroolijken opsmuk, maar architectonisch saamgehouden, uit zich ook in
de geleding en versiering van het kerklichaam zelf. Slank en fijn, ingeklemd tusschen
een voorhal en een kapel, groeit de toren uit den zuidelijken gevel omhoog, gaat van
vijfhoek tot achthoek over en loopt uit in een luchtig doorbroken torenhelm. Bijna
even dierbaar echter is ons dit kerkje wegens zijn situatie, waarin wij de oude,
gothische trekken van monumentale terreinkeuze nog veelvoudig, zij het ook alleen
in sterke brokstukken, herkennen. Langs twee hooge trappen bereikt men de kerk.
Deze situatie en daarbij de engte der omgeving, waardoor kerk en toren voor den
blik zoowel als voor het gevoel als 't ware omhooggeperst worden, dat zijn middelen
der gothiek om hooge monumentaliteit te bereiken, middelen die niet in het bouwwerk
zelf maar in het meebetrokken luchtruim zijn gelegen en waardoor het effect
nadrukkelijk versterkt wordt. Gothisch zijn ook de gedeeltelijke aspecten, die zich
van uit den wirwar der omliggende straten voordoen en die als 't ware stap-voor-stap,
en stuk-voor-stuk, den bouw met zijn talrijke geledingen en insnijdingen, met zijn
krachtige wisseling van licht en schaduw, met zijn sierlijken opsmuk aan den
beschouwer openbaren. Niet minder gothisch eindelijk is het beeld van het dak, dat
zich boven de ruggen der opdringende lagere huizenmassaas breed en imposant
verheft, en van den toren, die met zijn teedere vormen en zilvergrauwe kleur tegen
den hellen zuidelijken hemel afsteekt, den schippers op den Donau een van verre
zichtbaar teeken van de stad, bij afscheid of bij terugkeer.
Tusschen den romaanschen ernst der Minorietenkerk en de laatgothische sierlijkheid
van Maria am Gestade staat Weenen's meest trotsche en populaire bouwwerk, de St.
Stefanus. Na den laatsten brand was waarschijnlijk alleen de westelijke gevel en het
schip, beide nalatenschappen uit romaansche tijden, blijven staan. Thans - 1304 koopt men, om te midden van de dicht bewoonde en door een kerkhof nog meer
beëngde omgeving plaats te maken
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voor uitbouw, een oostwaarts gelegen huis van het klooster Zwettel. Hier wordt met
de eenvoudige, in drieën verdeelde hal van het koor het gothische begin gemaakt;
het draagt een Zuid-Duitsch karakter. Sedert 1359 wordt vervolgens van den anderen
kant af, van den ouden, behouden gebleven westelijken gevel, het groote schip
uitgevoerd en zijn machtige welving gespannen over den romaanschen kernbouw,
voor zoover deze nog was blijven staan; den schepper van dit grootsche plan kennen
wij niet; mogelijk dat hier na oostenrijksche beginners het geslacht van Praagsche
bouwmeesters, dat tegelijkertijd in de boheemsche hoofdstad aan de St. Veit werkte,
invloed gekregen heeft. Merkwaardig, leerrijk en wijselijk, wordt het eerst aan den
westelijken gevel, overblijfsel van een hooggestemd verleden, gewerkt. Met het oog
op zijn noodwendig geworden verbreeding wordt deze met twee tijdelijke aanbouwsels
voorzien, elk van twee verdiepingen en op de wijze der vroege gothiek zuiver en met
mate versierd. Van voren krijgen zij onder hun gothische spitsboogvensters elk een
romaansch rondboogvenster, dat den overgang vormt tot het thans verhoogde
middenstuk. En ook elders wordt het moeilijk samengaan der beide stijlen met
vaardigheid en smaak opgelost. Weliswaar krijgt nu het hoofdportaal boven den
‘Riesentor’ een reuzenvenster met spitsboog, maar de rijkere versiering der gothiek
wordt tot dezen wand niet toegelaten, de werking van het gesloten wandvlak blijft
bestaan en evenzoo wordt het gothische opwaartsstreven met krachtig gevormde,
horizontale kroonlijsten getemperd. Daarentegen kan de Gothiek aan de beide
zijwanden van het kerkschip haar stijgende lust in rijke architectonische geledingen,
tot ornamentale plant- of figuurversiering, vrij ontwikkelen. En zij doet het hier,
gevoed door de sierlustige fantasie des volks, met vol en sappig behagen. In blijden
overvloed pralen deze wanden en vertellen - aanschouwelijker nog dan de berichten
van Aeneas Sylvius en Bonfini - van geest en temperament der Weeners in die lang
vervlogen jaren. In 1446 wordt het schip overwelfd, maar pas in 1490 ook het dak
daaroverheen afgewerkt en met geglaceerde pannen in de hongaarsche kleuren: wit,
rood en groen, bedekt.
Tegelijk met het groote schip was men ook aan den zuidelijken toren begonnen.
Meer dan twee menschenleeftijden duurt het voor hij voltooid en tot de statige hoogte
van bijna 138 M. opgevoerd is. In 1433 wordt de kruisroos op zijn spits gezet; Weenen
heeft zijn merkteeken. Nu gaat men aan den bouw van den noordelijken toren. Maar
de tijden zijn onrustig en anders geworden. Met den eensgezinden wil en daadkracht
der burgerij, met de heerschappij van de kerk over de geesten, met den hoogen bloei
van de kunst, met dat alles is het gedaan. De oude tijd spant zich vergeefs in, hij heeft
geen levende impulsen meer. De onvoltooide ‘Adlersturm’ wordt zoo tot een
zinnebeeld van niet te stremmen achteruitgang. Sleepend, hokkend, vaak onderbroken,
dan weer eens opgenomen, zet zich de bouwarbeid voort,
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tot hij in 1556, na meer dan een eeuw dus, afgebroken wordt en dien torenstomp
achterlaat, welke overigens aan het schilderachtig onregelmatig aspect van het geheel
meer ten goede dan ten kwade is gekomen.
Over den indruk van het inwendige, een drievoudig schip met sterk verhoogd
middenstuk, hebben reeds de voorafgaande brieven der romantici, van Dorothea
Schlegel tot Leopold von Ranke het noodige meegedeeld. Het is minder machtig dan
mystiek. Uit de vlottende duisternis, - alleen door het reuzenvenster achter u, door
de verre zijvensters en die van het koor, waaronder twee kleurige prachtstukken van
hoogen ouderdom, valt wat spaarzaam licht - duiken slechts de onderste stukken der
zuilenbundels, de kapellen, kansels en baldakijnen, het beroemde orgelvoetstuk van
meester Pilgram en het veelsoortigste beeldhouwwerk gedeeltelijk, snel oplichtend
of vagelijk, naar voren, om zich vervolgens weer in de geheimzinnige schemering
der ruimte op te lossen.
In de geschiedbladen van stad en land, in de liederen des volks leeft de roem van
dezen bouw voort. In een van de bovenverdiepingen toont men de bank van waaruit
Markgraaf Starhemberg, de verdediger van Weenen tegen de Turken, in het jaar 1638
zijn legers bestuurde. Van hier uit en van nog hoogere punten heeft men een eenig
uitzicht op de diep beneden liggende stad, op het gebergte tot in de Alpen en in de
vlakte tot in Hongarije. Van dicht bij gezien werken het kerkgebouw en de toren met
drukkende zwaarte. Maar slechts weinige schreden verder wordt het beeld al geheel
anders. Er zijn reeds binnen in de stad verscheiden punten die een beroemd gezicht
op den toren bieden. De mooiste zijn wellicht die van de Neue Markt en van de
Wienzeile uit. In het eerste geval verschijnt de bovenste torenpyramide dichtbij,
breed en stevig over de ruggen eener gesloten huizenmassa, eigenaardig huwt zij
zich hier aan de strengere renaissance-vorming der pleinruimte en heeft Rafael
Donners Barokfontein - de liefelijkste van alle Weensche fonteinen - aan haar voeten.
De Wienzeile ligt verderaf. Hier strekt zich het stadspark tusschen ons standpunt en
den toren. Voornamelijk in de lente is deze aanblik van een teedere wazigheid,
verrukkelijk, en ‘weensch’ als nauwelijks een tweede. Dan hebben de struiken en de
boomen hun eerste groen, tusschen de dunne twijgen hangen en zweven de sluiers
van dampige lucht, en daarbovenuit schiet trotsch en lieflijk, licht en zilvertintig de
toren omhoog. De morgen, de middag en de avond ontsteken aan hem de wisselende
kleuren van dezen blijden, zuidelijken hemel. Nu pas verder naar buiten, naar de
hoogten van den Kobenzl en den Kahlenberg! Wanneer de stad ver en diep onder
ons ligt, wanneer hare huizen en de nevel zich tot een trage en nauwelijks meer
herkenbare massa vermengen en uit deze mistende grauwte de Stefaanstoren - als
een heerscher op de schouders zijner gebukte vazallen - jubelend en stralend in zijn
volle hoogte naar de zon opstijgt! Hier pas komt men tot de erkenning van zijn
overheerschende rol in het stadsbeeld, in de geschiedenis
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en in het hart van dit volk. Hier pas verschijnt hij als dat wat hij is: een wegwijzer,
een merkteeken, en een kunstdaad van het Weensche volk.
Maar ook daarmee is het aandeel der Gothiek aan het hedendaagsche beeld der
oude stad nog geenszins uitgeput. Vele van de gelijktijdig gebouwde kerken zijn
weliswaar spoorloos verdwenen en hun beeld alleen terug te vinden in oude
kopergravuren, met name in dat heerlijke prentenboek van Salomon Kleiner uit de
eerste helft der 18e eeuw. Vele andere zijn sindsdien geheel of gedeeltelijk verbouwd.
Maar nog vindt men hier en daar, in afgelegen stegen en hoeken, een gothisch
brokstuk, dat dan aan het oord zijn bizondere intime en ouderwetsche charme verleent.
Het intiemste werkt wel het koor der Karmeliterkerk, die moedwillig midden in de
Seitzgasse naar voren springt. En ook van den in het midden der dertiende eeuw
gegrondvesten burcht des landvorsten aan den westrand der oude stad staat alleen
de kapel nog overeind, terwijl het overige opgeruimd werd of in muren verwerkt.
Daarentegen is in de halflandelijke voorsteden van Weenen nog menige steeg, menige
kerk en menig huis overgebleven, dat met boersche taaiheid althans de herinnering
aan de Gothiek vasthoudt.
Reeds uit uiterlijke, politieke oorzaken beteekent de eeuw der Renaissance voor
het Weensche stadsbeeld artistiek niet heel veel. Nadat vorst en burgerij al tegen het
einde der middeleeuwen van elkaar vervreemd geraakt waren, brengt de nieuwe, in
Spanje opgevoede, spaansch gezinde heerscher Ferdinand I een trotsche, spaansche
beambtenwereld mee, die even weinig wortel kan schieten in het volk als de
Italiaansche kunstenaars, die nu bij scharen toestroomen. Weliswaar bouwen de
keizers ijverig voort aan hun burcht - behouden gebleven is de eenvoudige, ernstige
‘Schweizertor’ - wedijverend sticht de adel zijn prachtig vergaderingshuis, maar aan
de architectuur werden toch in het algemeen maar weinig monumentale opdrachten
gegeven en zoo trekt zij zich met de overige kunsten in het kleine terug, in het détail
en zijn rijke versiering, waarbij zij - zonder haar rauweren eigen aard geheel in te
boeten - aanvankelijk meer den zuid-duitschen smaak, van Augsburg en Neurenberg,
later meer den bovenitaliaanschen, maar niet dien van Rome en Florence volgt.
Niettegenstaande dat beduidt toch de nieuwe vesting-aanleg een groote prestatie
van stadsbouw. Bij de aankomst van Ferdinand I in 1521 was de stad niet alleen nog
geheel middeleeuwsch, maar ook ten zeerste verwaarloosd; zelfs in de naaste
omgeving der burcht zag men uitgebreide ruïnen. Toen vervolgens na elkaar de
groote rampen kwamen, de brand van 1525 en de Turkenbelegering in 1529,
ontstonden binnen in de stad nieuwe woestenijen en ook daar buiten was de bloeiende
krans van voorsteden verwoest of verbrand, zooals Niklas Meldeman het in zijn
houtsneden aanschouwelijk heeft voorgesteld. Nu wordt, door duitschers en italianen
gemeenschappelijk, daaronder Augustin Hirschvogel en Bonifaz Wolmuet, een
nieuwe, vaster
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en statiger gordel om de stad gelegd. Maar deze volgt nu weer de middeleeuwsche
grenzen der oude stad en heeft zoodoende tot op den nieuwsten tijd haar vrijen groei
kunstmatig verhinderd, haar overbevolking bevorderd.
Onder zulke belemmerende omstandigheden wordt de bouw- en sierkunst burgerlijk
in engeren zin. Voor den aard en geest van haar werkzaamheid in vroegeren tijd is
de gevel van het ‘Hasenhaus’ een goed voorbeeld, die in opdracht van Keizer
Maximiliaan I met hazen, honden, vossen, en allerlei andere dieren en jagerslui in
potsierlijke scènes beschilderd en door Salomon Kleiner in een gravure vereeuwigd
werd. In een lateren tijd brengen ons eenige resten van burgerlijke gebouwen, met
name in de Bäcker- en Sonnenfelsgasse. Het zijn gevels en arkels, binnenplaatsen
en portalen, waaronder de poort van den Salvatorkapel met zijn rijke en fijne
versiering in den stijl der lombardische Renaissance.
Dan volgt, als voorbereiding tot een nieuwen en sterken bloei van het Weensche
stadsbeeld in den tijd van het barok, een volle eeuw dóór, de arbeid van het z.g.
vroege barok. De kunst is weer monumentaal geworden, de burgerij treedt terug, het
zijn keizer, kerk en adel die hun opgaven stellen. De kerk vooraan. Gedragen door
de overwinning der contra-hervorming, trekt zij nieuwe geestelijke orden bij massaas
in het land; binnen eene eeuw ontstaan in de stad twintig nieuwe kerken.
De oudere vorm van dezen kerkbouw wordt door de tusschen 1603 en 1611
gestichte Franciskanerkerk het best gekarakteriseerd. De late gothiek en de noordelijke
Renaissance verbinden zich hier tot een ernstige, zij het ook een weinig nuchtere
werking. Het werk herinnert, zonder bepaald onder dien invloed te staan aan de
gelijktijdige hollandsche architectuur. In elk geval wordt er weer een der, in het beeld
der oude stad alleraangenaamst aandoende, pleinen mee tot stand gebracht. Voor een
groot aantal kerken dezer periode wordt dan de, onder italiaanschen invloed gebouwde
Jezuitenkerk het voorbeeld. Ook het plein van die kerk is een mooi gesloten, echt in
de stad thuishoorend stuk Oud Weenen. Het zuiverst en het sterkst echter ontvouwt
zich deze stijl in den rustig en rhytmisch-geleden bouw van de Dominikanerkerk en
in den krachtig bewogenen der kerk van de Negen Engelkoren, die aan het oude plein
‘Am Hof’ een overheerschend en versierend moment verleent. Doch in het algemeen
is deze kerk-architectuur van het vroege barok meer ijverig dan scheppend te noemen,
meer statig dan karaktervol, en beschikt zij niet over genoeg kracht en fantasie om
aan den overvloed van nieuwe opdrachten recht te doen weervaren.
Tegen het einde der eeuw gaat dan de ontwikkeling over op den wereldschen bouw
en wordt zij tegelijk vrijer en meer beteekenend. De adel volgt het voorbeeld van
den hoogbeschaafden, zich voor velerlei kunst interesseerenden keizer Leopold I.
Aan den bouw van den burcht wordt - met name door den ingenieur van het keizerlijk
theater Ludovico Burnacini - op voorname wijze
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verder gewerkt, op de ‘Graben’ wordt, door denzelfden meester, de rijkbewogen
‘Drievuldigheidszuil’ opgericht, die met haar innige verbinding van architectuur en
plastiek, met haar volte, kracht en fantasie reeds naar den nieuwen, grooteren tijd
heenwijst. De voornaamste adellijke geslachten bouwen hun paleizen in de stad; die
van Esterhazy, Starhemberg en Lobkowitz zijn bewaard gebleven. Vooral het paleis
der Starhembergs, waar later het Ministerie van Onderwijs in werd gevestigd,
kenteekent de harde, compacte bouwwijze dezer perode, die geleding en sieraad
noodig heeft om zich te bevrijden, en den waardigen ernst van een architectuur, die
op haar verlossing door fantasie wacht om tot vlucht en bekoring te geraken.
Het jaar 1683, het tweede en beslissende afslaan der Turken, beteekent een sterke
caesuur in de geschiedenis van het Weensche stadsbeeld en de aanvang van een
nieuwen bloei. Na den aftocht van den vijand werden de voorsteden van rechtswege
in het gebied der stad betrokken en in 1704 door een licht versterkten wal omgeven.
Maar dit bevrijde, vergroote Weenen zet zijn oude dubbelleven voort. Want ook de
oude vestingring blijft bestaan, zij het met plantsoenen opgeluisterd. Vreemden en
stedelingen, Lady Montague en de Benediktijn Desing klagen over dezen toestand,
die een vrije en fraaie ontwikkeling van Weenen tot ‘grossstadt’ in den weg staat.
Maar de toestand blijft zoo. Meer en meer scheidt zich de nauwe en donkere gothische
stadskern, waar de nieuwe architectuur zich maar moeilijk baanbreekt, af van den
lossen en luchtigen krans der voorsteden, die lachend in de vlakte uitgroeit en den
nieuwen bouwstijl een ruim veld biedt, 't geen deze dan ook snel verovert, met
paleizen, burgerhuizen en tuinen.
Deze bouwkunst van het ‘hoog-barok’ is nu weer een prestatie van het geheele
volk, zooals de Gothiek dat ook was. Wel krijgt zij haar opdrachten van keizer en
adel, minder van de kerk. Maar de kunstenaars wortelen thans weder in het volk. De
Italianen treden terug, de Oostenrijkers krijgen de overhand. En gelijk zij eenerzijds
met hun opdrachtgevers door een sterke gemeenschappelijke gezindheid verbonden
waren, zijn zij anderzijds eenstemmig met de litteratuur en het theater, met de muziek
en de rhetoriek en met de nationale, of eigenlijk lokale, sfeer van hun tijd. Wederom
wordt de Weensche geest wakker. Met nooit vroeger geëvenaarde kracht en pracht
zet hij midden tusschen de intieme gothiek der oude stad en in de blijde landelijke
lieflijkheid harer omgeving de gedenkteekenen van zijn feestelijken en sierlijken
bloei.
Naast Domenico Martinelli hebben vooral twee bouwmeesters dezen tijd, d.w.z.
de eerste helft der 18e eeuw, de regeeringsjaren van Leopold I, Josef I en Karel VI,
beheerscht, n.l. Johan Bernhard Fischer von Erlach en Lukas von Hildebrandt. Zij
vormen in zekeren zin een tegenstelling. De eene meer bouwmeester, de andere meer
sierkunstenaar. De een machtig in het ontwerpen van de koenste en meest omvattende
bouwplannen, de andere vol
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van fijn teekenaarsgevoel en fantasie. Het architectonische en het decoratieve zijn
om beurten in hen belichaamd. En terwijl deze beide krachten zich ook overigens in
Weenen thans veelvoudig ontmoeten, op elkaar inwerken en elkaar steunen, ontwikkelt
zich de eigenaardigste, schitterendste stijl der stad.
Zooals in de voorafgaande periode de kerken en kloosters, zoo ontstaan nu snel
en talrijk de paleizen des adels in stad en voorsteden, en zijn er meerendeels nog
heden te zien. Reeds had Martinelli door zijn werk aan het buitenverblijf en aan het
stedelijk paleis van vorst Liechtenstein de twee verschillende taken aangegeven,
welke deze tijd aan zijn architecten altijd weer stelde. Maar deze taken, hij heeft ze
niet zuiver ten uitvoer gelegd noch hun onderscheid klaar naar voren gebracht.
Integendeel. Het tuinpaleis is van een bijna romeinsche strengheid, het stadspaleis
licht overwaasd van den geest der Weensche bevalligheid.
Scherper en krachtiger scheidt de onder Italiaansche invloeden gerijpte, doch door
zijn sterke natuur weldra zelfstandig geworden Fischer von Erlach de beide genoemde
opgaven. Nadat hij in de grootsche, later veranderd uitgevoerde ontwerpen voor het
keizerlijk lustslot Schönbrunn, met zijn vrije terrassen, kolonnaden en kaskaden, een
vroeg en zeer zeker nog academisch bewijs van zijn machtige gave had geleverd,
bereikt hij in het zoo dikwijls geïmiteerde tuinpaleis van vorst Mannsfeld (thans
Schwarzenberg) een zelfstandig en zelfbeheerschend kunstenaarsschap; het
meesterstuk van zijn stadspaleizen echter wordt het winterverblijf van prins Eugenius
van Savoye (thans ministerie van financiën). Ingeklemd in een nauwe straat der oude
stad, beproeft hij niet deze door uitspringende bewegingen te verbreken, dwingt zich
integendeel overal tot vlakheid; de anders naar voren komende portalen en vensters
blijven in den muur, de anders opzichzelfstaande versiering met beeldengroepen
wordt en relief gehouden; des te sterker werkt deze gebonden kracht. Het midden
tusschen stads- en tuinpaleis houdt het, in een destijds half-landelijke omgeving
gebouwde, voornaam-vroolijke paleis Trautson. Het veelzijdigst uit zich echter het
conceptievermogen van dit genie in hetgeen hij bouwde aan den keizerlijken Hofburg,
door den ouden Fisher in opdracht van Karel VI ontworpen, door den zoon, Josef
Emanuel goeddeels uitgevoerd: de stallen, de bibliotheek, de kanselarij en de rijschool.
Hier wordt het vroolijk geluimde, sappige weensche barok steeds strenger beteugeld
door den geest van het fransche klassicisme. Het was toen ook dat de ‘innere Burghof’
en de Josefplatz bij de Hofbibliotheek hun rhytmisch bewogen, plechtig gesloten
vorm kregen.
Maar dezelfde Fisher von Erlach heeft Weenen ook getooid met dien kerkbouw,
die in zekeren zin het barokke pendant voor den gothischen Stefaansdom biedt. Dat
is de machtig overkoepelde Karlskirche. Vóór het hoofdgebouw staat een lage,
streng-opgevatte voorhal, aan haar beide
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zijden twee hoogere, in losse lijnen ontworpen vleugels, tusschen deze en den voorhal
streven twee zuilen, schroefsgewijs versierd met levendige reliefvoorstellingen, tot
halfweg den koepel. omhoog. Italiaansche en Praagsche tijdsinvloeden zijn hier op
hoogst eigenaardige wijze overmeesterd, zware en luchtige, rustige en bewogen
motieven met rhytmisch gevoel tot een monumentale eenheid verbonden, die zelfs
nog heden - op een zeer veranderde, ongelijkmatig verbouwde, en min of meer
verloopen pleinruimte - haar overheerschend effect niet geheel verloren heeft. De
middenbouw van deze Karelskerk heeft dan ook op andere weensche kerken, vooral
op de Salesianerinnen- en de Peterskerk een duidelijken invloed geoefend. Het
inwendige heeft de weelderige smaak van den tijd met den rijksten plastischen en
schilderachtigen tooi overladen. De Josefzuil op de Hohe Markt heeft de oude Fisher
in 1706 ontworpen, zijn zoon in 1732 uitgevoerd. Zij staat aan het einde van den
ouden, aan het begin van een nieuwen tijd. Zij is een streng en zuiver architectenwerk,
dat het oude vierkante plein, op den bodem van het romeinsche legerkamp,
middenpunt en samenhang verleent; slechts spaarzaam en als van buitenaf is de
plastische begeleiding aangebracht. Een nieuwe geest kondigt zich hier aan.
Maar nog voordat de voorname ingetogenheid van dezen geest in Weenen tot haar
volle beteekenis kwam, gaf zich de stad gewillig en verrukt over aan het fijne spel
van een decoratief genie van den eersten rang: Johann Lukas von Hildebrandt. Voor
hem was het weggelegd, barok en rococo te doen samensmelten, bij den eenen stijl
de voordeelen van den anderen te voegen, de zwaarte van het barok, den ernst en de
grootheid van zijn architectonische gedachten door de lichtheid van het rococo en
zijn beweeglijke versiering te ontlasten en daarmee iets zeer persoonlijks, echt
weensch te scheppen.
Van zijn vele werken worden nog heden het paleis Kinsky (vroeger Daun) en het
Belvédère (vroeger zomerverblijf van prins Eugenius) onder de voornaamste weensche
bouwwerken gerekend. In het stadpaleis van graaf Daun wordt de gevel met een fijn
weefsel van slanke pilasters en versierde vensterbekroningen oversponnen, het portaal
en de dakbalustrade op de edelste wijze tot leven gewekt. Imposanter nog wordt het
zomerverblijf van prins Eugenius, het ‘Untere’ en het ‘Obere Belvédère’ en wat
tusschen beide inligt: het wijde, in terrassen opklimmende, met vijvers en fonteinen,
bloem- en grasperken, geschoren hagen en steenen figuren rijkgetooide park, dat
toenmaals middenin een uitgebreide, ook heden, in haar resten, nog grootsche, echt
adellijke tuinstad aan de ‘Landstrasse’ gelegen was. Er is iets van den schilder in het
naturel van dezen architect. Juist daarom hebben zich de schilders altijd weer tot
hem aangetrokken gevoeld, hebben zij altijd weer (Canaletto vooral) de beide plaatsen
waar hij gewerkt heeft, de ‘Freyung’ en den Belvédèretuin gezocht en uitgebeeld.
Aan deze monumentale vlucht neemt nu ook de woningbouw, en daarmee
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de stadsarchitectuur in ruime mate deel. Ja, daar waar de gewone handwerksman de
eerzucht van den architect bezit en met hem wedijvert - zooals in het ‘Zeughaus’ ontstaan uiterlijke, schreeuwende en koude bouwsels. Maar waar hij zich beperkt en
naar het decoratieve streeft, bereikt hij scheppingen van den fijnsten burgerlijken
smaak, die vooral de straten der voorstad de levendigste bekoring verleenen.
Levend als geen andere stijl staat het ‘hoog-barok’ in het beeld der stad. Krachtig
en beminnelijk werpt het zijn net over de duistere, gothische, oude-stad en over den
vroolijken krans van voorsteden buiten de borstwering. En overstrooit het eenvoudige,
ernstige burgerkleed met zijn fonkelenden, aristocratischen tooi.
Sinds Maria Theresia aan de regeering kwam werd Oostenrijk langzamerhand uit
zijn oude hegemonie binnen het duitsche rijk, waarop thans onder Frederik II Pruisen
aanspraak maakt, verdrongen, en naar een provinciale ontwikkeling toegedreven.
Dat werkt ook terug op het nu scherper lokale en provinciale karakter van Weenen.
Op de vroolijke en luchthartige keizerin volgt haar strenge en humaan-gezinde,
rationeel aangelegde zoon Josef II, de kerk verliest haar overheerschenden invloed,
de adel wordt bijna burgerlijk. Deze radikale veranderingen spiegelen zich ook in
de kunstperiode af. Had Hildebrandt het rococo als een laatste en lichtste opbloei
der barokarchitectuur beoefend, onder Maria Theresia maakt het zich geheel van de
architectuur los, treedt zelfstandig op en wordt uitsluitend decoratie, die zich aan
bevallige maar ook moedwillige spelen overgeeft, om onder Josef II weer aan de
architectuur, en wel thans een van nuchtere, strenge houding, den weg vrij te laten,
een bouwkunst wier klassicistische ernst slechts spaarzaam door het sieraad begeleid
en verzacht wordt.
De verandering van den artistieken geest spreekt nu het duidelijkst uit het sieraad,
waarmee in vroeger tijd het inwendige van de keizerlijke sloten Schönbrunn en
Hetzendorf, later het Damenstift van Savoye worden voorzien. Uit fransche bronnen
gevoed, is deze sierkunst toch echt weensch en tot op heden een levende zenuw van
het weensche kunsthandwerk gebleven. Zij uit zich gelijkelijk in het stukwerk der
muren en in het snijwerk der meubelen. Het ornament vermijdt de rechte lijn, de
regelmatig gebogene, en de symmetrie; dun, slank en lenig, vormt het aanvankelijk
schelpachtige omlijstingen, later blader- en bloemranken en ineengeslingerde snoeren,
die soms ook los neerhangen. Maar altijd toont het een gecultiveerden smaak en een
levendige fantasie.
Doch het verdringt ook de grootere bouwgedachten. Het beeld der stad ondergaat
geen wezenlijke verandering. Het vorstelijke plan van Maria Theresia, het Belvédère
aan te koopen en met de naburige buitenverblijven, het paleis Schwarzenberg, het
Selesianerinnenklooster en de ‘Favorite’ tot een reusachtige residentiewijk uit te
bouwen, mislukt omdat 300,000
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gulden gevraagd en maar 250.000 geboden werd! In zulk een kleingeestige sfeer
worden ook de vele fijne stadsgezichten uit dien tijd, van Schütz en Ziegler, recht
sierlijk en koket, charmeerend door observatie van wandelende menschen en hun
kostuums, maar zonder dieperen kijk op de hoofdzaak, op bouw en ruimte.
En door dezelfde oorzaken heeft ook de bouwkunst niets groots meer geproduceerd.
Zij voert het overgeleverde in beperkter opvattingen uit en door, minder beeldend
dan wel versierend - zooals Nicolaus Pacassi Fisher's ontwerp voor het slot
Schönbrunn, dat thans zijn prachtige, representatieve inwendige decoratie erlangt,
of het nieuwe, aardige, intiem ingerichte slot Hetzendorf - zij het iets exotisch midden
in de oude stad - zooals Jadot de Ville Issey den edelen, ook plastisch-fijn versierden
bouw der oude universiteit, die aan de tuinkunst van Versailles herinnert, en zij
bereikt eerst laat in J.M. Canevale, den kunstenaar van het Josephinum, maar vooral
in den vaderlandschen Ferdinand von Hohenberg, den meester van het paleis Fries
op de Josefplatz, architectonischen ernst en een op klassieke voorbeelden geschoolde
zuiverheid van stijl.
Met den naam Hohenberg is nu ook de laatste bloei eener architectonische tuinkunst
in Weenen verbonden. Op de hoogte van Schönbrunn zet hij, als bekronende afsluiting
der uitgebreide plantsoenen, de gewoonlijk wazig omnevelde, maar op zonnige dagen
als juweelen schitterende uitzichthal, de ‘Gloriette.’ De Hollander Adriaan van
Steckhoven legt het plantsoen streng aan, met breede terrassen, kaskaden en een
rechtlijnig kruis van paden, aan de kanten waarvan de geschoren boomen als muren
staan. Op de afgelegen plaatsen der bronnen, der beeldengroepen en van een hierheen
verplaatste romeinsche ruïne heeft zich ook reeds de nieuwe geest der romantiek
genesteld. En reeds is deze overal bezig de barokke tuinen in kunstmatige
landschappen, of engelsche parken, te veranderen, die aan het sentimenteele
natuurgevoel van den tijd beantwoorden. Frisscher, liefelijker weert zij zich buiten,
in de tuinen der voorsteden, en in de harten der burgers, wien nu de lust tot wandelen
overvalt en die deze lust en die van de natuurbeschouwing in vele dichterlijke
ontboezemingen en beschrijvingen rijkelijk lucht geeft.
Napoleon en Metternich, Revolution en Reactie, Imperialisme, onderdanigheid
en innerlijke weerstand, Empire en Romantiek - dat alles stoot in het schitterende,
luidruchtige tijdperk der Weensche Congressen met zijn harde tegenstellingen op
elkaar en dringt in wilden dans naar de ineenstorting, naar de Maartdagen van 1848.
Wie zich bij het strenge, vrijheid onderdrukkende staatssysteem aansluit, houdt zich
korrect, nuttig en nuchter bezig, een ander vlucht in het verleden, verzamelt en
beschermt zijn afbrokkelende resten, de burger echter, de kracht der toekomst,
vergenoegt zich voorloopig met het genoeglijke, half vroolijke, half weemoedige
spel van het ‘Biedermeier.’
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In dit teeken vol tegenspraak staan ook de kunsten, die aan de ingrijpende
veranderingen van het stadbeeld deelnemen. Hoe veel en velerlei zij ook ondernemen,
door alles loopt de trek der uitputting. De tijdgeest is niet eens meer in staat de oude
gedenteekenen juist en waardig te verstaan: de bouwvallige torenhelm der
Stefaanskerk wordt door een, sedert weer verwijderde, ijzerconstructie vervangen!
Het bouwen van momumenten - de vrijstaande ‘Burgtor’ en de ‘Theseustempel’ op
de borstwering der keizerlijk residentie - worden door Peter von Nobile in antieken
geest en met dorische gestrengheid uitgevoerd. Koud, ja bijna bevroren is ook de
houding der nieuwe Regeeringsgebouwen, der Banken en der paleizen eener nieuwe
klasse van rijkgeworden, weldra geadelde kooplieden. Dan echter grijpt de
beminnelijke plaats-geest, de bekoorlijkheid van het landschap en de blijde levenslust
der middenklassen verlichtend en verwarmend in. De bouwwijze der opbloeiende
voorsteden heeft invloed op de woonhuizen der oude stad, zij verzacht den strengen
Empirebouw, zij brengt beweging in zijn starre vlakken en lijnen, en zij schept die
intieme, lichte en vroolijke binnenruimten, die het ‘Biedermeier’ met symbolische
voorstellingen, met bloemschilderingen en met fijngelede meubels zoo vertrouwelijk
stoffeert. Buiten echter, waar de branding van de groote stad wegebt, en tusschen de
dalen de beek in de wijnheuvels verloopt, worden oeroude herinneringen weer levend,
ontstaan dorpige straten en boersche huizen in frissche vormen, vernieuwt zich de
scheppende kracht van den vaderlandschen bodem, uit welks onuitputtelijke bronnen
een latere tijd weer scheppen kàn, en tegenwoordig ook werkelijk wederom schept.
De bouw van de Ringstrasse, de opruiming van de borstwering heeft de bedoelde
eenheid van Groot Weenen niet volkomen tot stand gebracht en toch van de oude
stad menig zwaar offer geëischt. Nog erger schade heeft hier de volgende periode
met hare kopieën naar alle historische stijlen, heeft de tegenwoordige tijd met haar
rationeele moderniteit aangericht. Een tijdlang was Weenen in gevaar zijn
vaderlandsche physionomie te verliezen en in het karakterlooze beeld eener
internationale wereldstad te vervallen.
Daarvoor echter heeft het nieuwe geslacht onder aanvoering van Otto Wagner,
maar ook de in hun resten nog altijd levende kracht van Oud Weenen de stad bewaard.
En ook onder het noodlot van heden staat dit Oud Weenen als een onverwoestbaar
gedenkteeken, eerwaardig, groot en schoon, bestemd om weder op te staan in een
nieuwe lente der volkeren. Een tijdlang moet het nu wel slapen. Dan echter zal het
geschieden als in het sprookje van de schoone slaapster; op een goeden dag komt de
prins, rukt den droeven sluier van het aangezicht der stad, en onder tranen ontwaakt
zij, tot geluk van zichzelf en van anderen, tot een nieuw en geestelijk leven.
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Droom,
door Hermance Löhnis.
Op 't nauwe plein, het hart van menschenvolle stad,
Temidden 't dringen en 't meedoogenlooze jagen,
Het hitsend-rellende lawaai van tram en wagen
Zag mijn droom 't bronzen beeld dat ik gegoten had:
Strijder. In 't paarsig licht der somberende dagen
Tegen den grauwen steen zwart-glanzend, regen-nat,
Stond hij, geweldig, hijgend, afgemat
En onverwonnen na ontelbare nederlagen.
Zijn kaken waren fel-verbeten, en geen pijn
Zou aan dien stuggen mond ooit klacht of kreet ontrukken.
Zijn mokervuisten balden. Zijn nek kon leeren bukken,
Toch, eeuwig zou zijn ziel onoverwonnen zijn.
Maar de oogen, in de smartelijk-gewelfde jukken
Smeekten om zachtheid, liefde, en eind'lijk medelijen.
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De erfenis,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
Mijn leven is een langzaam sterven...
Toch wil ik niet ontroostbaar zijn,
Want rond mij is mijn dochterkijn:
Dat zal mijn brooze leven erven.
Zal 'k haar het kleeden in sameet,
In bonten en brokaten,
Turkooizenpraal en roode agathen?
Of in een spinrag-tooverkleed?
Met narrenkap en zotskleedij,
In geel-en-rooden streep geweven,
Met strikken op de hooge wreven,
En bellen rondom iedere zij?
Gesnoerd, in stroeve monnikspij,
Met den gordel der grijze askese,
Het hoofd ter donkere aard genegen,
De oogen leeg van mijmerij?
Misschien als een statige maaier,
Die, met slagen van sikkel en zeis,
Te niet doet 't gebaar van den zaaier,
De landen bereidend tot spijs?
Ik ken ze niet, ik vind ze niet,
De lappen voor het leven,
Mijn dochterkijn, ik zie ze niet,
Jij moet ze zelf maar weven.
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Carolientje,
door Elisabeth Zernike.
V.
DOOR het groote gebouw dreunden de klokketonen en aanstonds mengden zich
daarmee druk geraas en stemmenklank. De vrije Zaterdagmiddag was ingeluid.
Ramen werden dichtgegooid, deuren opengeworpen, en overal klonk plotseling
gelach. Carolientje maakte haast. Nog voor het eerste klokgelui had ze zich met stoel
en al achteruitgeschoven, zooals ze dat gewoon was te doen. De pooten knarsten
over den ruw-houten grond, en ze begreep, dat de chef naar haar zou kijken, en
misschien zelfs zou Jurjen zijn hoofd omdraaien? Kom, dacht ze prevelend, laat ik
nu in godsnaam niet aan Jurjen denken. Ze hoopte voor hem op straat te zijn - op
straat, buiten, in de vrijheid. Hoe verlangde ze daarnaar. Erna deed wel wijs, met
jong te trouwen; die kon nu zooveel langs de zee loopen als ze wilde. God, de zee mijnheer Dijk, inspecteer maar zoo niet, ik ruim mijn boeltje netjes op. Nu greep ze
naar hoed en mantel, het eerst van allen dacht ze, maar merkte meteen, dat Jurjen's
stoel al verlaten stond. Ze keek rond door het vertrek: hij was er niet meer. Maar een
van de meisjes had haar kijken gezien.
‘De Greef werd aan de telefoon geroepen. Ik geloof dat hij je, onder 't wegloopen,
iets zeggen wou, maar toen begon juist de bel, en hij sloeg zijn handen aan zijn
ooren.’
‘Zoo - dank je,’ en ze wilde eraan toevoegen: hij hoeft me niets te zeggen; maar
ze zag ineens hoe hij daar gestaan zou hebben, overvallen door het zware gelui, dat
hij zoo haatte.
‘Hij heeft altijd iets bijzonders, hè?’ zei het meisje, als wist ze Carolientje's
gedachten.
‘O ja; - nou, ik ga weg,’ en dan, lachend even, omdat ze hem nu stellig zou
ontloopen, zei ze: ‘groet hem van me.’
Maar in de gang liep ze bijna tegen hem aan. Hij pakte haar arm.
‘Moet bij den directeur komen, den oppersten, zoodra het gebouw leeg is. Dat kan
dus nog een vijf minuten duren. Je wacht op me, hè? Een gesprek tusschen mannen
is altijd kort; dus je wacht - dan toon ik je daarna al mijn breedsprakigheid.’
‘Nee, ik moet naar huis. Erna en Dirk komen, ze zullen er al zijn misschien.
‘Nou, laat ze den tijd om je moeder te omhelzen, kind. Wie weet hoe gauw je van
mij verlost bent; de directeur zal me wel spreken over mijn sollicitatie naar Londen.’
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‘Och; - maar ik wacht niet, het kan niet. Ik ben wel nieuwsgierig. Maandag dan
maar.’
‘En als ik het je nu eens vanavond kwam vertellen?’
‘Jij? - bij ons thuis? Maar Erna en Dirk-’
‘Ik wil Erna graag eens ontmoeten. Maar pas dan op, Carolientje, je hebt me gezegd
dat ze mooi is.’
‘Ja - laat me nou los, natuurlijk is ze mooi. - Dag -’ en Carolientje holde weg.
Toen ze in de tram zat, drong het tot haar door, hoe zot het zou zijn als Jurjen bij hen
kwam, op visite. Zou hij het gemeend hebben? Altijd hield hij zich zoo
menschenschuw - en nu plotseling - Om Erna? och, dwaasheid, natuurlijk zou hij
niet komen. Ze wilde het ook niet. Want hoe moest ze kijken? Nooit eerder was hij
er geweest. Ze probeerde zich hem voor te stellen in hun huiskamer, tusschen vader
en moeder. Ze noemde zijn naam - ze zag Erna, die hem haar hand reikte, en met
haar heldere oogen aankeek. En dan gingen ze allemaal tegelijk zitten, en niemand
wist iets te zeggen. En omdat het zoo pijnlijk glimlachend stil was, maakte één een
onnoozele opmerking, over het weer of zoo. - En Jurjen - zou hij lachen, luidop, even
haar spottend aankijken, of uitbarsten in een vloed van woorden? - God, het was een
onmogelijkheid, hoe dan ook. Maar hij zou niet komen. In haar pogen zich zelf
hieromtrent gerust te stellen, vergat ze de aanleiding: Jurjen's vermoedelijke
overplaatsing naar de bijkantoren van de Bank in Londen. Eerst toen ze dicht bij huis
was, en al liep te genieten van de ontmoeting met Erna, korte zinnetjes maakte als:
heerlijk dat je er bent en: zeg, we zullen fuiven - ging het door haar hoofd: Jurjen,
ja, die gaat nu misschien weg. Maar vreemd, die woorden pasten wonderwel bij haar
luchtig vroolijke gedachten.
Jurjen zat in zijn vrijen tijd meest over boeken gebogen. Toch, - hij had de bittere
erkenning moeten doen - was hij geen man van studie. Wel dikwijls nog bedwelmde
hij zich aan zijn eerste hevige belangstelling voor 't een of 't ander. Hij meende: hierin
zal ik iets bereiken, iets goeds, iets groots. Als hij van de Universiteitsbibliotheek
naar huis liep, de dikke boeken tegen zich aangedrukt, dan was er een glans in zijn
oogen. Hij keek aan alle menschen voorbij, - hij liep snel, als naar een sterk begeerd
doel. Die boeken even doorzien, dacht hij, en dan verder, morgen breng ik ze weer
terug, ik ruil ze voor andere, ik heb geen tijd te verliezen. Wie aan de Academie
studeerde, moest een bepaald aantal jaren zoek brengen; voor hem zouden die jaren
in avonden veranderen, of in weken misschien. Met een harden slag legde hij de
boeken op zijn tafel. Zie zoo. - Maar dan bleef hij er naar kijken, voor ze te openen.
Hij wilde eerst eens nagaan, wie er beroemd was geworden in deze of die richting,
- hij had een goed geheugen voor namen. Dikwijls ook nam hij zijn kleine
encyclopaedie ter hand en betreurde het dat hij geen uitvoeriger
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levensberichten vond. Jammer, hij had dat op de bibliotheek moeten naslaan. Zou
hij nog even? - neen, hij moest nu beginnen. Hij legde papier klaar voor
aanteekeningen, hij speelde nog even met zijn vulpen. En dan, werkelijk, raakte hij
verdiept. Maar als zijn hospita met het eten kwam, had hij een vier, vijf bladzijden
doorgeploeterd, en hij zuchtte. Even nog genoot hij van haar stille bewondering. Hij
zei: dank u, juffrouw, op haar woorden: alles is klaar, u kunt beginnen, zonder te
verroeren of zijn gezicht te heffen. Dan draalde ze een oogenblik: - laat u het niet
koud worden... - Nee, nee. En eerst als ze weg was, legde hij het open boek naast
zijn bord.
Wel hoonde hij dan zelf soms die houding van geleerde. Ba, zou hij zeggen, ik
walg zoo van je, - en al die kloeke, zwarte letters werden hem onverdragelijk. Toch
bleef hij naar ze turen, turen, door zijn tranen heen, dat was zijn straf. En later eerst
mocht de verzoening komen. Dan haalde hij, met zacht beweeg, een verzenbundel,
en bladerde wat, zoekend. Vele gedichten kende hij uit zijn hoofd; hij zei ze fluisterend
op, niet eenmaal, tienmaal wel. Telkens hoorde hij een dieper klank in zijn stem
komen. Maar toch, dit was nog niet de hoogste vreugde die boeken hem konden
geven. Er was meer: ze konden hem doen denken, en dan, waarlijk, voelde hij zich
gelukkig. Zooals soms de bergbeklimmer eerst gelukkig is, wanneer hij de gevaarlijke
ravijnen ziet dicht voor zijn voet, zoo was Jurjen gelukkig in dit denken, dat hem
voerde langs alle afgronden van zijn zwakken geest. Hij viel - hoe vele malen - hij
waande zich groot, geniaal - en altijd belandde hij weer in het effen veld waar de
distels groeiden van zijn spot en hoon.
Dien avond kon hij moeilijk tot een besluit komen. Er lag een boek over philosophie
op zijn tafel, - lichte lectuur, meende hij, - dat hij graag wilde lezen. Maar hij dacht
ook aan Carolientje. Nu zijn overplaatsing zeker was, kon hij haar toch wel eens
gaan opzoeken, voor 't eerst, en voor 't laatst. Wat was er tegen? - haar zuster en
zwager zou hij daar ook zien. Glimlachend zei hij:
‘Ik houd van afscheid nemen en vertrek,
Van menschen die ik niet meer zal ontmoeten.’

En zoo vond hij zijn plan voldoende gemotiveerd. Maar op straat begon hij opnieuw.
Hij dacht nu met vermeerderde belangstelling aan het boek dat hij had laten liggen.
Wat dreef hem? Hm, 's levens genoegelijkheid, de lust naar het zeer alledaagsche
bijeen zitten rondom de kleine tafeltjes waarop je je theekopje zette. In godsnaam.
En dan wilde hij toch ook weten, van wie Carolientje haar schoonheid had geërfd,
en of Erna mooier zou zijn? - dat ging bezwaarlijk. Nee, hij wilde Carolientje zien
in de haar vertrouwde omgeving. Sommige mannen, dacht hij, vinden het absoluut
noodig een vrouw naakt te zien, voor ze zich binden. Hem leek het aardig Carolientje
te betrappen op de haar natuurlijke geesteshouding, haar stem te hooren tegenover
Erna, nu, kort voordat hij ook den laatsten band zou verbreken. Hij glimlachte.
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Ze tafelden lang. Carolientje, aan het ondereind, zat tusschen de beide paren in:
moeder en Dirk, vader en Erna. Zij was het, die telkens animeerde bij het dessert.
‘Toe, wie neemt nog wat, anders zouden we nu moeten opstaan, en het is juist zoo
genoegelijk.
‘Carry is nog evenzeer op de gezelligheid gebrand als vroeger,’ zei Erna en knikte
haar lachend toe.
‘O, veel meer, en ik mis die aan tafel het meest. Hoe hebben jullie dat in den Haag,
altijd de tortelduifjes?’
‘Ja, en hongerlijdend van pure gezelligheid.’ Dirk zette haar den fruitmand voor.
‘Hier, neem een grooten appel en schil hem langzaam.’
Ze nam er een, gooide hem een paar maal op en ving hem weer. Daarbij keek ze
omhoog; haar mond sprong open.
‘Zoo zal ook Eva met den appel gespeeld hebben, voor ze hem at’, zei Dirk.
‘Nou, ik deel er jullie van mee, en als hij op is, schil ik er weer een, dat duurt het
allerlangste.’
‘Maar we moeten ook de zon zien ondergaan.’
‘En mijn vrouw mag niet te laat naar bed’.
‘Phoe, het is nu half acht. -’ Maar toen ze dat gezegd had, schrok Carolientje. Acht
uur was visitetijd, Jurjen zou dus al gauw kunnen komen. Jurjen, hier bij hen,
bespottelijk. Bij Erna paste hij het allerminst. Zou ze hem belet geven? het
dienstmeisje laten zeggen: de juffrouw is nog aan tafel? God nee - zich er maar
doorheen slaan. Och, natuurlijk. Ja, dacht ze, ik durf altijd nog een heeleboel zoolang
hij er niet bij is. En toch had ze zich al veel terug getrokken, en, vanmiddag
bijvoorbeeld, geen kamp gegeven. Lekker, - want ze wou niet meer. Jurjen - o, ze
wist het wel - Jurjen was niet de eerste de beste. En misschien, als ze nu eens heel
eerlijk wou zijn, zou ze moeten toegeven dat zij een veel te gewoon meisje voor hem
was; of - gewoon? - te gezond - en te vroolijk - veel te vroolijk-lachend. Nu zuchtte
ze diep - en lachte. ‘Zeg Erna, weet jij wat de grootste dwaasheid is die een meisje
begaan kan?’
‘Zich zelf voor wijs houden.’
‘Hè Dirk - nee -: te denken dat ze juist moet trouwen om gelukkig te worden.’
‘Goed zoo, nu zijn we weer quitte, vrouwtje,’ en hij kuste spelend haar hand.
‘Nou Carry?’
‘Och, ik moest het eigenlijk niet zeggen - ik heb het eens gelezen. - De grootste
dwaasheid is: zich zelf niet begeerlijk te achten.’
‘Ah zoo, en wat voor diepere beteekenis heeft deze uitspraak in jouw mond?’
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‘Toe, biecht eens op?’
Wat wil jullie - niets geen beteekenis’. Maar ze hief haar gezicht en lachte uitdagend
even. Erna knikte haar toe.
‘Carry, je bent gelukkig nog niets veranderd’.
Langzaam gingen ze nu naar de voorkamer. Erna vertelde van den Haag. Natuurlijk
liep ze dikwijls langs de zee, maar ze vond de stad ook mooi, en haar eigen huis, dat
was het mooiste van alles. ‘En zeg, we hebben nu weer aardige vrienden erbij
gekregen, een jonge man, die met zijn zuster woont. Dirk, moet Carry niet gauw
weer eens komen?’
‘Zeker, zeker,’ zei Dirk effen. Maar hij keek Carry daarbij aan, en glimlachte. Die
begreep toen, dat hij nog aan haar woorden over het begeerlijkzijn dacht, en weer
schoot het haar te binnen, dat Jurjen nu zou komen. Een belgerinkel - veel te aarzelend
voor hem, maar een krachtige ruk er achter aan. Het dienstmeisje kwam zeggen: daar
is mijnheer de Greef. - Zoodra Carolientje de kamer uit was, vroeg Erna zacht aan
haar moeder: ‘Die man, komt hij wel meer? - u schreef dat het luwde -’
‘Ja - dat meende ik ook - hij is hier nog nooit geweest, zij ging naar hem.’
Ze keken beide vragend verwonderd, de moeder hief even haar handen.
Wijd gooide Carolientje de deur open en liet Jurjen voor zich binnen gaan. Dan
stelde ze voor, vlug, en met even te hooge stem. Maar de stilte die ze gevreesd had,
en weer vreesde, kwam niet. Het was haar vader die begon te spreken.
‘Prettig u eens hier te hebben. Kon u van uw kostelijken vrijen tijd een oogenblikje
voor ons missen?’
Zijn stem klonk vriendelijk, eenvoudig, en ze dacht verheugd, dat het Jurjen moest
meevallen van iemand die - die niet zoo jong meer was.
‘Ach ja,’ antwoordde Jurjen, ‘er is altijd veel te doen, en toch heb ik bergen van
tijd.’
‘Benijdbaar; dat voel je zoo niet als je ouder wordt, dan dommelt de lange avond
weg bij de krant en een sigaartje.’
‘Ik geloof dat u wat overdrijft, mijnheer van Beek?’
Erna zat stil naar Jurjen te kijken. Het verwonderde haar dat hij zoo was - niet
knap, en een beetje burgerlijk. Vreemd, dat hooge, stijve kuifje. Maar ja, zijn stem
klonk prettig, en zijn oogen waren vol glans en leven. Dat had Carry zeker
aangetrokken. En zijn zelfbewustheid; - zooals hij nu met zijn handen bewoog - en
lachte.
‘Doet uw schoonzoon u de jaren voelen? Mijnheer Stuvers, u heeft geen
gemakkelijke positie. En zeker bent u het met me eens, dat onze verhouding tot de
menschen moeilijker wordt, gecompliceerder, naar mate we op beteren voet met ons
zelf komen.’
Dirk glimlachte. ‘Neen, dat ben ik niet met u eens.’ - Hoe wist Dirk
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zoo dadelijk een antwoord - nu werd dat zeker een gesprek tusschen hen. O, wat
moest ze van Dirk houden, als ze hem naast een ander zag. Hij was altijd zooveel
echter, eerlijker.
Carolientje bleef nog buiten den kring. Ze had de schuifdeuren vaneen geschoven,
begrijpend dat de tafel nu zou zijn ontruimd, en liep heen en weer, in haastige
bedoening om de thee. Zoodra ze naar hen toegekeerd was, glimlachte ze vaag, alsof
ze luisterde, en nu ook iets zou willen zeggen. Maar ze had geen woorden. Ze zag
wel dat Erna keek, aldoor keek, naar Jurjen. Moeder ook, maar toch niet zóó. Erna
vond hem leelijk; wat wist ze er van? - als hij in vuur raakte was hij mooi, tenminste
zijn oogen, en, en zijn heele houding. Zooals hij dan tegenover haar kon staan, en
zijn handen op haar schouders leggen. Maar hier zou hij natuurlijk blijven zitten, en
ze hoopte dat hij niet al te zot zou gaan praten. De thee was gezet; vooruit - zou ze
naast hem gaan zitten? - of juist ver van hem af? - Wacht, tusschen vader en Dirk,
in dat kleine stoeltje. Ze verschikte nog de kopjes - nee, nu kon ze niet langer hier
blijven staan. Het was zoo gek, dien kring daar te zien, met Jurjen, - Jurjen in het
midden; en hij voerde al het hoogste woord - god, natuurlijk.
Niemand scheen haar komst op te merken; maar ja, moeder knikte haar glimlachend
toe. Ze ontroerde er door, en knikte even terug. Dan sloot ze haar mond vaster. Alsof
moeder had willen zeggen: ik zal je wel helpen; iets van medelijden lag er in, om
zóó'n man.
‘Ja, Zondagmiddag; - Carolientje, kan ik op je gezelschap rekenen?’
‘Wat - waar hebben jullie het over?’
‘De Mattheuspassion,’ zei Erna, en keek haar even vol aan.
‘O - ik weet niet; is dat ineens al volgenden Zondag?’
‘Die Toonkunstconcerten worden wel bijzonder hoog opgevoerd, hè,’ vroeg
mevrouw van Beek.
‘Zeker mevrouw, veel te hoog,’ - en het trof Carolientje hoe nu plotseling pas goed
zijn meerderheidslachje doorbrak. Maar och, ze overdreef natuurlijk schromelijk
vanavond, ze voelde voor allen samen zijn ijdelheid. En wat kon het haar per slot
schelen; als hij door wilde slaan, zich belachelijk maken - dan ging ze zèker Zondag
niet. En voor het oogenblik kon ze naar de theetafel uitknijpen. ‘Allemaal thee?’
vroeg ze, maar kreeg verwarde, korte antwoorden. Hm - hij trok van leer. ‘Dan vult
zich het podium; zwermen en nog eens zwermen van zwarte nachtvogels. Gaan ze
beraadslagen over den trek? Hun aanvoerder komt - ook zwart natuurlijk. Neen, ze
gaan zingen - en met welk een vuur - mijn god, en toch ook: hoe gedrild. Ze hebben
zelfs geleerd als één man op te staan. Je schrikt als je dan kijkt, toevallig, en denkt
even dat al die zwarte vogels je zullen verscheuren’.
‘Maar ze zingen toch mooi, volmaakt bijna.’
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‘Veel te volmaakt - het is als een muur van volmaaktheid tusschen hen en het publiek
- en ondoorzichtig natuurlijk, als alle muren. Maar soms hebben ze plotseling angst
- ik weet niet waarom - dan gillen ze - en de angst slaat op mij over, ik zou mee
willen gillen. En ik hoor tot mijn ontzetting mijn stem verhonderdvoudigd in een
jongenskoor, dat begint te schreeuwen.’
Carolientje, van bij de theetafel, vroeg hoog en scherp: ‘Nou, en hoe moet het
dàn?’ Ze probeerde de kopjes niet te zeer te doen rinkelen bij het neerzetten.
‘Een klein koor - verborgen; de dames mogen dan voor mijn part gedecolleteerd
zijn. Maar devotie, devotie, weg met die strakke aandacht voor den vorm; een innerlijk
meeleven dat zoo intens is, dat het tot uiting mòèt komen. Ha, maar welke twintigste
eeuwer durft de techniek negeeren?’
‘Dat is ook gevaarlijk, als er niets anders voor in de plaats treedt,’ zei Dirk.
‘Maar dat andere eisch ik allereerst.’
‘God - pakken jullie je thee eens aan, Jurjen èìscht altijd.’
‘Ik begrijp u wel,’ zei mevrouw van Beek, ‘maar moet u vragen: waarom gaat u
daar Zondag nog weer heen? Of heeft u zulke kleine ergernissen noodig -’
‘Om frisch te blijven -’
Hij lachte. ‘Goed zoo, Carolientje. - Neen mevrouw, ik mijd overigens de dingen
die me ergeren kunnen; maar dit is tòch de Mattheuspassion, de goddelijke. Och, de
wereld is vol van het goddelijke dat niet gevoeld wordt en niet begrepen, niet meer
- of: nog niet. En toch praten we erover, dichten en schrijven erover, en het is het
voedsel voor onze ziel. Zoo worden we vergiftigd. Het verwrongen goddelijke - dat
zijn mooie woorden voor ons menschen; het is heel onze tragiek, en hoe smullen we
daaraan toch eigenlijk.’
Even was het stil. Dan zei Erna zacht: ‘Ik ben het niet met u eens,’ en keek naar
Dirk, als om hulp.
‘Neen, neen, maar wij zijn zulke idealisten, vrouwtje, en ik wed dat mijnheer de
Greef voor idealisten maar een heel klein glimlachje heeft. Niet waar kind, wij leven
nog in het paradijs.’ Hij kwam naast haar staan, en legde zijn arm luchtig over haar
schouders.
Jurjen schudde glimlachend zijn hoofd. ‘Tjà, het paradijs - voor in een wiegeliedje
- en zoo'n kinderlijk begrip ook. U neemt het me niet kwalijk, mijnheer Stuvers?’
‘Zeker niet,’ antwoordde Dirk en schudde nu ook glimlachend zijn hoofd.
Voorzichtig begon mijnheer van Beek aan een nieuw onderwerp van gesprek.
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Er kwam een loomheid over hen, aan het eind van den avond. De lucht was warm,
en de bloemen, dien morgen pas gekocht, neigden naar een vroeg verwelken.
Langzaam, zijn hoofd wat gebogen, stapte Dirk door de beide kamers. Mevrouw van
Beek en Erna waren, na Jurjen's bezoek, behagelijk weggezakt in hun stoelen, waarvan
ze de armleuningen gedachtenloos streelden. Alleen Carry deed nog bedrijvig. Ze
ruimde de theeboel weg en neuriede. Dan ging ze voor den spiegel staan. Met een
lachje zei Erna: ‘Carry, je hoeft nu heusch je kuif niet meer op te kammen; we gaan
meteen samen naar boven, hè?’
‘Dat was voor Erna nu het grootste genot van ons uitstapje,’ zei Dirk, nog eens
op de oude kamer te slapen, met Carry.’
‘Och - maar het is zóó toch ook veel gemakkelijker voor u, hè moes?’
‘Zeker kindje, veel gemakkelijker.’
Ze bleven nog dralen.
‘Wel, wordt het het liedje van verlangen? - dan stop ik mijn tweede pijpje.’
‘Nee, nee, het zal er heusch van komen.’
Langzaam stond Erna op, omhelsde Dirk, en fluisterde wat, dicht bij zijn oor. Hij
glimlachte en keek naar haar bewegenden mond. ‘Ja - zeker - het is mij goed, kindje.’
Ze kuste ook vader en moeder, maar halfverwege de trap bezon ze zich.
‘Zeg Carolientje, is dat nu samen naar boven gaan?’
‘Nou, nou, hier ben ik.’
Erna greep haar arm. ‘Zoo, en nou zoet naast me blijven. Hoe dikwijls hebben we
vroeger zoo geloopen; toen dachten we geen van beiden nog aan trouwen; waar
dachten we toen wèl aan, eigenlijk - begrijp jij dat?’
‘Och -’
‘Dat moet je dan straks vertellen. En van je kantoor - een heeleboel - en van Jurjen
- want schrijven doe je niet veel.’
‘Och -’ zei Carolientje weer.
‘Ik zal jou eerst wat vertellen; kom mee -’. Ze opende de deur. ‘Alles als vroeger
- we maken geen licht, hè?’
‘Mij wel.’
Zwijgend kleedden ze zich uit. Erna dacht: ‘hoe zal ik beginnen?, - wat vreemd
voel ik me hier, met mijn geheim. Eigenlijk is het te groot, te heerlijk, voor deze
kamer. Als vroeger? - nee, wat is er nog als vroeger? De oude meubels - maar ik
zelf? - en Carolientje? Nee, ook Carolientje niet. Ze wilde zeggen: die man, god
Carry, wat wil je van dien man? Geloof toch niet dat hij iets heeft om te geven; ja
woorden alleen, misschien. Maar 't is me of zijn woorden den dood ademen. Plotseling voelde ze haar wangen warm doorstroomd, en ze legde er haar koele
handen omheen.
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Aan dien avond moest ze denken, toen ze in het vertrouwde donker van deze kamer
met Carry had gepraat, - na een dag in de duinen. Ze wist het alles zoo goed ineens.
Carry's scherp nuchtere woorden, en haar eigen domme, lieve verdriet. En hoe ze
later, veel later, alles aan Dirk had verteld. - Daarom óók, zei Dirk, heb ik altijd van
je gehouden, al wist ik dit niet. Mocht ze wel over haar geluk praten met Carry, die
er niet naar vroeg, die zelf misschien ongelukkig was? Och, ze moèst het wel doen
- het brandde binnen in haar.
Carry sloeg haar dekens op en liet zich in bed vallen. ‘Duurt het altijd zoo lang
tegenwoordig, voor jij bent uitgekleed?’
Erna antwoordde niet, maar liep op haar teenen naar Carolientje toe. Nu knielde
ze - even raakte haar mond het kussen. Ze voelde Carolientje's adem langs haar wang.
‘Ik zal het je vertellen -’ haar stem klonk zacht en moeilijk beheerscht - ‘er komt
een kindje.’
‘O,’ zei Carry, en richtte zich op. ‘Ik dacht het wel; - jullie vindt het prettig, hè?
- Ik - ik vind het ook heerlijk voor je, hoor; ja, natuurlijk, het is erg heerlijk.’ Ze
pakte Erna's hand en streelde die. - Dat was zoo een ongewone teederheid voor
Carolientje, dat Erna het als verdriet voelde. O, zeker zou Carry verdriet hebben.
Een bittere ergernis tegen dien man vervulde haar, dien Jurjen. En Dirk was zoo
goed.‘Carry, zal ik het naar jou noemen als het een meisje is? - of - ik had eigenlijk
gedacht: naar moeder - maar als je graag wilt -’
‘Ik weet niet. Carolientje Stuvers, wat klinkt dat vreemd; noem het maar naar
moeder, dan zal het misschien -’
‘Wat?’
‘Nou ja, onzin, ik ben ook gelukkig, hoor, ik ben nooit van plan geweest ongelukkig
te zijn.’
‘Och Carry.’
‘Ik méén het: als je niet wilt -’
‘Goed - dan zeg je Jurjen maar vaarwel.’
Ze zwegen. Erna werd moe van het knielen, en Carolientje boog zich wat terug in
het kussen. 't Was hun beiden, of een lange tijd verging, of het wel gauw weer licht
kon worden, en ze dan zoo wonderlijk dezen nacht zouden hebben doorleefd. - Ze
tuurden langs elkaar - ze zagen zoo veel, terug en vooruit.
‘Ga jij nu slapen,’ zei Carolientje dan, en verroerde zich niet.
‘Maar jij ook.’
‘Ja; - je zult stijf zijn geworden.’
‘Een beetje.’
‘Zeg - Jurjen gaat eerst naar Rotterdam, al gauw, en dan naar Londen.
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Rotterdam is een voorbereiding, hij had naar Londen gesolliciteerd. Hij zei het me
toen ik hem uitliet. - Wel geschikt, hè?’
‘Ja - ik ben er blij om.’
‘Eigenlijk weet je niets van hem af.’
‘Nou -’ zei Erna aarzelend. En verder ging de nacht. Ze keken elkaar niet meer
aan.
‘Ga dan nu - slaap lekker -’
‘Ja; - slaap lekker, Carolientje.’
Carolientje lag nog lang wakker en dacht aan Jurjen. Hij ging weg - ze zou vrij
zijn. Eerst werd het natuurlijk vreemd op kantoor, zoo zonder eenige spanning, - het
begin van den dag juist als het eind. O, ze kon nog, nóg altijd verlangen dat hij haar
mee zou nemen. In Londen leefden ze dan samen Hij ging naar zijn werk, zij bleef
thuis. Maar Londen was zoo groot - hij ging ver weg. - Ze zou nauwelijks weten
waarheen. God, waar dacht ze over. Erna kreeg een kindje. Ze zou dikwijls gaan
kijken of het wel groeide, of het al een beetje aardig werd. Natuurlijk, Jurjen sprak
nooit over een kindje - Jurjen praatte maar over doode dingen. Alsof zij niet ook,
even goed als Erna - zou hij dat nooit bedenken? - Maar wat raakte het hem, hij dacht
überhaupt niet over haar. Hij mocht alleen naar Londen trekken, hij mocht ook naar
het andere eind van de wereld loopen. Ze had zin om te vloeken, te vloeken.
Nu moest ze slapen. Maar ze wist wel wat ze hem zeggen zou, zoodra ze hem
weer zag. Jurjen - goed en wel, al was dat nu een aardige naam geweest - Jurjen Och, nu begon het te zeuren in haar hoofd. Eerst slapen, en aan andere dingen denken.
Een kindje - en als het nu een jongen was? Dirk klonk niet mooi - Jurjen beter Jawel, dat zou belachelijk zijn - dan toch maar Dirk. Een kindje. - Als zij ooit een
dochtertje kreeg, zou ze het Erna kunnen noemen. Erna en Dirk - ja, dit was nu hun
huwelijk.
(Slot volgt).
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Een dwaze oude vrouw
door Marie Schmitz.
DE groote antieke staande klok in den schemerigen kamerhoek had haar twaalf
langzame galmen al uitgezongen, die natrilden in het glazen deurtje van het
porceleinkastje aan den wand. ‘Al twaalf uur!’ prevelde tante Anna met een blik op
de zilveren volle maan die haar vanuit de koperen wijzerplaat begluurde en zij
onderdrukte een zuchtje dat onwillekeurig wellen kwam. ‘Al over twaalven!......
Hadden ze niet al hier kunnen zijn?’
Vaal hing het licht van den zonloozen zomerdag in de lage diepe huiskamer, waar
de tot op de blauwe horren gezakte gele rolgordijnen alle helderheid dempten tot een
matten schijn, en waar aan het afgemeten tiktak de zware stilte hoorbaar was. De
grijze hemel leek zich langzaamaan nog te verdichten en liet geen licht meer binnen
wijlen dan over het witte tafeldek en op het zilverwitte dunne haar van de oude vrouw
die, het hoofd half naar buiten afgewend, de knokige handen doelloos over den
zwarten schoot gestrekt, diep-gebogen zat weggedoken in den groen-trijpen leunstoel.
Nu zuchtte tante Anna luid-op. En wat aarzelig brak haar vraag de stilte: ‘Gelooft
u niet moeder, dat ze al hier hadden kunnen zijn? 't Is over twaalven.’
De oude vrouw keerde langzaam het gezicht naar binnen. In het uitdrukkinglooze
rimpelmasker leefden alleen de oogen. Haar handen bewogen niet. Met haar kleine
onvaste stem antwoordde ze, wat onwillig: ‘Ze zullen eerst naar huis zijn immers
om het te vertellen.’
‘Och nee,’ weerlegde de jongere vrouw stellig en met een aanzweeming van
mismoedigheid, ‘dat kan niet. Ze komen hier immers langs! En bovendien ze hebben
't vàst beloofd. Gisterenavond nog zei Nicolientje......’
Ze brak den zin, waarvan haar gedachten alweer wegdwaalden, af en tuurde door
het andere raam, langs de zwart-omraamde hor de stille straat in. En nog eens zuchtte
zij diep-uit of de stilte en het wachten haar te zwaar vielen.
En dringender dwaalden weer haar gedachten om dat eene: zouden ze geslaagd
zijn? Allebei? Geslaagd, dat beteekende voor allebei in 't najaar student worden. Ze
dacht aan Bas, die, mondaine jonge kerel al van achttien, zich een losse
studentikoosheid al had aangewend, maar meer aan Nicolientje, het fijne stille zusje,
dat er zich weinig in verdiepte hoe haar leven dan worden zou, wat het brengen kon
aan nieuwe genoegens, maar die alleen verlangde heen te gaan om het werk dat zij
zoo heerlijk vond. Een teederheid bewoog haar lippen tot een glimlach, haar oogen
droomden ver weg met een glans diep-in. O, dit jonge leven in zijn opgang, hoe
leefde zij het mee met al
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de hartstochtelijke belangstelling van de veel oudere die het jonge zich ziet richten
naar het eens begeerde doch nooit bereikte doel. Het was als vond in de haast
onnatuurlijke belangstelling in den groei van dit jongemeisjesleven het eigen nimmer
vervulde verlangen een schamele bevrediging. Slechts eenmaal had zij het schuchter
beleden, dit verlangen dat de jaren niet hadden doen verkwijnen. Dat was geweest
toen Nicolientje zich had bedongen te mogen studeeren en zij gansch onverwacht
het kind een warme voorspraak was geweest. Toen de stil-gelukkige oogen van het
meisje in warme dankbaarheid de hare zochten had zij het beschroomd gefluisterd
als een plotselinge bekentenis: ‘Zie je, ik zou altijd zoo graag hebben willen leeren,
maar in mijn tijd was dat nog niet zoo......’
De stem der oude vrouw riep haar tot het oogenblik terug en vaagde den glans uit
haar oogen weg. ‘Zouden we nu maar niet gaan eten Anna?’
‘Dat is goed Moeder,’ zeide ze gelaten. Maar zij talmde met de toebereidselen,
nog altoos toegevend aan dit maar half doordachte gevoel dat, wilde alles goed zijn,
de kinderen nog vóor de koffie moesten komen. Dan zou ze voor allen tegelijk een
kopje van de versch-gezette koffie inschenken en voor Nicolientje nog gauw een
schoteltje bessen opscheppen uit het nog ongerepte schaaltje. Zij voelde weer scherper
het feestelijk bedoelen van dit alles, en ook van haar eigen voor een weekdag
ongewone kleedij. Met een schrik doorschokte haar even de gedachte: En als zij nu
eens nièt...... Maar zij duwde het ijlings weg, toch even ontzet of dit plots een
mogelijkheid was geworden. Zij kon er niet meer over zwijgen, zei onverhoeds, zacht
voor zich heen:
‘Als ze er nu maar zijn...... allebei......’
De oude vrouw schraapte de keel, haar gebroken stem klonk wat scherper nu:
‘Als Bastiaan er maar is. Dat is de hoofdzaak.’
En in het uitgeleefde gezicht flikkerden fel de oogjes op.
‘Maar Moeder, en Nicolientje dan? Die heeft minstens zoo hard gewerkt en met
zooveel meer toewijding dan Bas!’
De oogen der oude keken hárd. Ze zei:
‘Bas is een jongen; die moet leeren om wat te worden. Maar voor een meisje, al
die geleerdheid...... dwaasheid!’
De dochter antwoordde niet dadelijk. Zij kende het koppig-onwrikbaar vooroordeel
der oude vrouw dat kennisvergaren voor vrouwen dwaasheid was en die 't haar zoon
nimmer vergeven had dat hij zijn dochter liet studeeren. Zij voelde geen lust het al
zoo vaak verdedigde op dit oogenblik nog eens te bepleiten. Eindelijk zei ze alleen
dit:
‘Bas werkt niet eens zoo erg graag, alleen maar omdat hij moet. Maar Nicolientje
is zoo gelukkig dat ze leeren mag.’
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De oude vrouw antwoordde niet, maar een schamper lachje plooide even haar dorren
mond.
De zware belgalm doorzong het huis als een eindelijke verlossingskreet. Met
eenzelfde beweging wendden beide vrouwen het gezicht naar de deur, de oude met
het nog flikkerende levensvlammetje der oogen in het uitgeleefde gezicht, de jongere
éen gretige warme hunkering.
En in éen oogenblik stond de stille oude kamer vol jong gerucht, in éen oogenblik
wist zij het en zij stroomde vol dankbaarheid, vol geluk. Allebei! Zij hoorde Bas'
brani-lachje, zag zijn glunder jongensgezicht, zonder air of pose nu, enkel blijdschap.
Maar o, ze zag Nicolientje's stil-zalige oogen, haar bevend-blijde glimlachje, het
teedere geluksblosje, dat haar fijne witte wangen beroerde. En zij hoorde haar stem
met den gedempt-juichenden klank: ‘Allebei Tantetje! Denk toch eens!’
Toen het eerste rumoerige vertellen wat was bezonken en zij rustiger gezeten
waren, schonk zij de koffie in, vier zorgvuldig volgeschonken kopjes met een
bibberend dik-wit roomlaagje op het donkere bruin. Op een gebloemd bordje schepte
zij de bessen apart voor Nicolientje, strooide er de fijne suiker over. Maar geen woord
verloor zij, zoo bezig, van wat de twee vertelden, van het opgewonden verhaal van
Bas, die wat braniïg nu weer in zijn verlevendigd bewustzijn van bijna-student zijn,
al zijn gewichtig zelfgevoel naar buiten schijnen liet, maar nog minder van het stille
vertellen van Nicolientje, van haar zacht-verrukte woorden om wat nu voor haar
open stond. Zonder dat zij het zelf wist lachte haar mond mee met het fleurig verhaal
der kinderen, blonken haar oogen als om eigen vreugd.
Weer zat de oude vrouw aan het raam roerloos weggedoken in haar stoel, het oude
gezicht half afgekeerd naar buiten als raakte wat hier binnen omging haar niet. Tot
zij plotseling, het zacht vertellen van het jonge meisje onderbrekend, met haar beverige
stem scherp vroeg:
‘En wat moet je nu worden met al die geleerdheid?’
Waarop het meisje met haar zoete stem zachtzinnig antwoordde:
‘Ik hoop dokter, Oma.’
Weer neep het smalende lachje de dorre lippen der oude tezamen, maar zij zweeg.
Of het gesprokene was blijven natrillen tusschen de kamerwanden zoo
broos-geruchtig leek het binnen nadat de kinderen waren heengegaan. Traag nog, of
haar bezige gedachten haar handen tegenhielden, was Tante Anna bezig aan de
koffietafel, en zag zonder wil hoe onder het blanke broodmes de bruine kruimels
wegspatten. Zonder op te zien begon ze weer te praten!
‘Allebei...... 't is boven hopen en bidden! Arnold zal in zijn schik zijn.’
Kort antwoordde de oude:
‘Arnold is een dwaas.’
En warmer, ondanks zichzelf weer meegesleept, bepleitte de dochter.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

263
‘Maar Nicolientje is er gelukkig mee. U ziet 't toch zelf. Gelooft u maar dat zij wel
werken zal.’ En na even zwijgen, of de woorden haars ondanks zich uit haar
loswoelden, sprak ze zachter en bewogener: ‘God, ik kan 't me zoo begrijpen! Zoo'n
heerlijke levensvervulling!’
Bijna trilde het als van haat in de heesch-gebrokene stem der oude toen zij
antwoordde:
‘Jij bent al even dwaas als Arnold en als dat kind. Jullie...... Ik geloof dat jij ook
al......’
Weer keerden de flikkervlammetjes der oogen in donkere boosheid zich weg. En
de dochter boog het hoofd en een gloed kwam haar wangen overblozen als had men
over een schuldige dwaasheid haar onderhouden. Maar toen zij even later de oude,
zich moeilijk bewegende vrouw aan tafel hielp, viel het haar op hoe verstild en
uitgebluscht haar gelaat weer leek. Wat was zij oud, oud na het tintelend-jonge dat
zooeven het huis vervuld had!
Toen de zomer al naar den herfst neigde en op een al najaarsachtigen bleekblauwen
dag Nicolientje wegtrok om haar nieuwe leven te beginnen, kon Tante Anna het
wonderlijke gevoel niet van zich wegduwen, dat ook in haar leven iets veranderde.
Zij zuchtte dien dag vele malen, terwijl haar oogen verlangend wegtuurden en haar
handen deden het gewone werk trager en onbedachtzamer. Al haar aandacht, al haar
innerlijke meeleven was voor het meisje ginds. En de volgende dagen, schoon zij in
de oude gelijkmoedige rust weer verder leefde vervulde haar toch nog durend dat
eene en het leek haar soms, schoon zij het zelf niet begreep, dat het oude verlangen
zijn vervulling nabij was.
Het waren Nicolientje's brieven, haar jonge, enthusiaste, verrukte brieven, die haar
innerlijk zich nog sterker deden keeren naar dat jonge zich ontplooiende bestaan.
Soms vroeg zij zich af: ben ik jaloersch? En dan glimlachte zij een ietsje pijnlijk en
schold zich een dwaze oude vrouw.
Het was juist in deze dagen dat de moeder zich minder goed gevoelde en haar
oude al half gebluschte leven zichtbaar neerboog naar den dood. Tante Anna verzorgde
haar met een nooit verflauwende toewijding en een zacht-weemoedige droefenis
vervulde haar bij het zien heengaan van dit dierbaar vertrouwde. In de lange middagen
en avonden dat zij aan dit ziekbed zat en peinsde, trok heel haar eigen leven aan haar
voorbij, heel dit stille eentonige leven, zonder een enkel diep verdriet, zonder een
enkele groote vreugde. En de weemoed in haar verdiepte zich wanneer zij bedacht,
dat ook zij al daalde naar het dal waar de avond valt. Dan roerde zich sterker in haar
het oud verlangen naar de levensvolheid, die zij niet gevonden had. Maar dan sloop
ook wel even een klein glimlachje langs haar mondhoeken, want diep in haar leefde
toch nog die dwaze kleine gedachte, dat misschien toch nog......
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Toen de eerste felle winterkou de laatste broos-gele blaadjes van de boomen had
gegrist drukte Tante Anna de uitgebluschte oogen der oude dicht en zag haar het huis
uitdragen naar waar de wintersche aarde haar ontvangen zou. Nu lagen de middagen
en de lange lange avonden vóor haar als donkere leegten van eenzaamheid. Zij ging
rond in de altoos schemerige lage kamers met hun oude meubelen en voelde hoe
deze vertrouwde atmosfeer haar als een beklemming omneep, of daar plotseling iets
was binnengeslopen, iets onduldbaars, dat haar sterker deed weghunkeren naar het
licht en het leven. Als om deze beknelling te ontvluchten schreef zij aan Nicolientje
lange brieven, uitvoerig ingaande op iedere door het meisje terloops vermelde
bizonderheid uit haar leven, vol van vragen naar haar werk. Al inniger keerde zich
haar wezen naar dat leven ginds, waarvan zij als een diepe voldoening de ontplooiing
meebeleefde. Maar onder deze belangstelling borg zich toch nog immer het éene
verlangen, dat nòg zich uit te leven zocht. Soms sloop het als vanzelf in een dezer
lange levende brieven, zooals eenmaal, juist zóo vanzelf, haar beschroomd vertrouwen
naar het meisje was uitgegaan. ‘Kind wat ben je toch gelukkig met wat je hebt. Zoo
oud als ik ben benijd ik je nog. Mijn dagen zijn zoo lang en zoo leeg en ik heb niets
gekregen waarmee ik ze vullen kan.’
Maar het was of deze haar eigen woorden een sluimerende gedachte in haar hadden
wakker geroepen. Had zij niets gekregen dat haar dagen vullen kon? Kon zij niet nu
nog nemen waarnaar heel haar leven had gehunkerd, al was 't laat? Toch niet tè
laat...... Over haar brief heen staarde zij weg naar de oude klok in den hoek, waar
het gelige petroleumlicht diepe glansjes in wakker riep. Zij hoorde noch het langzame
tik-tak, noch de groote stilte, die over haar stond. Zij legde de pen op het inktstelletje,
een zenuwachtig grimasje vertrok haar mond. Nu nog...... wat leeren gaan? Bijna
zestig jaar was ze...... Zij dipte de pen weer in de inkt om verder te schrijven. Weer
schold zij zich een dwaze oude vrouw.
Maar de gedachte, eenmaal geboren, liet haar geen rust meer. Iederen dag opnieuw,
elke van die lange middagen en avonden keerde zij het om en om, dit nieuwe
denkbeeld en schoon zij het telkens met dezelfde zelfsmaling verwierp, werd het
haar ten laatste wonderlijk vertrouwd.
Tot plotseling op een druiligen middag dat zij in de oude leunstoel voor het raam
naar buiten mijmerde dit alles haar zoo eenvoudig toescheen en zij alle wikken en
wegen en bedenken noodeloos wist, daar zij toch immers diep-in allang besloten
was...... Nu plooide een zacht lachje haar mond en haar oogen werden warm van
glans. Welzeker, zoo zou het zijn en zoo was het goed. En waarom niet? Wie was
ooit te oud om wat te leeren? En wie zou haar vragen naar het nut van dit alles voor
een oude vrouw? Niemand. Niemand zou haar uitlachen, want niemand zou het
weten.
Het leven was haar in ditzelfde oogenblik veranderd, of het komende het
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heden reeds vervulde. Dien avond gebruikte zij om haar plan zorgvuldig uit te denken,
om vast te stellen wat zij leeren wilde en waarmee zij zou beginnen en de stille uren
leken haar vervuld van een intens genot.
Zij besloot te beginnen met de studie van het Fransch. ‘Fransch kent ieder kind
en ik niet!’ was haar oudste grief geweest. Den anderen morgen, na met een
zenuwachtige haast zich door het noodzakelijke werk heengejacht te hebben, ging
zij naar een boekwinkel waar zij anders nooit kwam en kocht de studieboeken die
men haar zeide dat op de scholen gebruikt werden. Het leek haar dat zij een schat
naar huis droeg waarvan niemand de verwonderlijke waarde vermoeden kon. Zij
kaftte ze in bruin papier zooals zij altoos van de boeken van Bas en Nicolientje had
gezien en legde ze klaar om er dien middag mee te beginnen.
Van nu af bestond er in haar leven niet meer dan dit éene werk, dat haar
ongeoefenden geest noopte tot een stage stugge worsteling. Al haar denken en willen,
al haar hopen en verlangen spanden zich op dit eene. Geen moeite was haar te veel,
geen inspanning om te begrijpen en te volgen te zwaar. Een diep genot van
bevrediging was er in dit overgegeven zich verdiepen.
En geen twijfel rees in haar strak-effen zekerheid, geen vraag drong zich op waartoe
nog diende dit alles voor haar, oude vrouw, zooals het bij wie jonger waren diende
als middel om een doel te bereiken. Voor haar was dit het doel zelve, het weten. En
zij spelde de moeilijke woorden, bouwde de knutselige zinnetjes, vertaalde, met die
eene gedachte levend in haar: te kunnen lezen en begrijpen wat immer voor haar
gesloten was geweest, een boek geschreven in die vreemde taal.
Soms als familie of vrienden vroegen, medelijdend, of zij zich niet verveelde zoo
alleen de lange dagen door, dan omgleed vluchtig een lachje haar mond, maar haastig
antwoordde zij: ‘... Er is zooveel te doen, het huishouden, naai- en breiwerk en wat
lectuur...’ En zij wist haar rijkdom diep in zich en ongezien.
En wanneer zij in de avondstille kamer onder den gelen lampschijn vocht haar
dagelijksche worsteling, waarvoor zij zich rust en genoegen ontzegde, dan had zij
geen wensch meer, geen begeerte, dan was zij vol rust en geluk omdat het leven haar
toch nog had geschonken de eindelijke bevrediging van het oude oude verlangen.
Maar als de bel haar opschrikken kwam, dan borg zij eerst alles zorgvuldig weg
omdat zij voor niemand wilde weten wat een dwaze oude vrouw zij was.
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Rahîn van Pakoendjen,
door Indri Wini.
MOEIZAAM sleepte Rahîn zich voort......
't Was een brandend heete middag. De hooge kanariboomen langs den weg stonden
roerloos te treuren; de heggen van kembang-sepatoe, grijzig-groen van het vele stof,
lieten hun verschrompelde bladeren hangen en het gras scheen inéén te krimpen
onder het onzichtbare vuur van de zon. Het was héél stil op den grooten weg; er was
geen geslenter van nietsdoende Inlanders, geen rumoer van menschen, die rijst of
roedjak aten voor een warong of dobbelden aan den kant van den weg. Alles scheen
te slapen en te zuchten onder die warme, broeiende atmosfeer. De waronghouders
zaten te knikkebollen onder het afdakje van hun verlaten toko's, een eenzame sado
met een half-slapenden koetsier sjokte hobbelend voort en de hoefslag van het schriele
paardje klonk helder kleppend in de stilte.
Het asphalt van den weg was week geworden door die groote hitte. Rahîn's voeten,
groezelig wit van stof en vuil met wijd uitgespreide teenen, lieten er flauwe indrukken
in achter. Ze deden hem pijn, het warm-weeke asphalt schroeide zijn vleesch. Maar
hij voelde dit nu nauwelijks meer. Hij voelde het branden in zijn hééle lichaam, nu
eens heviger, dan weer minder, alsof er een groot vuur binnen in hem gestookt werd,
dat soms dreigde te verstikken en dan weer hoog oplaaide met vurig-lekkende
vlammen; hij voelde een loome moeheid, die steeds zwaarder op hem begon te
drukken; hij voelde een gestadig bonzen en hameren in zijn hoofd, zóó, dat het leek
of het ieder oogenblik uit elkaar zou barsten. Hij kòn haast niet meer, het zweet
parelde in groote droppels op zijn voorhoofd en liep in dunne straaltjes langs zijn
blooten, glimmend-bruinen rug. Voort moest hij, steeds maar voort! Nog vóór den
avond moest hij immers in Pakoendjen zijn, zijn dessa, zijn oude woonplaats. Weg
wilde hij uit deze stad, waar hij honger en ellende geleden had...... O, hij zag zich
weer, zooals hij drie jaar geleden jong en krachtig zijn geboortegrond had verlaten
en vol moed naar de stad was getrokken, die hij op het oogenblik haatte. Hij dacht
nu met weemoed en heimwee terug aan het leven op Pakoendjen en kon zich niet
voorstellen, dat hij er toen geen vrede en voldoening bij had kunnen vinden.... Ja, nù
zag hij het heel anders. Toèn had hij niet willen luisteren naar den raad van het
dorpshoofd. Toèn had hij zich erg ongelukkig gevoeld en had hij gesnakt naar een
leven met meer afwisseling...... met meer emoties. De stad, die groote stad in de
nabijheid, waar rondreizende kooplieden fantastische verhalen van deden, waar
groote huizen en tuinen stonden, waar wagens, fietsen en auto's liepen bij honderden,
diè had hem aangetrokken
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met een onweerstaanbare kracht....... En hij had er zijn groote sawah en zijn huisje
voor verkocht, hij was er voor in onmin geraakt met àl zijn eenvoudige dessagenooten.
Maar het had hem niet kunnen schelen; hij was vòl hoop, vòl moed immers. En eerst
was het goed gegaan. Hij werd huisjongen bij een gefortuneerde familie en had er
een leven, zooals hij het zich niet beter had kunnen wenschen. Totdat er in het huis
van zijn meester een diefstal gepleegd werd, waar hij sterk van werd verdacht. De
zaak kwam voor 't gerecht en de bewijzen tegen hem waren van dien aard, dat hij
veroordeeld werd...... Twee lange jaren opgesloten, héél zwaar gewerkt en behandeld
als een beest...... Hij huiverde, als hij terug dacht aan dien tijd. Het had hem moreel
geknakt en op een harde wijze was hij tot het besef gekomen, dat niet alles even mooi
was en even gemakkelijk ging in de wereld. Zijn energie en levensdurf, zijn
vertrouwen in eigen kracht waren gebroken. Hij voelde zich tientallen jaren ouder,
toen hij op vrije voeten werd gesteld. En toen was de ellende eigenlijk pas begonnen.
Dagen lang had hij vergeefs gezocht naar werk en door den honger gedreven was
hij gaan bedelen. Maar de menschen gaven hem niets, omdat hij er nog zoo jong
uitzag. Ze scholden hem uit voor een luiaard en de Inlanders, die hem zagen staan
aan den kant van den weg onder een waringinboom, lachten om hem en gooiden hem
met vuil en steenen. Toen werd hij opgepakt wegens bedelarij. En nù, vijf dagen
nadat hij weer vrij was en al zijn pogingen om werk te vinden op niets waren
uitgeloopen, nù had hij besloten maar weer terug te gaan naar Pakoendjen. Dáár
zouden ze hem wel helpen: de menschen waren er eenvoudig, maar goed van hart......
Nog een kwartiertje loopen, dan was hij er. Maar elke minuut leek hem een
eeuwigheid. De zon scheen meedoogenloos en aan den hemel van tintelend blauw
was geen wolkje te bekennen. Zijn lippen waren kurkdroog en zijn verhemelte voelde
aan als perkament. Hij snakte naar water, maar gunde zich niet eens den tijd om er
bij één van de huizen om te vragen...... O, wat brandde die zon, nu was het, of hij in
zijn nek gestoken werd met duizenden fijne naaldjes. Zijn oogen brandden ook, diep
in hun kassen als kooltjes vuur. Alles gloeide en smeulde in zijn lichaam.
Hoe héél anders was hij dezen weg afgeloopen, drie jaar geleden! En nu hoorde
hij weer de woorden van Si-Mirib, het dorpshoofd: ‘De groote stad, mijn Rahîn, is
niet voor iedereen geschikt, en jij, als eenvoudige dessaman, zal nog moeite hebben
er het leven te houden.’...... Ja, het was, zooals Si-Mirib zeide. Worstelde hij niet
elken dag met den dood? Was hij, zoowel lichamelijk als geestelijk, niet gelijk een
stervende? 't Was of de boomen aan den kant van den weg hem 't één voor één
toeriepen: ‘De groote stad is niet voor iedereen geschikt.’ 't Leek wel, of ze er om
lachten, die groene reuzen; hij zag in het gebladerte grijnzende gezichten, die spottend
op hem neerkeken...... Ha, ha, zijn verdiende loon, een dessa-
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man in een groote stad...... Een klapperboom, even bewogen door een zwoel
windvlaagje, scheen erom te schaterlachen. ‘Ooo,’ kreunde Rahîn en bedekte zijn
oogen met beide handen. Hij smeekte Allah om genade en voortstrompelend met de
oogen nog steeds bedekt, bad hij......
Toen hij aankwam in Pakoendjen, was het reeds avond geworden. De menschen
zaten voor hun huizen en kauwden sirih of rookten strootjes. Met inspanning van
zijn laatste krachten strompelde Rahîn voort naar het huis van het dessahoofd. De
menschen zagen hem niet, want hij liep vlak langs het donkere bamboebosch, maar
toen hij overstak naar de woning van Si-Mirib zag een Inlander hem. ‘Wie is daar?’
riep deze, omdat Rahîn's strompelende gang zijn aandacht trok en toen riepen ook
andere dessalieden, die hem zagen: ‘Wie is daar?’
Rahîn draaide zich om, als versuft. Flauwtjes zag hij de kleine huisjes en de
Inlanders, die naar hem keken. Hij wilde spreken, maar kòn niet. Toen stroomden
de Inlanders tezamen om te zien, wie die vreemdeling was. Ze drongen zich om hem
heen en schrokken terug van zijn uitgeteerd, ìn-vermoeid voorkomen, maar zij
herkenden hem niet. ‘Wie zijt ge?’ vroegen er enkelen. Hij antwoordde niet. Toen
slaakte een vrouw tusschen de omstanders een gil. 't Was Ajah, een gewezen liefje
van Rahîn en zij schreeuwde het luid uit boven de stemmen van de anderen: ‘Het is
Rahîn, Rahîn van de dessa, die vóór drie jaar naar de stad is getrokken.’ En nu
herkenden zij hem en in koor klonk het: ‘Rahîn! Rahîn van de dessa!’ En de mannen
en vrouwen vertelden het thuis aan hun ouders en kinderen, ze vertelden het aan
iedereen, die het nog niet wist en die het maar hooren wilde: ‘Rahîn is terug uit de
groote stad; hij die ons 3 jaar geleden verlaten heeft, is weerom gekomen, omdat hij
er bijna stierf van den honger.’ En allen hadden een stil leedvermaak - Rahîn, de
groote, sterke Rahîn van vroeger was een wrak geworden door honger en ellende.........
Rahîn stond er nog, op dezelfde plaats en de Inlanders, die om hem heen stonden,
maakten hem uit voor een ontrouwen dessaman. Zij vonden het zijn verdiende loon
en zij lachten om zijn versleten broekje en zijn vuilen hoofddoek, de eenige
kleedingstukken, die hij aan had. Hij hoorde nauwelijks wat ze zeiden, hij hoorde
alleen een gonzing van verwarde stemmen. Hij voelde zich plotseling héél licht
worden, net alsof hij opsteeg van de aarde, het duizelde hem en hij zag een nevelig
waas trekken voor zijn oogen; even zag hij, héél helder, het gezicht van Si-Mirib
vlak bij hem, toen zag hij niets meer.........
Toen Si-Mirib uit zijn huis was tevoorschijn gekomen, hadden de Inlanders plaats
gemaakt. Zij groetten het dessahoofd eerbiedig en het gepraat verstomde. Si-Mirib,
kleine, magere Inlander met een smal, ouwelijk gezicht, keek Rahîn een oogenblik
zwijgend aan, toen lichtte er iets in zijn donkere
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oogen als teeken van herkenning. Enkelen van de omstanders wilden tot hem spreken,
maar hij beduidde hun te zwijgen. Toen Rahîn in onmacht viel, gebood hij kalm twee
Inlanders:
‘Breng hem in mijn huis, leg hem op een balei-balei en haal Indera, de doekoen,
hier met genezende kruiden.’ Zij gehoorzaamden en het volk ging stil uiteen, maar
verderop in de dessa kwamen zij weer bij elkaar. Zij vonden het vreemd van Si-Mirib,
maar zij durfden niets te zeggen, omdat ze bang voor hem waren en omdat hij het
dorpshoofd was. Zoo gingen ze mopperend en ontevreden naar huis en vertelden het
daar: ‘Si-Mirib heeft Rahîn geholpen en verpleegt hem in zijn woning.’
Het volk van Pakoendjen was zéér ontevreden, want de rijstoogst was mislukt. Het
was iets vreemds, want over het weer was niet te klagen geweest. De menschen
begrepen het niet; nog nooit was zooiets voorgekomen op Pakoendjen. Velen werden
bang en voorzagen een onheil, want het volk was zéér bijgeloovig. 's Avonds kwamen
zij heel stil en plechtig bij elkaar en dan spraken zij zacht over het vreemd gebeuren
en baden tot Allah De lust tot werken verging, want het gàf immers niet, of ze werkten.
En ze vroegen den dorpspriester om raad. Deze zonderde zich af en bad tot Allah
om een verklaring...... Op een avond riep hij de mannen van Pakoendjen bijeen voor
zijn woning. Ze waren er allemaal, behalve een paar ouderen en Si-Mirib, die 's
avonds nooit zijn huis uitkwam en nu strootjes rookte voor de balei-balei van Rahîn,
die nog steeds ziek lag. De dorpspriester Jaiman was een Inlander met een
indrukwekkende gestalte; hij was lang en forsch gebouwd, zijn zwarte oogen waren
vol vuur, maar zijn donkerbruin gelaat stond altijd strak als een masker, zijn stem
was luid en imponeerend en door zijn kalme, beheerschte gebaren wist hij aan zijn
redevoeringen tot de goedig-domme Pakoendjen-menschen nog méér overtuigends
te geven. Het volk eerde en vreesde hem, het geloofde in hem. Op dien avond sprak
hij héél lang tot de dessalieden en zij luisterden vòl verwachting. ‘...... en ik zeg het
U, kinderen van Pakoendjen, hij, die schuldig is aan de mislukking van onzen oogst,
is in ons dorp....’ Nu werd het rumoerig onder de menschen van de dessa; verward
gegons en gezoem van stemmen klonk op uit de menigte.
‘Wie is het dan? Zeg het ons Jaiman!’ riepen er enkelen luid. En kalm ging Jaiman,
de priester, voort:
‘Hij, die Pakoendjen drie jaar geleden verlaten heeft; hij, die den rijstbouw verachtte
en die ons allen geringschatte, omdat wij eenvoudige landbouwers waren; hij, die,
na in de stad bijna omgekomen te zijn van honger, onze hulp kwam inroepen; hij,
Rahîn, is de schuld van alles, en Allah heeft ons gestraft voor de goedheid van
Si-Mirib, die geen goedheid meer is, waar het hier een verachtelijke uitgestootene
geldt.’
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Toen Jaiman met spreken geëindigd had, uitte het volk zijn haat en bitterheid op
Rahîn, den schuldige, door luide uitroepen en gegil. ‘Dood aan den verrader, den
uitgewekene! Rahîn moet sterven! Zijn dood zou ons kunnen redden.’...... En Jaiman
keek met voldoening néér op het volk, dat hij door zijn woorden in zijn macht had;
dat hij nu had opgezweept tot het uiterste; en om zijne dunne lippen speelde
nauw-merkbaar een triompheerend lachje.
Schreeuwend trokken de mannen van Pakoendjen het dorp door. In al hun
broeiend-donkere oogen gloeide haat, hun gezichten stonden wreedverwrongen en
enkelen zongen opzweepende krijgsliederen. Zoo gingen zij naar het huis van
Si-Mirib. Even verstomde het gezang en het rumoer: het was een instinctieve vrees,
een beklemming voor het huis van het dessahoofd, en voor Si-Mirib zelve. Maar hun
haat overwon die vrees en zij riepen en zongen weer met luide stemmen, zoodat
Si-Mirib Rahîn verliet en zijn huis uitsnelde. Hij zag zijn onderdanen...... en hij
begrèèp. Toen stond hij stil, zijn kleine, magere gestalte fier opgericht, zijn smal
gezicht in strakke plooi en in zijn oogen een vreemde glans. En langzaam hief hij
een arm op, om zijn volk toe te spreken.
Maar enkele jonge, overmoedige lieden, die zagen, dat het meerendeel bang werd
voor Si-Mirib en zich straks weer als lammetjes naar huis zou laten brengen, drongen
naar voren. Zij schrééuwden en met hunne krachtige lichamen liepen zij Si-Mirib
omvér, liepen over hem heen, zonder medelijden, gevolgd door àl de anderen en zij
drongen het huis binnen, dat heilig was, volgens dessagewoonte. Ze gingen er te keer
als woestelingen, vernielden alles, wat er onder hun bereik kwam en wierpen zich
op Rahîn. Ook hij had begrepen, toen hij het rumoer vóór het huis gehoord had, maar
kalm-berustend had hij het volk afgewacht. Toen zij de kamer binnendrongen, richtte
hij zich op en keek de dessalieden aan met zijn vreemd-groote oogen...
Zij waren als razenden, de Inlanders, ze staken Rahîn met hun krissen in zijn
lichaam, wáár ze maar steken konden. Toen, als ontzet, stoven ze terug en tuurden
met van angst verwrongen gezichten naar het lichaam van Rahîn, het lichaam, dat
nu gloeide en straalde van een vreemdsoortig, wit licht en naar zijn oogen, die
schitterden als diamant...... Buiten weerklonk dof gerommel van den donder...... Het
bliksemde...... Ze renden weg, de Inlanders, en borgen zich op in hun huizen. En
allen waren zéér beangst; ze hadden een voorgevoel van iets vreemds, iets ontzettends.
Ze baden tot Allah, maar het gebed luchtte niet op. Ze bleven het voelen, het kwam
aan met rassche schreden...... Iets ongekends!
Dien nacht woedde er een orkaan. De heele dessa was wakker en angstig zagen de
menschen toen van uit hun woningen naar het schelle licht van den bliksem, waardoor
telkens het dorp met al zijn rijstvelden en bosschen
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spookachtig opdoemde uit de zwarte donkerheid van den nacht. Zij krompen inèèn
bij de zware donderslagen, zij beefden van ontzetting voor den macht van de
natuur.........
Toen gebeurde het, wat zij hadden voelen aankomen...... Een verblindend-wit
bliksemlicht, een donderslag zóó luid en zóó ontzettend, dat het was, alsof de bodem
sidderde en beefde, een gierende windvlaag en een regenbui: groote, zware
waterdroppels, die kletterend tegen de atappen huisjes sloegen....... Zij voelden het
allen: nù moest het komen. En zij vluchtten naar buiten, klagend en kermend, hoopten
zich op bij elkaar. Zij voelden den killen regen niet, die hun kleeren doorweekten,
ze wachtten op hetgeen komen mòest...... Het lichtte. Dáár zagen zij het tegen den
hèl verlichten hemel aan...... Een zwarte schaduw, een mensch van wonderlijke
grootte...... En zij herkenden. Ze zagen het verwrongen gezicht, de wijd-open oogen
en den saamgetrokken mond...... Rahîn was het, die droevig glimlachte......
Het licht en de schaduw verdween, het onweer trok voorbij, maar nòg waren daar
al de Inlanders, staande of geknield en zij tuurden steeds naar de plaats, waar het
beeld van Rahîn zich vertoond had. En van hun trillende lippen kwam het als een
zucht:
‘Rahîn! Rahîn!’
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Wie van zijn hart een klooster maakt,
door Ernst Groenevelt.
Wie van zijn hart een klooster maakt
en lijk een monnik boet en waakt,
is niet mijn dichter.
Maar hij, die woont in 't open huis
en moedig vreugde draagt en kruis,
die is mijn richter.
Het lied van wie zich zelf bemint
en daar alleen maar tranen vindt,
kan ik niet lezen.
Maar die als tot den open dag
het leven tegen gaat - die mag
mijn dichter wezen.
En hij, die altijd schreit of bidt
en in zijn eigen schemer zit,
kan mij niet roeren.
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Maar hij, die van den toren uit
de roepstem van het leven luidt,
kan mij vervoeren.
Hem vraag ik in mijn huis tot gast;
hij draagt met mij de zware last
van 't moeizaam leven.
Maar zal, wanneer de zon er is,
van al zijn rijkdom mij gewis
het schoonste geven.
Bij al wat is en komen gaat,
voel ik mij op zijn levens-maat
gerust en blijde.
Want - zoo het leed mij onder houdt zijn oog, dat in het mijne schouwt,
leert mij te strijden.
En op dat strijden volgt gewin.
Mijn dichter zet zijn lied reeds in.
De Torens luiden!
O torens, luidt voor wie het meest
een dichter - 't leven mij tot feest
weet te beduiden.
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Nachtegaal,
door Edward B. Koster.
Als cascade van geluid
Drupt het nachtegaalsgefluit
Langs de aloude boomen;
Door de takken kabbelt pracht
Van getjuik in kalmen nacht,
Vol van passiedroomen.
Verre beemd, ravijn en kaap
In magnetisch-milden slaap
Beven vreemdbewogen;
Domm'lend dier in woud en meer,
Even luist'rend, knipoogt weer,
Luikt de vaak'rige oogen.
Al wat ver is wordt gesust,
Door muziek gewiegd in rust,
Dankbaar beweldadigd;
Maar 't nabije voelt den gloed
Van den zanger in het bloed,
Tot hij is verzadigd.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Fenna de Meijier, Zondaresje, Amst., Mij v. Goede en Goedk. Lect., 1920.
Het is een waar genoegen, bij een schrijver of schrijfster, ook na al vrij langdurige
productie, bestendigen en grooten vooruitgang te kunnen constateeren. ‘Le génie est
une longue patience’ - wij weten het wel, maar, nu ja, wij...... twijfelen er toch altijd
nog zeer sterk aan. Genie trouwens is zoo'n verschrikkelijk groot woord. Laat ons
in dit verband maar liever van talent spreken. Talent, dat zeer zeker groeit door
werken, onophoudelijk en ernstig werken, door nimmer aflatende aandacht en
volkomen toewijding. Maar toch is het dàt niet alleen, naar mijn bescheiden meening,
waardoor in kunst een ‘bestendige vooruitgang’ ontstaat. Er moet ook zijn een
innerlijke groei, er moet iets zijn dat niet door arbeid alleen is te weeg te brengen:
een loutering, een veredeling, die het leven zelf geeft, mits zeer intens geleefd.
Fenna de Meijier begon haar litterairen loopbaan als een vrij slap
romanschrijfstertje, sympathiek wel, want nooit onzuiver, maar.... weinig beduidend.
Haar werk is niet alleen voortdurend belangrijker, sterker en dieper geworden, maar
tegelijk - en dat is zoo iets zeldzaams - fijner, gedistingeerder. In haar ‘Zondaresje’
ontbreken geheel de matte, ietwat zeurige of langdradige ‘plekken’, die haar vorige
boeken altijd nog min of meer ontluisterden. Deze nieuwe roman behoort geheel tot
de litteratuur, in engeren zin. Hij is nobel en juist gedacht, grootendeels met veel
entrain geschreven, en er zijn mooie stukken in. Neen, zoo iets is niet alléén met
werken te bereiken. Het is verkeerd, ook in deze dingen, het mysterie te miskennen.
Wij kunnen niet altijd begrijpen en verklaren waardoor zielskrachten groeien.
De lezers van Elseviers kennen het 4e, 5e en 6e hoofdstuk van ‘Zondaresje’. Dat
zijn de z.g. Parijsche hoofdstukken, d.w.z. die, waarin het lieve Paulientje, die de
schrikkelijke zonde begaan heeft er met een getrouwden man ‘van door’ te gaan, in
de fransche hoofdstad haar eerste groote geluk en haar eerste groote ellende beleeft.
M.i. vormen deze hoofdstukken het mooiste gedeelte van het boek - enkele zeer fijne
bladzijden verderop niet te na gesproken. Met diep inzicht en warme genegenheid
is hier de snelle verwording van een onvolwassen liefde, de bijna-verwording van
een liefelijk meisjeszieltje geschetst. Dat Paulientje feitelijk door een toeval wordt
gered - het begin van den oorlog, dat haar noodzaakt naar Holland terug te keeren;
Louis is franschman geworden en moet dienen; hij sneuvelt weldra; - men zou het
een zwakheid kunnen noemen, ware het niet dat men dat toevallige nauwlijks opmerkt;
zoozeer rijp was Paulientje voor dien terugkeer, zoozeer zijn wij overtuigd dat het,
na haar mislukte zelfmoord-
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poging, daartoe wel komen móest. De oorlog heeft het Fenna de Meijier gemakkelijk
gemaakt haar Louis te doen verdwijnen; zonder den oorlog had zij Paulientje moeten
doen vlúchten, terug naar Holland, naar Moeder, en Louis moeten doen ondergaan,
langzaam, in de broeikassfeer van Parijs.
Hoe voortreffelijk is deze sfeer in de genoemde hoofdstukken aangeduid. De
onrustige, op de spits gedreven geluk- en genotzoekerij van jonge artisten en
half-artisten, hun zelfoverschatting en hun aanstellerij, hun koortsige pogingen meer
te schijnen dan zij zijn! Een armzalig pervers troepje. En daarin, aandoenlijk trachtend
zich aan te passen, het argelooze hollandsche jonge-dametje.
Als Paulientje terug is uit Parijs begint haar historie een beetje te wankelen. Wij
zién dat leven in Amsterdam lang zoo goed niet als het Parijsche. Het is vervolgens
Zondaresje's groeiende liefde voor Stefaan, haar neef, helaas ook al getrouwd, en
met zoo'n oer-hollandsche vrouw, die ons verhaald wordt. Haar lijden en haar
loutering door deze liefde. Aan het eind ontvlucht zij - min of meer - de verleiding
door met een zieke naar Egypte te vertrekken, voor goed misschien. Wij lezers zijn
er eigenlijk nog niet zoo van overtuigd, dat de liefdesgeschiedenis van Paulientje
hiermee uit is. Zal Stefaan haar kunnen missen op den duur? Een hollandsch
spreekwoord, dat hij en zijn vrouw wel zullen kennen, zegt: de kruik gaat zoolang
te water tot zij breekt. En Paulientje, die op het punt gestaan had, uit smachtende
behoefte aan warmte, zich aan Willy Maes te geven - zal er in Egypte geen Willy
Maes vóór haar komen te staan? Haar laatste brieven aan Stefaan - brieven, die nooit
verzonden werden - spreken van hooge loutering. Maar Solon wist het wel: niemand
is gelukkig voor zijn dood. Hopen wij het beste voor Paulientje; het stuk van haar
geschiedenis dat wij kennen heeft ons zeer ontroerd............
Wat mej. de Meijier nu verder nog te doen heeft, het is, m.i. vooral: haar taal
hooger opvoeren. Nog laat zij zich wel eens een banaliteit ontsnappen. Haar eenvoud
en zuiverheid bewaren, niets forceeren (wat trouwens niet in haar aard ligt), en toch
meer voortdurend belangrijk worden, ook van taal; ziedaar mijn raad, met groote
belangstelling gegeven.
H.R.

Marie Schmitz, Het Duurzame Geluk, I. De Schoone Zekerheid, II. Naar
Nieuwen Opgang; Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1920.
Deze beide deelen zijn niet tegelijk verschenen, maar ik ben blij, lezing en bespreking
te hebben uitgesteld tot ook het tweede deel het licht gezien had. Dit is n.l. in alle
opzichten beter dan het eerste, voller en belangrijker; de handeling gaat er ook vlugger
haar gang. Wat deze vlugheid betreft kan mevrouw Schmitz overigens nog wel een
lesje halen bij Fenna de Meyier. Misschien moest zij, als deze, meer bestudeeren de
fransche romanlitteratuur, in haar hooge momenten nog altijd een onvolprezen
leermeesteres. Het
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eerste deel van dit D u u r z a m e G e l u k vooral - ik mag het wel ronduit zeggen,
nu het tweede zooveel verbetering heeft gebracht - is wat men langdradig noemt; te
veel onbelangrijkheden zijn er eindeloos in uitgesponnen; het is, o nooit slecht
geschreven, nooit valsch, maar, nu ja, zoo ontzaglijk... ‘duurzaam’!
Wat een echte éérste roman is dit. Mevrouw Schmitz zal ze wel beter gaan maken.
Zij had dezen nu noodig om zich eens uit te schrijven. En zij gaf al dadelijk mooie,
ontroerende dingen. De figuur van de moeder der heldin zal mij bijblijven; trouwens
bijna al de leden van dat gezin zijn zeer herkenbaar-menschelijk en soms met kordate
frischheid gegeven. En ook het heldinnetje zelf - wel ja, de behandeling is nog wat
al te subjectief, maar er zit hart in en begrip ook wel.
Niet goed weg weet ik daarentegen met den held van het verhaal, Lucas, den
romanschrijver. Die is wat men een raar pot eten noemt. Verbeeldt zich communist
te zijn, maar steekt nooit een hand uit om een ander te helpen. En als zijn geduldige
vrouwtje zich in 't eind verwijt hém nog niet genoeg geholpen te hebben, spreekt hij
dat volstrekt niet futtig tegen. Zijn er zoo? Misschien wel. Maar wij zijn geenszins
overtuigd van 's mans diepte of belangrijkheid, en er zijn vele bladzijden over hem,
waarbij wij denken: nu ja, nu weten wij het wel.
Dat het tweede deel zoo veel meer boeit dan het eerste ligt vooral aan den warmer
schrijftrant van de schrijfster. ‘Gloed’ is er niet het ware woord voor; het is een
innigheid, die als 't ware voortdurend voelbaar is, ondanks de vele woorden, die wel
eens wat praterig zijn. De episode van den dood van Jantje is treffend en aandoenlijk,
het geheele boek dat van een warmvoelend, menschelijk mensch.
H.R.

Josef Cohen, Zonnedauw. Amst., Mij. v. goede en goedk. lectuur, 1920.
Ik heb - het moet vele jaren geleden zijn - eens een boek, een goed boek, van den
heer Josef Cohen gelezen; ik meen dat het getiteld was Ve r v a n d e m e n s c h e n .
De inhoud van dat boek is mij sedert wat ontschoten, maar aan de lectuur bewaar ik
niettemin thans nog uitmuntende herinneringen.
Hoe jammer dus dat, waar ik, gedachtig aan juist die herinneringen, de lezing van
Z o n n e d a u w vol goede en welgezinde verwachting begon dit dikke boek geen
vooruitgang mocht blijken bij vroeger - neen, dat het zelfs, als ik goed begrepen heb,
eene teleurstellende teruggang beteekent.
Op den omslag wordt ons in eenigermate zelfvoldaan-klinkend
boekverkoopersproza medegedeeld, dat in Z o n n e d a u w ‘geteekend’ zijn ‘de
levenservaringen van een in een gestichtsweeshuis (was “weeshuis” niet voldoende?
- D.Th.J.) opgegroeid jong meisje, in haar jeugd aan de liefde vreemd gebleven, en
daardoor (?? - het tegenovergestelde komt even vaak voor - D.Th.J.) te vatbaarder
voor den schok (d e n schok? de schok die
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h i e r beschreven is? - D.Th.J.) ervan als het leven haar er aan blootstelt.’
De waarheid is, dat Z o n n e d a u w de lotgevallen beschrijft van een eenzaam
gevoelig weesmeisje, dat, het weeshuis op den daartoe gestelden termijn onttogen,
en onthuis in ‘de wereld’ waar zij hare eerste betrekking vervullen gaat, het slachtoffer
van den eerstbesten poenigen mijnheer wordt, die, in háár instinctief wáre liefde
tastende, het klavier harer gevoelige onbevangenheid handig te bespelen weet. Het
noodlot van een vrouw dus, slachtoffer wordend dier altijd weer ontroerende en
aangrijpende liefde, die eeuwig hoopt en nooit verkrijgt; eindeloos geeft en nimmer
vraagt; durend verlangt en niet bevredigd wordt - want duizendmaal bedrogen, getrapt
en belogen, dagelijks gemarteld en op de pijnbank gebonden, en ten slotte, verstooten
en beschimpt door een harde, kwaaddenkende wereld, wederkeerend in de groote
Eenzaamheid, die alle Verweesden omvangt.
Welk een gegeven! En ach, wat heeft de heer Cohen ervan gemaakt!
O ik geef gaarne, ik geef héél gaarne toe, dat de heer Josef Cohen, hij met zijn
warm en rijk gemoed, ook uit dit boek weer niet de eerste de beste blijkt. Het bevat
bladzijden voortreffelijke en zuivere beschrijving. En het zou een zeer nijdassig en
kwaadsappig ontkennen van des schrijvers positieve kwaliteiten beteekenen, wanneer
ik niet gewag maakte van de vele sublieme vondsten, van de vele, van begrijpende
levensliefde en bitter-gewonnen levensinzicht getuigende uitingen, die achteloos,
doch helaas ook roekeloos, over de bladzijden van dit lijvige Z o n n e d a u w liggen
uitgestrooid.
Maar wat ligt dat alles verloren tusschen waardelooze rommel - wat is dit
boek-als-geheel een overvol gepropte uitdragerswinkel van halfsleetsche romantiek!
Ik breek mijn nek over allerlei bestofte wonderlijke voorvallen; ik trap op veelvuldig
gebarsten oude intrigues; ik stoot tegen gehavende lotsverwikkelingen en gescheurde
toevallighedens; en ergens in een hoek ontdek ik, verbijsterd, den prijs van het Beeld
des Eigenzinnigen Levens, een verschoten copie naar den haast vergeten meester
George Meredith!
Men vraagt zich af, hoe, bij een zóó hoog reiken, een schrijver zóó weinig eischen
aan zichzelf kan stellen - hoe iemand die toch tóónt verschillende der hier beschreven
situaties innerlijk te hebben doorleefd en doorleden, de smakeloosheid begaan kan,
zijne heldin Lydia te kijk te zetten op de hoeken der straten en haar bloot te stellen
aan den martelenden aanblik der onedele gelaten van een op uiterlijkheden en het
scandaleuze belust nieuwsgierig plebs!
Wonderlijk, het schrijnende dualisme in dit boek. Eenerzijds de eerlijke poging
tot getrouwe beelding eener innerlijk-beleefde werkelijkheid, anderzijds eene
verwerpelijke houdingloosheid, een schrijf-maar-raak manie, eene fnuikende
afwezigheid van de elementairste zelfcritiek.
Ik herinner mij enkele woorden van een fijnen spotter: ‘Wann wir schreiben, so
setzen wir das A zuerst, und das B nachher; und so machen wir es immer. Was die
Ordnung der Wörter unter sich anlanget: so bilde ich mir ein,
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wir thun genug, wenn wir sie so setzen, dasz, die meiste Zeit, ein Verstand
herauskömmt. Können unsere Leser unsern Sinn manchmal nicht erreichen: so müssen
sie es entweder ihrer Einfalt zuschreiben; oder denken, dasz wir selbst nicht gewuszt,
was wir haben wollen: und dann wäre es eine Unbescheidenheit, von uns zu verlangen,
dasz wir sagen sollen, was wir nicht gewuszt haben.’
Het is deze toon, die ik, merkwaardigerwijze, ook nu en dan in Z o n n e d a u w
vernomen; het is deze gedachtengang, die ik in den heer Cohen, in zijne grillige
aberraties opgemerkt heb. Om over de doode punten in zijn verhaal heen te komen
heeft hij zoo nu en dan maar wat geschreven, dat met het eigenlijk gebeuren geen
innerlijk verband had; terwijl hij voorts, en dat is het meest fnuikende geworden, in
dollen overmoed, bij tijden, tegelijkertijd Faust en Mephistopheles heeft willen wezen.
D.TH.J.

Elise Soer. Langs Lijdenswegen. Amsterdam, H.J.W. Becht.
Ik stel mij voor een al wat oudere dame in een vriendelijk vertrek, een erker met
‘mooi uitzicht’, een schrijftafel en daarachter - welgemoed - de schrijfster.... Een
stapel papieren al volgepend - het wordt een omvangrijk werk en dit stemt tot
blijdschap, maar het goede dametje mengt in haar binnenste vreugd met ernst, want
zij leeft wel heel echt met haar helden en heldinnen mede. En hun lot is dikwerf
droevig. Kan het anders? Het leven, denkt zij, is nu eenmaal een wisselend spel van
regen en zonneschijn. En daarenboven nog: de oorlog.... Maar de liefde geeft kracht
om alle smart blijmoedig en heldhaftig te dragen. De wereld...... bemijmert zij, mag
deze groote waarheid immer opnieuw vernemen. En zij wil aantoonen, hoe de mensch,
door het lot gevoerd langs ‘Lijdenswegen’ aan 't einde toch niet in een impasse
behoeft te geraken. Is het niet een zeer beminnelijke gedachte? Wie zou er boos
kunnen worden op dit vriendelijk dametje? Dat zij de oorlog noodig had om deze
haar stellige overtuiging duidelijker te demonstreeren, wie, die het haar euvel kan
duiden?
Zij zit daar zoo toegewijd en hartelijk aan haar schrijftafel, zij stoort niemand; laat
haar stil zitten zoo als zij nu, puttend uit de schatten harer herinnnering, de Eifel
beschrijft, het romantisch oord, laat haar tooveren met ‘goud’ en ‘brons’ met ‘sluiers
en wazen’, laat haar bergen behangen met ‘juweel bestikte vorstelijke mantels.’
En laat haar te midden dezer poëtische mise-en-scène, haar personae opstellen,
een ‘ontaarde’ vader (o gruwel) drie verwaarloosde dochterkens, een slechte meid,
een goede tante, een zwakke oom, die getyranniseerd wordt...... en zij allen onder de
dreiging van het noodlot, doch vóórbestemd tot redding. Dit alles in stille harmonie
met een natuur waar ‘sluiers van goud’ geweefd worden over bergen, wier flanken
nog biggelen van regendroppen. Ik houd het er intusschen voor, dat deze harmonie
vol-
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strekt niet gezocht is, doch geheel intuïtief zoo werd aangebracht.... De ‘diep
gezonken’ vader raakt door den invloed van de slechte meid, zijn laatste beetje fut
en zedelijk besef geheel en al kwijt, doch hij eindigt als ziekenbroeder in een
oorlogshospitaal. Ook hij is geen ‘verloren ziel’ want de schrijfster is een pur sang
idealiste...... Eerbiedigen wij dit...... Goed - en de dochterkes? Clara trouwt met een
boer, beneden haar stand, maar later blijkt deze schoone Eifeler boer toch nog van
adel. Zij wordt moeder en zij is gelukkig. Maar dan komt de oorlog. En het geluk
verkeert in smart. Zij heeft in ieder geval een bijzonder voorlijk jongske, dat op zijn
vijfde jaar reeds over buitengewone zeggingskracht beschikt (hij heeft daarvan op
zijn derde trouwens al blijk gegeven). De kleine Herman zegt, o.a. van zijn zeer
patriottisch-gezinden grootvader: ‘hij is een narik...... hij pocht op den oorlog, of hij
dien zelf gemaakt heeft......’ Enfin, kinderen worden in oorlogstijd vroeg rijp en
wijs...... Clara's man sneuvelt niet, doch hij keert deerlijk gehavend terug uit den
strijd. Marietje, de jongste der drie dochters, een lichtzinnig kind, flirt eerst met 'n
te velde trekkend officier en vindt later ‘den dood bij een luchtaanval’. De oudste,
Anna, die de schuld van haar vader aan haar moeder boeten wil, leeft voortaan, onder
den naam van zuster Veronica, in dienst der barmhartigheid.
Dit is het kort resumé van wat een lijvig boek werd. Een romantisch verhaal,
droevig en idyllisch. En een wijze les: in ieder mensch schuilt 'n vonkje edele geest.
‘Levenswijsheid’ - moet dit kostelijk zout somtijds niet in de capsule van het zoet
verhaal worden toegediend, opdat het gretiger gebruikers vinde?.... Ja.... maar.... O,
de adder der twijfel, die zóó onverwacht te voorschijn glijdt. Wij bleven aldoor kijken
naar die vriendelijke dame, doch nu is er opeens een stem, die aan 't oor ons fluistert:
‘litteratuur’. Het is 'n onaangename schrik. Wij kijken wéér.... Ach, zit een kunstenaar
wel ooit zóó welgemoed achter zijn tafel? En de tranen van deze lieve vrouw, zijn
het wel de gloeiende tranen van ontzag en vrees voor de eigen schepping? Goede
menschen zijn nog geen scheppers van schoonheid.... En de zoo onontbeerlijke
levenswijsheid, zij stijgt, als een aroom, omhoog uit al wat waarlijk schoon is, zij is
nimmer het doel zelve van de kunst. De kunstenaar, die leeft en zoekt, zal uit de
bloemen van schoonheid stellig honing van wijsheid meebrengen.... Doch met de
schoonheid is hij voorzichtig en met de wijsheid zuinig. Spiegel wil hij slechts zijn.
Doch.... hoe zei ook weer Flaubert het: ‘Nous ne devons penser qu'a représenter; il
faut que l'esprit de l'artiste soit comme la mer, assez vaste pour qu'on ne voie pas les
bords, assez pur pour que les étoiles du ciel s'y mirent jusqu'au fond.’ Wie zoo worden
kan, moet eerst gegaan zijn langs ‘Lijdenswegen’. Maar hoeveel donkerder zijn deze,
dan welke Elise Soer heeft kunnen ontdekken. - Zij mag wat ons betreft wel blijven
op haar vredig plekje.... maar zou zij daar de pen, gevaarlijk wapen in een onvaste
hand, niet kunnen nederleggen?
J. DE W.
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Grafische kunst.
Is het louter toeval, dat, na de excessen die wij thans op picturaal gebied beleven, er
zich meer en meer neiging tot grafische kunst openbaart?
Het kan toch niet een ‘behagen’ van 't publiek zijn, dat, nu de vraag naar
schilderijen minder wordt, de kunstenaars drijft tot ets, litho en houtsnede? Ik zou
er het verlangen in willen zien naar een vastere vormgeving, naar een domineeren
van de lijn boven de kleur, waartoe de techniek van de houtsnede, zeker het sterkst,
maar niet minder die van ets en litho dwingt.
Het duidelijkst wordt dit als het ware geïllustreerd door de beide hoofdgroepen
op de tentoonstelling der Ver. voor Grafische Kunst, de inzendingen van M.W. v.d.
Valk en van het werk van wijlen Jan Mankes; twee kunstenaars wier uitingen
schijnbaar zoo zeer uiteen loopen, maar wier observatie van de natuur zooveel gemeen
had.
Zeer zeker, v.d. Valk heeft een ruimer blik, hij ziet de dingen groot en breed, hij
ziet het landschap in zijn wijde uitgestrektheid, maar daarbij toch ook de boomen
met hun grillige takken, met hun knoestige stammen. Mankes' blik bepaalde zich tot
een enkel ding, tot een vogel of een viervoeter, tot een bloem of een klein stilleven
en zijn aandacht bleef hangen aan den rijkdom van details. Maar naast beider
persoonlijke visie hebben zij de liefde tot de natuur met elkaar gemeen en daarbij de
wijze waarop zij het omringende beschouwen. Zij zien het teekenachtige boven het
picturale uit, de vorm boven de toevallige effecten van verlichting, en daarom ook
is hun werk zoo bij uitstek zuivere graphiek.
Van der Valk, van wiens ontzaglijk oeuvre de hier geëxposeerde vijftig stuks
slechts een klein gedeelte zijn, is ongetwijfeld een zeer fijn en gevoelig colorist,
menig stilleven bewijst dit; maar daarnaast is hij een weergaloos teekenaar, wat in
zijn latere aquarellen en pastels ook duidelijk naar voren komt en culmineert in zijn
etsen en litho's. Het is prettig, hier ook enkele der vroege etsen uit Amsterdam, en
uit Auvers te zien, omdat wij daarin de spontane uiting, de krabbel als het ware op
zink, kunnen waardeeren als voorafgaande aan de meer geserreerde etsen van lateren
tijd. Vergelijken wij eens ‘een oude schuit’ of ‘Méry en oude weg in Auvers’ met
die uitvoerig geteekende ‘brug’ of met ‘het groote jaagpad’, dan zien wij hoe de
vlotte notities tot intenser natuur-observaties zijn geworden; hoewel bij beiden het
teekenachtige, de contour, zeer sterk het geheel beheerscht.
Het is de vaste hand, die het meest markante neerschrijft met gevoel voor evenwicht
en compositie, met goeden smaak en somwijlen een lichten humor.
Wat Valk's werk mede zoo aantrekkelijk maakt is dat het zoo door en door gezond
en eerlijk is, dat er een blijde stemming van uit gaat, van iemand die, boven al, de
schoonheid der dingen weet te waardeeren.
Zoo genoot hij enkele jaren geleden van den zeldzamen glans, van
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bouw en kleur, van paarlemoer- en andere schelpen. De pracht en de kleur, hij
schilderde ze, den grilligen vorm, hij teekende ze op steen. En aan deze
schoonheidsontroering danken wij die voortreffelijke litho's, waarvan de
tentoonstelling er enkele liet zien, en die o n s weder de reflex geven van wat den
kunstenaar boeide.
Zoo zien wij den mensch voor ons in z'n werk, en evenals v.d. Valk zich typeert
door zijn frisschen kijk op de natuur, zoo kenmerkt Mankes zich door zijn
nauwgezette, conscientieuse bespiegeling der dingen.
Hij is de zorgvuldige, ietwat droefgeestige waarnemer, die evenals v.d. Valk de
schoonheid der dingen zoekt, maar ik zou bijna zeggen meer nog de innerlijke dan
de uiterlijke schoonheid.
Van hem zien wij heel zijn grafisch-oeuvre bijeen, waaruit beter dan uit een enkel
ding kan blijken, hoe hij in iedere techniek naar de meest geëigende werkwijze zocht.
Zijn houtsneden van het geitje, den ezel, de spin, de kraai, zij zijn niet alleen
karakteristiek om de typeering van het dier, maar mede voor de zuivere technische
kwaliteiten. Zoo is het ook met zijn etsen, en zelfs met de enkele litho's die hij maakte.
Juist een dergelijke opvatting der grafische kunst hebben wij in dezen tijd zoo
noodig. Gelukkig waren er meer ter expositie die blijken gaven van juist inzicht en
nog niet door trucs en virtuositeiten anders wilden schijnen dan zij zijn. Ik noem
even hier Wittenberg en Dirk Nijland die beiden met zeer goede houtsneden voor
den dag kwamen.
Een afzonderlijke plaats in de grafische kunst neemt Huib Luns in, zoowel door
zijn vlotte vaardigheid als door zijn beheerschte techniek. Op de tentoonstelling der
Grafische Vereeniging had hij enkele dingen; in de Maatsch. van Beeldende Kunst
echter een grooter aantal, zoodat wij hem daar in zijn houtsneden en zijn litho's
konden proeven en waardeeren.
Luns is een ietwat uitbundig talent, dat graag breed en forsch werk maakt, met
een neiging tot decoratieven zwier. Er zit iets van den zuidelijken aard van Jordaens
en Rubens in hem, en dat zien wij ook in zijn vlot geteekende litho's van
naaktfiguurtjes, die aardig van lijn, geestig van expressie zijn. Opmerkelijk daarom
is het, wanneer Luns zich zet tot het maken van een houtsnee, waarbij alle losse zwier
is uitgesloten. En juist in die ‘Beschränkung zeigt sich der Meister’. Zijn houtsnede
Vught is in dit opzicht een voortreffelijk staal. Het materiaal dwong hem tot
vereenvoudiging, tot grootere massa's zwart en wit, en hierbij heeft hij van den nood
een deugd gemaakt, waarvan een uitstekende houtsnede het resultaat is.
Het kan zijn dat de meer soepele litho zich juister bij Luns' talent aansluit, wat hij
in houtsnede bereikte toont in ieder geval dat hij volkomen voelt wat iedere techniek
toekomt. Zoo'n mensch is dus een aanwinst voor de grafische kunst.
R.W.P. JR.
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De Duitschers bij de Onafhankelijken.
De Onafhankelijken hebben ook vroeger jaren wel vreemdelingen tot exposeeren
genoodigd. Men herinnert zich wel de ‘isten’ van allerlei soort, waaronder de
‘beeldhouwer’ die een rand van een strooien hoed en andere echte dingen had
toegepast in zijn beeld. Die rariteiten waren een heele attractie en veroorzaakten nog
al pret.
Bij het aanzien van deze modernste Duitsche uitingen moet echter elke lach wel
op onze lippen versterven. Welk een naargeestig gedoe!
Het is misschien geen wonder, dat men op het oogenblik in Duitschland een
uitgesproken voorliefde heeft voor het griezelige, benauwende, ‘enge’. Dat hangt nu
eenmaal samen met de physieke en moreele malaise van het volk. Zeer karakteristiek
is dat men zich thans werpt op het weer uitgeven van neo-romantische litteratuur,
liefst de meest spookachtige, dat men Hoffmann herdrukt, Poe vertaalt, de somberste
en vreemdste verhalen van Balzac uitzoekt; heele periodieken heeft opgericht vol
fantastische narigheid (der Orchidiëengarten enz.) en in tal van monografieën bij
voorkeur afbeeldt wat maar doet huiveren of ijzen.
Nu kan zoo iets tot kunst, zelfs groote kunst worden; ik behoef stellig de groote
voorbeelden hier niet te noemen. De moderne Oostenrijksche teekenaar Alfred Kubin
is door zulke kunst een der belangrijkste figuren geworden in onzen tijd.
Maar dit stel schilders en beeldhouwers, waarvan Max Pechstein wel de knapste
is, brengt met zijn misteekeningen, zijn grove kleuren, zijn onsmakelijke bedenksels
van plastischen aard en zijn nabootsing van negerkunst niets dan onwil bij ons teweeg.
Dit is een gewilde leelijkheid, een nagemaakte naïeviteit en een perverse
barbaarschheid, die den goeden smaak tarten. Van welk een geestelijke armoede
getuigt het, om het morbide te willen oproepen met hopeloos gemeene kleuren, met
rauwe, wreede teekening, door het verwringen van vormen, door het nadoen van de
argeloosheid der barbaren! Ik heb hier onlangs met wrevel gesproken van de
amorfistische plastiek van Wichmann, die doellooze figuren modelleert in prachtige
materie. Welnu, door de verzinsels dezer Duitschers gaat men daarin den goeden
smaak waardeeren; men ziet hoe zoo iets toch ook stuitend-leelijk kan worden.
De tusschen dit werk gehangen schilderijen van Hollanders, Onafhankelijken,
komen dan ook zonder uitzondering gunstig uit: die van Germ de Jong, M. de Groot,
Gregoire enz. Dat kan tenminste getuigd worden.
C.V.

J. Franken Pzn. bij d'Audretsch.
Deze nog jonge kunstenaar heeft de gewoonte zich op tentoonstellingen met groot
werk aan het publiek voor te stellen, zóó op de Nationale in
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Scheveningen met het zittende damesportret en op de tentoonstelling van ‘Kunst met
een litterair onderwerp’, in de Kunstkring, met ‘Levensleed’. Dit doet onaangenaam
aan, wanneer daaruit een totaal gebrek aan zelfkritiek blijkt, die de moeilijkheden,
die het formaat, naarmate het grooter wordt, verhoogt, niet inziet. Maar wanneer dit
groote werk, zonder nog op zichzelf voortreflijk te zijn, duidelijk laat zien dat het
door den innerlijken drang van den kunstenaar en door zijn opvatting van het motief,
verlangd werd, en tevens blijkt dat de schilder het niet minder beheerscht dan zijn
kleinere werken, dan kan men den durf, om met zulk werk voor den dag te komen,
slechts toejuichen en moet men zich verheugen in het robuste, breede gebaar, de
jeugdige kracht die ons eruit tegemoet komt.
J. Franken's groote werk is zeker niet minder dan zijn kleinere doeken, ja, eigenlijk
is het beter, ofschoon het kleinere meer verzorgd en gebonden is. Maar men voelt
tegenover dit werk zoo sterk de neiging tot het monumentale, tot den bouw in groote
plans, met enkele sprekende kleurmomenten, zonder streven naar dieptewerking,
decoratief-vlakvullend, maar tegelijkertijd sterk uitbeeldend - dat men in moet zien
dat het groote formaat voor dezen kunstenaar aangewezen is. Eerst in een verder
stadium van zijn ontwikkeling zal Franken misschien in staat blijken met deze zelfde
tendenzen zich ook op het kleine doek volkomen uit te spreken. Wij moeten hem
dan ook nog een krachtige ontwikkeling toewenschen, want met de goede gaven,
waarover hij blijkt te beschikken, is hij verplicht het nog veel verder te brengen.
Voorloopig moet hij zich toeleggen op vormveredeling en kleurverrijking en een
nog vaster bouw van zijn compositie, terwijl hij er voor moet waken niet te sterk
vast te raken in een bepaalde richting, n.l. die van Jan Sluyters. Met dezen kunstenaar
vertoont hij in zijn werk veel overeenkomst, in het algemeen kleuraspect, in het
oplossen der vormen en, tusschenbeide, in den bouw zijner composities. Toch is er,
naar het wezen, zulk een verschil tusschen beide kunstenaars, dat deze
overeenkomsten moeilijk anders te verklaren zijn dan als afzien door den jongere
van den oudere. Daarmee wil ik niet zeggen dat Franken een Sluyters-navolger is verre van dien - maar hij ondergaat diens invloed en het komt mij voor, dat dat zijn
werk niet steeds ten goede komt. Het uitbundige in Sluyters' aard past niet in Frankens
rustige, krachtige persoonlijkheid. Bij den laatste zoeke men niet de laaiende felheid
van Sluyters' plotselinge kleurenhartstocht, maar een bezonken pracht van edel naast
elkaar geplaatste kleurvakken, vol innerlijk leven, schijnt ons het werk van dezen
kunstenaar te beloven; meer nog te beloven dan te geven. Enkele doeken geven deze
richting reeds heel zuiver aan, en zijn op zich zelf als zeer goede schilderijen te
prijzen, maar wat den totaalindruk betreft, kan men met groote stelligheid een nog
zuiverder harmonie, en een tot nog grooter uitdrukkingskracht ge-
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raken der kleuren verwachten. Heel goed zijn vooral de groote zonnebloemen, waarbij
het geel der bloembaden gedempt oplicht tegen het zware groen van stengel en loof,
en aan den voet van het schilderij een diep blauw en een fonkelend rood de harmonie
van groen en geel verrijken en tot een nog edeler kleurenspel opheffen. Dit is een
zeer schoon schilderij.
G. KN.

Max Nauta in de maatsch. v. beeld. kunsten, Amsterdam.
Het eerste wat ik indertijd van Nauta gezien heb is een Doodendans, een feeërieke
voorstelling van in spookachtig licht bij en om den toren van Ransdorp dansende
figuurtjes. Die figuurtjes waren skeletten, fantastisch belicht, in het rond spelemeiend
of hokkend om een vuurtje, of in een kring zwevend boven den toren. Er was goede
teekening in, de kleur, die wat erg blauw was in den beginne, begint nu paarsiger en
grijziger te worden, waarop de maker met zijn onderschildering gerekend had. Een
aardig en origineel schilderij.
Niet al Nauta's werken zijn zoo fantastisch van onderwerp, want deze schilder
kiest zich straten en grachtjes in de Jordaan, dokken, tuintjes tot studieterrein en
vertoonde hier in portefeuille ook vele schetsen naar volkstypen, paarden, enz. Maar
een neiging om ook de aspecten van de werkelijkheid tot droomgezichten te maken,
en de kleur- en vormmassa's met een eenigszins mystieke stem te doen spreken,
schijnt wel vaak zijn streven. Ook hier heeft hij dan door onderschildering gerekend
op een fijnen toon, later te ontstaan in zijn schilderijen, en het is daarom dat de
directer gedane en directer aansprekende aquarellen soms nog beter de bedoeling
schijnen weer te geven.
Er zijn mooie dingen bereikt in die huispartijen op de oude grachtjes, waarvan de
details met reserve en toch met studie geteekend zijn, in de tegenstelling van
besneeuwde schuiten met daken en luchten. Soms is een dramatisch-bedoelde kleur,
in de lucht bijvoorbeeld, nog wat te rauw, en in het groote stuk met de kleurige schuit
streeft de schilder zijn doel voorbij, maar kostelijke plekjes stad en land werden in
deze vlakke, maar pittige manier geteekend en geschilderd, en de figuurtjes die hij
er soms in plaatst, verrijken den indruk waarlijk. Een tuintje in de Jordaan, met
weelderige bloemen en planten is werkelijk sprookjesachtig. Voortreffelijk ook het
kerkplein met de oudjes. Als deze schilder, wien een eigen visie vanzelf schijnt te
zijn gekomen, nu maar zich blijft verrijken aan de natuur, en als hij, met zijn neiging
tot het sprookjesachtige en de tooverachtige bontheid in de kleur, zich nu maar ver
houdt van alle Rackhammerij of Du-(en ver)lackerij, zal hij een talent kunnen
ontwikkelen, dat in ons land zeldzaam is. Hij heeft reeds een respectabel oeuvre
achter zich, maar zal vooral niet te veel moeten maken, en vooral niet te veel groote,
ambitieuze schilderijen. Mocht hij dan ook die zijde van zijn aanleg ontwikkelen,
waarop het fantastische doodendans-schilderij een zoo veelbelovenden kijk gaf!
C.V.
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Raoul Hynckes bij Fetter.
In het rustige tentoonstellingszaaltje bij de firma Fetter aan de Weteringschans
exposeert thans de schilder Raoul Hynckes.
Het is al een paar jaren geleden dat wij hier ter plaatse over zijn werk schreven en
nu wij het terug zien is het prettig te kunnen constateeren, dat, bij de goede kwaliteiten
die het toen reeds bevatte, het thans meer verdiept is. Schilderde hij vroeger vlot en
handig, had hij een gemakkelijken en aangenamen toets, bezat hij een gevoel voor
harmonie en een zeer persoonlijke opvatting omtrent de compositie - al deze
kwaliteiten heeft zijn werk nog, maar.... meer bezonken. Zijn kleur is fijner en
gevoeliger, meer overwogen en verdiept. Hij schilderde vroeger, laat ons zeggen....
te gemakkelijk en dat zat hem in den weg om verder te komen. Het ging hem te vlot
af, hij kende zijn palet, wist wat en hoe hij het moest opzetten en werkte te veel direct
naar de natuur, zonder deze als het ware in zichzelf getransponeerd te hebben.
Wat hij nu echter bij Fetter laat zien getuigt van een ommekeer die nieuwe fijne
dingen doet verwachten. Een sneeuwgezicht op 't Prinseneiland is daarvan al een
heel goed bewijs en zoo zijn er meer schilderijen, waarmee wij Hynckes van harte
geluk moge wenschen.
R.W.P. JR.

M. Adamse in de maatschappij voor beeldende kunsten.
In de Maatschappij voor Beeldende Kunsten exposeerde in de maand Januari, met
anderen, de schilder M. Adamse, wiens verschijning in onze kunstwereld mij van
werkelijk belang lijkt.
Hij heeft veel gemeen met den ons te vroeg ontvallen Mankes. Datzelfde
doordringende zoeken naar karakteristiek van het innerlijk der dingen door het uiterlijk
heen, met een zeer positief, zeer gaaf weergeven van dat uiterlijk, diezelfde soberheid
als einddoel. In de onderwerpen is verschil: schilderde en teekende Mankes veelal
dieren, een enkele kop, een landschap, bij Adamse zijn het vooral portretten, een
enkel figuurstuk, en bloemen die hij uitbeeldt.
In die bloemen is dan ook, wat men in bloemen zoozeer uitvieren kan, de zin voor
weelde en gloed, de taal van een edele materie, van een kleur die doet droomen. Dat
is in de klaprozen en de daliah's. Evenals Mankes herinnert Adamse ons aan de
primitieven; dat doet hij in de bloemen (hebben niet ook zij die echt eenvoudige
prachtlievendheid, die daaruit blijkt) maar ook in de portretten van oude vrouwen,
waarin hij zoo ernstig en geduldig den vorm weergaf om te geraken tot de ziel daar
achter.
Geduld, toewijding en daardoor ook wijding, dat is het wat ons uit deze werken
aanspreekt, ook uit die mooie studies van ontbladerde boomen, waarvan de
ingewikkelde takkengroei met zooveel helderheid en smaak
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gecomponeerd zijn en tot iets eenvoudigs geworden, iets met een expressie, als bij
dergelijke teekeningen van de Japanners.
Eenigszins apart van het andere werk staan hier profielteekeningen van vrouwen,
hier is, dunkt mij, de subjectiviteit meer naar voren gebracht, het styleeren iets
duidelijker voelbaar. Maar hoe het ook zij, dit mooie werk, zoo beheerscht en
doorwrocht, zoo manierloos en zoo vol piëteit, bergt schoone beloften voor de
toekomst. Ik hoop het werk van Adamse dat tot nog toe in het Noorden nog weinig
te zien is geweest, voortaan meer op tentoonstellingen aan te treffen; het is een
verkwikking.
C.V.

Johan Vlaanderen bij Unger en Van Mens.
‘Man kauft nicht das Bild, sondern man kauft bloss den Namen!’ heeft een Berlijnsch
kunsthandelaar mij eens gezegd en zijn woorden kwamen mij in de gedachte, toen
ik de twee zalen met werk van Johan Vlaanderen doorliep en merkte dat deze kunst,
met haar serieus, intiem karakter, die uiting van een poëtisch gemoed vol liefde tot
de natuur, ondanks zulke kwaliteiten geen koopers had gevonden.
Deze fijne kunstenaar, steeds nog een vreemdeling voor het publiek, is echt een
dichter van het landschap. Hij houdt van den vollen dag, van het volle zomersche,
wanneer de zon hoog schijnt en alles in blad staat en bloeit, bovenal echter van het
jonge nog ongerepte groen in het voorjaar. Hij houdt van boomrijke plekken grond,
met een doorkijk over vlakke velden, onder zacht-blauwen hemel, of met een open
voorgrond, waar de zon speelt over gras en bloeiend gewas. De boomen heeft hij lief
en hij kent hun verschillende soorten als mogelijk geen ander schilder hier heden ten
dage. Hij teekent, hetzij met potlood, waskrijt, water- of olieverf, niet den boom als
een ding dat hij noodig heeft in zijn landschap voor de compositie; als een kleurvlek
of een donker schaduwplan, daar gewenscht voor het evenwicht, òf omdat het ding
in de natuur hem een gewaarwording gaf van grootschheid of kracht of lieflijkheid
of eenig ander sentiment. Vlaanderen wil in de eerste plaats den boom op zichzelf
doorgronden; zijn aard, zijn innerlijk en uiterlijk wezen in eerste instantie geven; pas
daarna komt hij tot het stemming verwekkende waartoe de boom op zekere momenten
van belichting of van weersgesteldheid op hem inwerken zal. En dit laatste gaf hij
nog slechts in enkele werken.
Willem Maris moet eens diep beleedigd zijn geweest toen iemand hem op zijn
lateren leeftijd vroeg: ‘U schildert immers koeien?’
‘Koeien? Koeien?’ moet hij verontwaardigd hebben uitgeroepen. ‘Ik schilder
licht!’
Vlaanderen zal het niet als een krenking aanvoelen, indien men zegt dat hij in de
eerste plaats boomen schildert, boomen en den bodem waaruit zij opgroeien; dat hij
daarmee zijn landschappen opbouwt, pas hierna komt tot het licht dat om alles waart,
en dan tot de stemming, de aandoening
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welke de dingen verwekken. Deze tentoonstelling getuigt van zijn groote liefde voor
den groei der planten; toont dat hij niet slechts het karakter van hun bladwerk
uitmuntend kent en weergeeft, maar heel het wezen zooals zij staan en groeien in
het landschap. Hoe de takken de lucht inreiken, nederbuigen of breed-uit als een wijd
armgebaar staan in de ruimte. Hoe ze pluimend neerwaaien, als haneveeren in den
wind, soms als zwiepende bezems dienend om de lucht te reinigen; hoe ze stug,
armelijk, als nijdige pieken er uitzien of recht en feilloos, onbesmet opgroeien, gelijk
de boomen eener kweekerij. Hij geeft ze, aan een bouquet van seringen gelijk, met
hun fijn gebladerte uitsproeiend in het licht; dan weer onregelmatig, slordig, met
knoestig-draaiende takken omkronkelend in de ruimte.
Vlaanderen laat ons den boom zien, zooals deze, vol teekening, als uitgeknipt, aan
kantwerk gelijk, met zijn kroon staat tegen het licht; dan weer in donkere bosschen
als lang reeds gestorven, de takken in vunzige atmosfeer, vol stof en spinrag, roerloos,
onwezenlijk, vol angstige beklemming.
Vlaanderen bekijkt den boom graag van vlakbij, plaatst den barstigen ouden stam,
afgesneden van inplanting en kroon, vaak op het voorste plan van zijn doek, en geeft
daarachter soms het ondoordringbaar mysterie van een dennenwoud; doch ook, en
meestentijds, het open wijde land, waar de lente doorbreekt, het jonge groen uitbot,
de vlier bloeit of de peppelblaadjes ruischen. Vederop liggen er de weiden uitgestrekt,
met slooten of strakke rivier, of de hooivelden, met hoeven en schooven, in
vriendelijke openheid, in zacht-blauwe atmosfeer.
Vlaanderen, die de natuur bemint met innige bewondering, heeft het schoone
rondom zich maar voor het grijpen; en nu de omstandigheden hem gunstiger zijn, is
hij pas in staat zich geheel in zijn kunst uit te leven.
Want dit werk is nog niet altijd, wat het wezen kan. De teekenaar wint het nog
van den schilder; de toon is nog vaak onzuiver en verward. Bij een transparanten
voorgrond, dun in de verf gezet, vermengd met terpentijn, is de lucht er boven soms
dik, en in verhouding tot de rest zwaar geschilderd. Met de kwast gaat Johan
Vlaanderen nog niet gemakkelijk om; daarentegen is hij een waar virtuoos in het fijn
en karakteristiek en levendig teekenen met het penseel.
***
In 1867 werd deze schilder te Kralingen geboren. Aanvankelijk was hij niet voor
het vak opgeleid; doch een langdurige ziekte en de omgang met den vogelteekenaar
Jan van Oort brachten hem nader tot de begeerte de natuur in kunst te verheerlijken.
Hij leerde Mauve kennen, bezocht de Rijksacademie, kwam veel in aanraking met
Van Looy, die zijn zwager werd; doch zijn eigenlijke leermeester was slechts de
natuur. Zoo kan hij Degouve de Nuncques nazeggen: ‘Vivre en parfaite communion
avec la nature, mon seul guide.’
A.O.
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HOKUSAI.

- ‘ADIEU! ('N LAATSTE ZWAAI VAN HET PENSEEL)’. UIT: FUGAKU-HIYAKU-KEI
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Hokusai en de honderd Fuji-gezichten.
Door Anne Hallema.
Voor W.O.J. Nieuwenkamp.
INDERTIJD verschenen in dit Maandschrift eenige opstellen van Dr. M.W. de Visser
over de Japansche prenten van het Rijks Ethnographisch Museum*), welke
achtereenvolgens naar tijdsorde door den schrijver, als conservator, in de museumzaal
konden worden tentoongesteld. Daardoor stelde hij den Elsevierslezer in de
gelegenheid, zich een beeld te vormen van scholen en meesters dezer Oostersche
houtdrukkunst, terwijl de talrijke mooie illustraties bij de liefhebbers van Japansch
prentwerk, die de platen der tentoonstelling genoten, de herinnering aan de kostelijke
kakemono's en boekjes verlevendigden en anderen opwekten, naar Leiden te gaan,
om de origineelen te bewonderen in hun edel lijnrhythme en voorname kleurharmonie.
Van de zestien tentoonstellingen waren er gedurende 1 Maart - 1 Dec. 1914 drie
aan Katsushika Hokusai gewijd en in de opstellen over diens L a n d s c h a p p e n ,
O v e r i g e P r e n t e n en B o e k j e s deelde Dr. De Visser de hoofdzaken mee van
het leven en werk van dezen wereldberoemden Japanner, die reeds tien jaar vroeger
in de Nederlandsche kunstbeschrijving was geïntroduceerd door R.W.P. de Vries Jr.
in het sympathieke boekje J a p a n s c h e P r e n t k u n s t , hetwelk door de vereeniging
‘Kunst aan het volk’ te Amsterdam werd uitgegeven. In het Elseviersartikel over de
landschappen van Hokusai worden van zijn bekende serie der Z e s e n d e r t i g
F u j i -G e z i c h t e n een twintigtal prenten beschreven en tevens de beteekenis van
den heiligen berg voor het Japansche volk aangeduid, die aan dertien provinciën zijn
top toont, sedert eeuwen door pelgrims wordt bezocht en in dicht- en schilderkunst
veelmaals werd verheerlijkt, terwijl in het derde opstel over den productieven Yedoër
twaalf drukjes van het in drie boekjes verschenen werk F a g a k u h y a k k e i , d.i.
Honderd gezichten op den Fuji, worden besproken, waarvan evenwel niet één werd
gereproduceerd.
Er bleef dus aanleiding, om in een geïllustreerde studie deze H o n d e r d
G e z i c h t e n in het bijzonder te beschouwen. Toen nu de heer S. de Vries mij
welwillend zijn exemplaar beschikbaar stelde en de etser Anton Pieck me

*) Dr. De Visser schreef ook: O u d e n N i e u w J a p a n , E.J. Brill, Leiden, 1913. Den
belangstellenden in Japansche kunst en kultuur zij dit zaakkundig werkje warm ter lezing
aanbevolen. In 1669 verscheen t'Amsterdam: G e d e n k w a a r d i g e G e z a n t s c h a p p e n
door Arnoldus Montanus, versierd met een groot aantal ‘Afbeeldsels in Japan geteikent’.
Vertalingen zijn: J a p a n d o o r J a p a n n e r s uitgegeven door Alfred Stead en D e
G e e s t v a n J a p a n door Okakura Yoshisaburo. (Wereldbibliotheek). Gedurende 1832-'52
verscheen (in aflevr.) N i p p o n , Archiv zur Beschreiburg von Japan. Dit standaardboek
werd bewerkt door Ph. Th. von Siebold, die van 1323 tot '30 in Japan vertoefde door
tusschenkomst der Ned. regeering en grondig er volk en staat, géographie, mythologie,
geschiedenis, kunsten, wetensckappen en godsdienst bestudeerde. Ook verscheen van zijn
hand Fauna en Flora Japonica.
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toestond voor de reproductie een keus te doen uit zijn zeldzaam-fraaie drukken, was
daartoe de gelegenheid geboden.
***
Elk belangrijk werk over Japansche kunst - hoeveel verschenen er niet sinds de
uitgaven van De Goncourt en Gonse in de moderne talen en in het Japansch zelf! geeft een eereplaats aan Hokusai, al moge hij de minst-typisch-Japansche artist wezen
in de phalanx der prentkunstenaars van de Ukiyoye-riu, zij er weerzin tegen zijn
kunst bij zijn landgenooten*) en worde hem verweten den ondergang van de
Volksschool te hebben verhaast. Ook Dr. Julius Kurth†) erkent met waardeering zijn
‘groot, geniaal levenswerk,’ ofschoon hij in Hokusai ziet ‘den Verderber und Zerstörer
einer hohen Kunst.’
Tegenover deze bewondering-onder-voorbehoud, die koel en nuchter aandoet en
den vereerder van Hokusai licht ontstemt, klinkt warmgeestdriftig het woord van
Louis Gonse, die van hem in zijn karakteriseerende biographie getuigt, hoe hij een
der grootste schilders van zijn volk is en volgens het Europeesch begrip zelfs de
grootste en geniaalste Japansche kunstenaar, welk gevoelen Fr. Perzyński schijnt
toegedaan, daar hij schrijft, dat men aangegrepen wordt door een diepe ontroering,
wanneer bij de studie van de geschiedenis der Japansche schilderkunst aan het eind
der XVIIIde eeuw de beschouwer komt tot den man, die in onafgebroken arbeid aan
de slavenketen van een duizendjarige konventie vijlde, tot de ketting stuk viel en die
na dat bevrijdingswerk verlost stond, vrij en eenzaam, ‘von Empfindungen
überwältigt, wie sie ein Blinder fühlen mag, dem das Augenlicht geschenkt wird und
der von dem sonnigen Glanz und der bunten Pracht des Weltbildes Worte kindlichen
Entzückens stammelt’§). Zoo is dan Hokusai voor den een de Vernietiger van de
Oud-Japansche kunst, terwijl d' ander in hem den Bevrijder begroet. Doch daarin
komen Gonse en Kurth volmaakt overeen, dat Hokusai een van die ras-echte werkers
is geweest, waarvan Millet zei, dat zij in dienst van hun kunst ‘hun huid wagen.’ Als
de Duitscher eerlijk biecht: ‘Hokusai ist eine ganze Welt’, bevestigt hij daarmee de
getuigenis van den Franschen kunstminnaar, die reeds dertig jaar vroeger schreef
van diens levenswerk: ‘Son oeuvre est immense...... c'est l'encyclopédie de tout un
pays, c' est la comédie humaine de tout un peuple.’
Hoewel Hokusai er geen flauw vermoeden van had, dat zijn naam de eerste
Japansche kunstenaarsnaam zou zijn, die den oceaan overstak en

*) ‘C'est seulement depuis que le jugement des Européens l'a placé en tête des artistes de sa
nation, que les Japonais ont universellement reconnu en lui un de leurs grands hommes’.
Louis Gonse. L' a r t J a p o n a i s , 1887, pag 90.
†) D e r j a p a n i s c h e H o l z s c h n i t t . München, 1911, R. Piper & Co. Verlag. Schreef:
S h a r a k u , H a r u n o b u , U t a m a r o en bracht in J a p a n i s c h e L y r i k ons de
Japansche dichtkunst nader, waarin Otto Hauser hem was voorgegaan en Hans Bethge hem
volgde.
§) In tegenstelling met Dr. Kurth schrijft Fr. Perzynski ‘....den Verfall, der schon durch Utamaro
angebahnt, durch Hokusai nur gebannt war,.... W. v. Seidlitz oordeelt: ‘....half er dann den
unausweichlichen Verfall der japanischen Kunst durch Jahrzehnte hindurch aufhalten’.
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tot wereldroem geraakte, toonde hij in zijn voorrede van de Honderd Fujigezichten
klaar inzicht te hebben in het wezen van zijn kunst en stond hem helder voor den
geest het doel van zijn scheppingsdrang. Inderdaad wilde hij ‘eine ganze Welt’
verbeelden en een ‘oeuvre immense’ voortbrengen.
Van dat grootsche willen was hij zich bewust en gaf er rekenschap van in zijn
Honderd-Gezichten-inleiding, die als een beknopte autobiographie mag worden
aangemerkt. Wie Hokusai wil leeren kennen, leze dat kostelijke woord. 't Is de man
zelf! In zijn eenvoud openbaart het de onverwoestbare werkkracht van den
taai-volhardenden kunstenaar en karakteriseert tevens raak zijn werk. Na Gonse*)
nam ieder schrijver over Japansche kunst het gretig in zijn studie op ter kenschetsing
van de Hokusai-figuur en 't geraakte tot even grooten roem als de prenten zelf. R.W.P.
de Vries Jr. schonk het ons in zijn werkje J a p a n s c h e K u n s t , waaruit 't hier
wordt overgenomen: ‘Vanaf mijn zesde jaar had ik een aanvechting, om alles te
teekenen. Toen ik vijftig was, had ik reeds een oneindig aantal teekeningen gemaakt,
maar alles, wat ik vóór mijn zestigste heb gemaakt, is niet de moeite waard in
aanmerking te komen. Het is ongeveer toen ik drie en zeventig werd, dat ik nagenoeg
den bouw en den vorm begreep van de natuur, van de planten en de dieren, van de
boomen en de vogels, van de visschen en de insecten.
Zoo voortgaande zal ik tegen mijn tachtigste nog wel meer vorderingen gemaakt
hebben, op mijn negentigste zal ik doordringen in de geheimen van alle dingen en
op mijn honderdste zal ik een zekere graad van volmaaktheid bereikt hebben en als
ik honderd en tien ben, dan zal er van iedere streep, iedere stip, die ik zet, leven
uitgaan.
Aan hen, die dan, evenals ik, nog leven, verzoek ik, om te zien, of ik mijn woord
houd.
Geschreven op vijf en zeventigjarigen leeftijd door mij, vroeger Hokusai, nu
Gwakio Rôjin, de grijsaard, die dol is op teekenen.’
***
Hokusai werd in 1760, den 5 Maart te Honjo, een voorstad van Yedo (Tokyō)
geboren. Op negen en tachtigjarigen leeftijd zijn einde voelend naderen, smeekte hij
den hemel, om nog tien, vijf jaar te mogen leven. Hij zou dan een groot schilder
kunnen worden! Ook uit zijn bekentenis, dat hij elke tien jaren een hoogere trap ter
volmaking zijner kunst hoopte te bereiken, blijkt, hoeveel waarde Hokusai als rasechte
Japanner hechtte aan een L a n g

*) ‘Das Verdienst, zuerst wichtige japanische Dokumente über das Leben unseres Künstlers
der Öffentlichkeit zugännglich gemacht zu haben, gebührt zwei Franzosen: Edmond de
Goncourt.... und Michel Revon’. Fr. Perzynsky (Knachfusz) pag. 35.
E. de Goncourt geeft in zijn H o k o u s a i op pag. 261 het voorwoord van de ‘Cent vues du
Fouzi-Yama’, doch met verwijzing naar Gonse's L' a r t j a p o n a i s , Quantin, 1883, t. I,
een prachtwerk in twee deelen, rijk geïllustreerd. In 1880 verscheen een werk van Fr. Dickins
te Londen met de beschrijving van alle prenten der ‘Fugaku Hiyaku-kei’, maar zonder de
inleiding, waar Gonse de aandacht op vestigde: ‘....une note bien curieuse de Hokousai
lui-même, qui est demeurée inconnue à H.H. Dickins et Anderson.’
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L e v e n ! Echter, al stierf hij den 10 Mei 1849 vóór zijn negentigste jaar, toch was
hij een groot kunstenaar geworden. Maar zelf zag hij zijn ideaal Fujihoog verheven
boven de toppen, die hij bereikt had en was Hokusai ondanks zijn enorme produktie
van 30.000 teekeningen en 500 banden boekillustraties evenmin als Rembrandt
gereed met het werk, dat hem voor den geest stond, toen hij werd weggenomen.
Uit de karakteristiek, die de schilder van zijn kunst geeft, blijkt, dat inderdaad
Hokusai, ‘eine ganze Welt’ is. Wie den bouw en vorm vat van de levende natuur in
haar schepselen, doordringen wil in de geheimen van alle dingen en zijn
uitbeeldingsgave tot die technische volmaaktheid opvoert, dat elk teeken van het
penseel, op het papier getikt, léven openbaart, moet zich deel voelen van het
Universum en verbeeldt van uit de grondelooze diepte van het goddelijk Mysterie
een kosmos, die emanatie is èn van het wonder der aanschouwbare schepping èn van
het geheim der eeuwige ziel, die in ontroering de aan de oogen verschijnende realiteit
waarneemt en mint met al haar geestelijke krachten.
‘Der Drang nach Lebenswirklichkeit wird Hokusai von Jahr zu Jahre brennender,’
getuigt Friedrich Perzyński. Zoo i s het! Het l e v e n is het eenige en ware onderwerp
van zijn kunst. Dit principe maakt hem tot den grooten revolutionnair in de
geschiedenis der Japansche houtdrukprenten. Hij is niet een ‘Verderber und Zerstörer,’
deze goede, groote, eenvoudige mensch met zijn liefde voor al wat ademt, groeit en
arbeidt, maar de schepper van nieuwe mogelijkheden in een tijd, toen de glorieuze
kunst van Oud-Japan roemloos onder mòest gaan, wijl wel de decoratieve vorm
gevierd werd, maar de geest der bezieling er niet meer het leven in blies. Een mensch,
die zich van de gemeenschap afzondert, gaat te gronde. Oók een volk! De politiek
der Shoguns, die Japan isoleerden, alle verbindingen met de naburen, Chineezen en
Koreanen, afsneden en door de vernietiging der groote schepen het verkeer te water
beperkten tot de kustvaart met jonken, verlamde de ontwikkeling der Japansche
kultuur en moet als de oorzaak van het verderf en de verstarring der nationale kunst
worden aangemerkt.*) Hokusai, die niet mee wou invriezen, vond den eenigen weg
ter ontkoming: het natuur- en volksleven had zijn liefde en hij zocht en vònd het in
de straten van Yedo en daar buiten in de vlakte met de boeren in de rijstvelden en
tusschen de bergen met de oude dennen en de ruischende watervallen.
Hokusai is de ontdekker van het Japansche landschap, zooals de Schepper het
schiep in de onmeetlijkheid van het glorierijke zonlicht. Hoewel geenszins de
tegronderichter van de hooge kunst der oude meesters, wier werken hij bewonderde
en wier scholen hij bestudeerde en degelijk kende, maakte Hokusai front tegen
conventioneele imitatie van hun schilderijen

*) ‘Aan dien (Middeleeuwschen) toestand is het (Japan), tengevolge van z i j n k u n s t m a t i g e
a f s l u i t i n g van de buitenwereld, veel later ontgroeid dan ons Westen.’ Prof. Dr. H. Kern.
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en staat hij ook met zijn prentkunst, waar de frissche adem van het Buiten een krachtig
natuurleven in blies, tegenover Utamaro, die in zijn heerlijke boeken der vogels,
insekten en schelpen mèt zijn innige natuurliefde het fijnzinnig geestesleven der
Japansche dichtkunst openbaart, doch wiens kunstenaarsgeest op den duur achter de
tralies van de Yoshiwara de wiek werd gebonden en wiens voorname artisticiteit
door overmaat van geraffineerden schoonheidscultus degenereerde. Van geboorte
vorstelijk kunstenaar, kon toch Utamaro zich niet vrijvechten van de typisch-nationale
traditie, die de verbeelding van mensch en landschap ondergeschikt maakte aan de
decoratieve figuratie en het gevoel voor het sierlijke, gracieuze en rhythmische gebaar
in den kunstenaar hooger waardeerde dan het sentiment van menschelijkheid. Niet
de waarheid der levensopenbaring maar de zuiverheid van den traditioneelen vorm
bepaalde de waarde van een kunstwerk. 't Leven moest verkùnst, nièt de kunst in
dienst gesteld der realiseering van het leven. Wel interpreteerde Sekiyen in 1787 in
Utamaro's I n s e c t e n b o e k het naturalistisch begrip: ‘Laat ons tot de natuur
terugkeeren’ en putte zijn geniale leerling voor zijn diervormen uit het rijk der
schepping, maar tegen de heilige traditie met haar opvatting van de conventioneele
figuur van het menschelijk lichaam durfde Utamaro niet zondigen. 't Is de groote
verdienste van Hokusai, dat hij het volksveroordeel tartte en koen het kruis der
miskenning voor zijn kunst aanvaardde. ‘Wehe dem Meister, der das wirkliche Leben
gegenüber einer vorgetäuschten Ideenwelt auf die Darstellung des M e n s c h e n
übertrug! Die beiden Genies, die das wagten, sind zu Märtyrern geworden. S h a r a k u
ging am Hasse seines Volkes zu grunde, H o k u s a i hat bis in sein hohes Alter
hungern müssen, und noch heute ist die empfindliche Volksseele des Libelleneilandes
mit beiden nicht ausgesöhnt,’ getuigt Dr. Julius Kurth van dezen donkeren strijd van
den universeelen geest tegen het starre nationalisme, die wereldbeteekenis krijgt na
de Restauratie van 1868, wanneer Japan door de nieuwe Mikado-regeering ontsloten
wordt en door het breken met verouderde gebruiken de gelegenheid wordt geschapen,
‘dat kennis, aan de geheele wereld ontleend, ter versterking dient van de fundamenten
des Rijks.’ Om dat Nieuw-Japan had Hokusai geroepen, door zijn verkeer met de
Hollanders van Desima had hij gretig van de gunstige omstandigheden gebruik
gemaakt, om zijn geestelijk gezichtsveld te verruimen en door zijn kunst schiep hij
de verbinding tusschen Japansch leven en Europeesche beschaving, welke groote
verdienste door Kurth erkend wordt in het woord: ‘Kein Meister wird von uns besser
und leichter verstanden als Hokusai, weil er weit aus dem Rahmen seines Volks
heraustrat’*)
Hokusai ziet niet de figuur, maar de mènsch, waardeert boven den vorm

*) ‘....veelzijdig (was) zijn talent, dat een Fransch schrijver waardeert met: “de grootste verdienste
van de volksschool is een man als Hokusai te hebben voortgebracht.”’ R.W.P. Jr.
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het lèven. Met zijn gullen levenslach slaat hij vroolijk-ondeugend al het
vormelijk-sierlijke en deftig-harmonieuze van zich af. Nooit echter spitst zijn spot
zich toe tot vlijmende satyre of wrangen, tartenden hoon. Hij houdt van de menschen,
dolt en solt graag in speelschen lust, als zijn vroolijke luim hem kriebelt, met hun
ijdele pralerijtjes door hun deftige gebaren in den lachspiegel van zijn humor grotesk
te weerkaatsen, maar slaat hen nimmer op de kaak. Niet de Samurai noch de
Boeddhistische priester of courtisane in haar prinsesselijke kleedij en verfijnde
elegance hebben zijn liefde, al beeldde hij in tallooze illustraties de figuren van het
aristocratische ridder- en hofleven met weergaloos talent en grondige kennis van
ceremoniën uit en maakte hij een prentwerk van ‘schoone vrouwen’, terwijl zijn
schitterende surinomo's door haar kleurdistinctie en nobele lijngratie in de hoogste
kringen fonkelende sieradiën kunnen worden geacht. Doch zijn hart gaat uit tot den
man en de vrouw, die w e r k t . Ook Utamaro heeft in zijn zijderupsverzorgende
meisjes arbeidsters uitgebeeld, prachtige prenten, maar...... die gracieuze vrouwtjes
zijn zusters van zijn samisenbespelende, promeneerende en spelevarende of
gedichtenlezende Yoshiwara-oirans. Vincent zou ervan zeggen, dat er aan ontbreekt
‘het intieme karakter, het eigenlijke i e t s d o e n .’ Evenmin als de oude Hollandsche
school of de Spanjaard Velasquez in zijn typen uit 't volk, ooit gezocht heeft ‘een
arbeider’ te maken, deed dat Utamaro of welk ander Japansch schilder. Alleen
Hokusai! In zijn menschfiguren is ‘dat essentieel moderne,’ dat ‘iets nieuws te
ontdekken geeft’ en den arbeidenden mensch i n a c t i e . Ja, Hokusai, is ‘durch und
durch Plebejer,’ maar met de hooggeboren ziel van een waren daimio. Wij kennen
door de Japansche kunst alleen het schoone paradijs-Japan met zijn in al zijn uitingen
aesthetisch-levend volk. Maar er is nog een heel ander Japan, waar de kunstenaars
niets van konden of durfden openbaren. Er is ook een zwoegend Japan, een
ellende-Japan. Na het genieten van al het kostelijks, dat Oud-Japan ons heeft
geschonken, is het gezond, Dr. M.W. de Visser eens te hooren over het land en zijn
volk! Die spreekt van ‘vreeselijke’ en ‘verschrikkelijke’ toestanden, van ‘afbeuling
en uitputting’ der vrouw en moeder, waardoor te eenzijdige verheerlijking van de
Japansche kunst binnen de normale grenzen van waardeerende bewondering voor
zulk gewijd kunnen wordt geleid en huldigende eerbied gewekt voor den man, die
honderd jaar geleden in liefde voor het werkende volk het martelaarschap der
versmading en armoede niet vreesde, maar rein en bereid zijn kunst dienstbaar maakte
aan de sublieme uitbeelding van het volksleven. Hokusai voelt den zwoeg, hoort den
kreun, maar geniet ook het levensblije en levensmoedige van het hartelijke,
gezond-drukke doènde volk op straat, in huis, op den akker. Hij is de schepper van
de Dans-la-rue- en Dans-la-vie-kunst! Al de bezige, arbeidende, zittende, staande,
loopende menschen ziet hij leven, mènschelijk leven in het òòk levende,
produceerende
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landschap, waarover de wind strijkt, die de boomen schudt en doet ruischen en de
grassen en kruiden in golving brengt, waar hoog-boven de wolken langs de
bergkruinen statig voortschuiven en de zon haar licht uitstraalt over het woud en de
rijstvelden, over de rietlanden met het heir der vogels en de rivieren met het woelende,
bruischende water, waarin de snelle visschen wemelen en de breedruggige karpers
opspringen.
Voor Hokusai is de schepping een Wording, waarin het onvergankelijke leven
baart en voortbrengt en ieder schepsel, van het nietige insect tot den alles aan zijn
heerscherswil onderwerpenden mensch, openbaring is van dat in het verborgen
arbeidende leven, een Daad zonder begin en einde, een Arbeid, die eeuwig voortgaat,
een goddelijk Wonder, dat altijd weer zijn kunstenaarsoog boeit en zijn hart verheugt
en steeds opnieuw hem inspireert tot scheppend verbeelden, terwijl zijn kunst hem
het middel is, om oprecht te getuigen van de vreugden zijner ziel, die in hem stoeien,
dartelen, jubelen en lachen bij het weer en weer genietend-zien van het goeddoende
leven op aarde in het licht van de gloriënde zon.
***
Een wereld, vervuld van levende schepselen, planten, dieren en menschen, gelijk
die uit de hand des Scheppers voortkwamen, dat is Hokusai. Hij geeft ze in elk
dagmoment en jaargetij, bij regen en zonneschijn, wind en nevel, in het zalige
opengaan van den dageraad en de mysterieuze aanzweving van den nacht, bij
bloesemtij, als de nieuwe lente in de kersen- en pruimengaarden aanlicht en in de
stiltedagen, wanneer de sneeuwen gewaden van den winter de aarde, boomen, bergen
en rivieroevers bekleeden en het huis der schepping is geworden de doorluchte woning
van een sprookdichter. Neem een enkel deeltje van zijn M a n g w a !*) ‘Losse schetsen’
noemde de kunstenaar bescheiden deze verzameling van zijn overtalrijke
verbeeldingen der zichtbare wereld, die afwisselen met phantastische prenten van
spokerij, fabel- en mytheleer en heldengeschiedenis. Dat is werkelijk àl de
verschijningen van de U k i y o , het ‘Vlietend leven,’ vastleggen in vlot-geschreven
figuurschrift! ‘Ein virtuoses Spielen mit Hunderten von Stoffen, jeder Stuck ein
Meisterstrich!’ (Kurth) Het eerste boekje alleen heeft 300 figuurtjes! En er zijn 15
deeltjes! De opsomming der voorstellingen uit de Japansche sagen en geschiedenis,
't kinderleven en Boeddhistisch priesterdom, van de bezige ambachtslui, handige
jongleurs, krijgers, goden, toovenaars, visschers en menschjes in intiem huislijk
gedoe, van de vogels, reptielen, insecten, planten, boomen, visschen en van de berg-,
veld-, zee- en riviergezichten, die in één zoo'n boekje blad na blad aan het gretig-ziend
oog voorbijgaan, kan evenmin een denkbeeld geven van den onuitputlijken rijkdom
van Hokusai's kunstenaarsgeest en van zijn kostelijk behagen in het rappe weergeven
van

*) De kunstenaars, die Hokusai's teekeningen in hout sneden, waren Yegawa Tamekiti en
Yegawa Santaro. De schilder achtte beiden hoog, daar zij zuiver zijn werk reproduceerden.
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het gebeurlijke onder de zon, als de reproductie van een enkele bladzijde in haar
geheel of een tiental drukjes van wat prentjes en figurengroepjes. De impressies zijn
zoo klaar en raak in enkele lijnen met wat grijs en vleeschkleur neergeworpen en
‘als van zelf’ uit het levenwekkend penseel gespeeld, dat men onthutst staat en pas
na veel zien begrijpt, welk een geniale hand al dat wremelende leven schiep. Men
moet zien, hoe in de zes deelen van Bing's L e J a p o n a r t i s t i q u e het kleingoed
van Hokusai's teekeningen over de tekstbladzijden is heengestrooid en hoe die
krabbels tintelen van leven!
Hokusai wou veel, véél geven. Alles! Niets mocht aan zijn snelle penseeltik
ontkomen! Wat zijn oog zag, moest de hand signaleeren. En altijd kreeg het prentje
een vleugje van 's meesters humoristische luim of levensblijheid mee. - Vaak had
hij 't bitter arm. Was een tijd straatventer. Welk een zet van het lot, dezen levenszoeker
en levensverheerlijker te werpen in de vernedering van het roepen om brood, brood!
Doch van dat sjofele in zijn maatschappelijk bestaan is in zijn kunst geen spoor te
merken. Deze armzalige bohémien is in zijn hart de grandseigneur, die zijn
rijkdommen uitstrooit voor zijn volk en geeft zonder maat. Met het papier voor zich
en 't penseel in de vaardige hand, lacht de pittige Hokusai den treiterenden
armoe-daemon schaterend uit! Die onverwoestbare levenskracht en niet-te-verstoren
goedgehumeurdheid houden 'm tot op zeer hoogen leeftijd jong en frisch en maken
den grijzen Gwakio Royin, die geen ander vermaak kent dan teekenen, téékenen, tot
een levenskunstenaar, een wijze, tot een priester der levensvreugde.
Blijde kunst, die vooral in dagen van maatschappelijke desolatie en
cultuur-insolventie een weldadigen invloed uitoefent op de verslagen ziel en
kalmeerend werkt voor het verontrust gemoed, zoo mag Hokusai's werk genoemd
worden. Want de geest van dezen vitalen kerel is als een zonnestraal, een kinderlach,
een lentebloesem, het gefluit van een vogel in de vroegte, als alle dingen van deze
goede, immer voortbrengende aarde, die jong zijn en levend en veerkrachtig en vol
moed.
Toen het eerste boekje der Honderd-Gezichten in 1834 verscheen, kwamen ook
het 11de en 12de deeltje der Mangwa uit, waarvan de publicatie in 1812 begon.
Hokusai zelf oordeelde geringschattend over hetgeen hij vóór zijn zestigste jaar had
gemaakt en dus ook over de eerste tien Mangwaboekjes. Echter wordt dit werk als
getuigenis van zijn veelzijdigheid een standaardboek geacht en is het van groot belang
voor de wording van Hokusai's l a n d s c h a p . In verschillende deeltjes toch wordt
zijn liefde voor het buitengezicht van zijn mooi land uitgezegd en de oorsprong van
zijn series landschappen kan erin worden aangewezen. De prototypen van zijn
‘Tokaido’ (1830), ‘Zes en dertig Gezichten op den Fuji’ 1823/29, ‘Watervallen’
(1827), ‘Bruggen’ (1827/30) en ‘Honderd Gezichten’ (1834/35) vindt men overal in
de Mangwa verspreid. Het Fuji-motief komt reeds in het eerste boekje van 1812 voor
en doemt in de volgende deeltjes telkens weer op. Eerst
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als Hokusai zijn duizend en een indrukken van de natuur in rake schetsen heeft
vastgelegd en hij overvloedig materiaal heeft verzameld, perst zijn scheppingsdrang
hem het verspreidliggende te ordenen, te groepeeren en synthetisch op te bouwen
tot epische verbeeldingen van het Japansche landschap in zijn gevarieerde
verschijningen bij weersverandering en getijwisseling.
Gevoel voor het landschap als tafreel van natuurgebeurtenissen kenmerkt het genie
van Hokusai in tegenstelling met zijn beroemden tijdgenoot, Hiroshige, die het
scheppingsmoment interpreteerde in dichterlijke visioenen en met ongeëvenaard
weinige middelen het landschapsbeeld dienstbaar maakte aan het weergeven van een
lyrische s t e m m i n g , waardoor hij grooten invloed uitoefende op het impressionisme
van het Westen. Terwijl Ichiryūsai echter door de charme zijner stilte-landschappen
verwantschap toont met den ouden meester Kyonaga, (1742-1815), die eenvoud van
lijn en grootschheid van kompositie aan teedere gratie wist te verbinden en als
grondvester van het landschap in de houtdrukkunst kan beschouwd worden, is Hokusai
met zijn grooten studie-ernst de moderne geest, die blijkens zijn eigen getuigenis
dóórdringen wil in het wezen der dingen, grondig tracht te begrijpen en een
hardnekkigen onderzoekingsdrang samen doet werken met een levendig
bevattingsvermogen. Doch bovenal is hij artist! Als hij een berg, boom, boerenhoeve,
brug of schip schetst, met de klaarblijkelijke tendentie het ding als voorwerp in zijn
karakter weer te geven, komt er al teekenende door wat tint en kleur om de dingen
die eigenaardige sfeer, waardoor ruimte en atmosfeer worden gesuggereerd en het
niet-uitgebeelde landschap als tòch aanwezig wordt gevoeld. Daar hoeft maar weinig
aan toegevoegd te worden, een horizonaanduiding, een wijkende lijn, om het
landschappelijk prentje tot landschapsbeeld te verheffen. Zoo geeft de achtste Mangwa
op zes bladzijden 48 gezichten, dingetjes van 4½ hij 6 c.M., waarin prachtig het
Japansche buiten in rivier-, berg- en veldlandschapjes is geschilderd bij regenval,
zomertij en sneeuwstemming, terwijl in de hemels werking is van licht door nevels
en tusschen wolken, en op d'aarde en het water levendig gedoe van menschjes! Het
zevende deeltje, geheel aan het landschap gewijd, ging de wereld in met een
voorwoord van den novellenschrijver Shikitei Samba, die in zijn prozagedicht, vervuld
van bewondering voor Hokusai's kunst, schoon het universeele en natuurlijke dezer
Mangwa-landschappen vertolkte: ‘Ik zie de tallooze groene bladeren in de dichte
loofkronen der boomen trillen, ik beschouw de vlokkige wolken aan den blauwen
hemel, gelijk zij in veelvormige gedaanten zich phantastisch verdichten...... Ik wandel
hier en ginds, droomverloren, zonder wil en zonder doel...... Nu kom ik over de
Apenbrug en hoor, hoe de echo der wilde kranen roep terugwerpt...... Nu ben ik in
de kersengaarde van Owari...... Door de nevels, die langs de kust van Miho trekken,
word ik de beroemde dennen van Suminoye gewaar...... Nu sta ik bevend op de brug
van Kameji en kijk
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verbaasd naar beneden op de reusachtige Fuki-planten...... Daar dondert het geloei
van den duizelingwekkenden waterval van Ono mij in d' ooren...... Een huivering
doorrilt me...... 't Was een droom, ik droomde, niet ver van mijn venster uitgestrekt,
met dit prentenboek van den Meester als kussen onder mijn hoofd.’...... De Japansche
schrijver geeft de sensatie, of hij in den geest door zijn land reisde en inderdaad wordt
het gevoel van r e i z e n d e -z i j n door Hokusai's landschapskunst gewekt, 't welk
zijn oorzaak heeft in de werkwijze van den artist, die veel meer dan de andere
Japansche schilders zijn vaderland afzwierf en als in de vlucht de snelwisselende
beelden, die hem op zijn natuurstudietochten verschenen, greep en vastlegde in de
schetsen van zijn rap penseel. Wat Hokusai van het Japansche landschap geeft, heeft
hij g e z i e n . Door de werking van harmonische tinten weet hij met simpele middelen
afstand en wijking in zijn prenten te scheppen, die daardoor een Europeesch karakter
krijgen. Zijn lijn kenschetst meesterlijk het grillig verloop van een rivieroever en
drukt tevens de ruimte uit tusschen voorgrond en verschiet. Hij weet het
winterlandschap met de besneeuwde dennen, bergen en paden in zijn sonore sombernis
te karakteriseeren en wat levendige schrapjes ter aanduiding van zeilen op het water
suggereeren d'avondstilte en tegelijk de schemering van den nevel. Hij kent de zee
in haar golving, opstand en breking tegen de rotsen en haar vervloeiing in het
matelooze, waar hemel en aarde zich verinnigen. Die twee, aarde en hemel, zijn in
het Hokusai-landschap een eenheid. Hij maakt studie van den morgen- en avondhemel,
weet het ontwaken van den dag evengoed weer te geven als het vallen van den nacht.
Hij onderscheidt de lente- en herfstluchten, voelt de werking van het licht en schept
een gamma van dalende en klimmende toonreeksen. Hokusai is tonalist en kolorist.
Hoewel decoratief naar den vorm, is zijn landschap niet vlak, maar ruimtelijk. Even
goed als Hiroshige weet hij s t e m m i n g te vertolken. En altijd leeft, ademt de
mensch, dien hij verbeeldt. Voor hem is het buitengezicht nimmer een tooneeldecor,
waar figuren mooi tegen uitkomen, en evenmin is zijn menschverbeelding een leege
figuratie, maar beiden vormen een levenseenheid, waarin landschap en figuur hun
individueel leven natuurlijk leiden en toch in samenhoorigheid zijn verbonden. Hij
voelt de levensgemeenschap der schepselen en ordent een kosmos. Gelijk van
Rembrandt een prachtboek werd geschreven over Wandelingen in en om Amsterdam,
zoo zou er bij voldoende kennis der plaatselijke gesteldheid een werk te geven wezen
over Uitstapjes met Hokusai in en om Yedo en door Japan, want evenals de Hollander
‘in alle nederigheid zijn hart en oog openstelde voor de onuitputtelijke schoonheid,
welke in zijn onmiddellijke nabijheid voor 't grijpen lag,’ zoo was ook in den Japanner
die ware eenvoud van het reine zien en de gezonde lust, om daar blij van te getuigen
door zijn veelvermogende teekenkunst.
***
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F a g a k u h y a k k e i noemde Gwakio Rôjin zijn tweede groote serie Fuji-Gezichten.
Zij verscheen in drie boekjes en werd met de Mangwa zijn meest populair werk.
Zonder eenmaal in herhaling te vervallen, vermag zijn scheppende verbeelding telkens
een oorspronkelijk landschapsbeeld voort te brengen, waarin de Fuji op
verrassend-origineele wijze gezien wordt onder de wisselende omstandigheden, die
bij het trekken door de aan den berg grenzende provincies ontstaan, zoodat de epische
uitbeelding van een mijlenwijd gebied wordt geschapen. Doch evenmin als in de
prachtige driekleurenlandschappen van de Zes en dertig-Gezichten is in de Honderd
Fujiprenten de schildering van den vulkaankegel als voorwerp van religieuze vereering
doel. Die karakteristieke driehoek van de bergsilhouet is onderdeel van het
landschapsbeeld. Hokusai rukt stout de sluier van heiligheid, die eeuwenoude traditie
om den Fuji Yama hulde, in flarden. ‘Zie, het is een berg als elke andere rotskop,’
durft hij koen verkondigen en beeldt hem uit als een natuurverschijning, soms klein
en onaanzienlijk van uit de verte gezien, dan van dichtbij, als hij zich groot en
majestueus vlak voor d'oogen verheft, maar steeds i n d e r u i m t e van het
domineerend landschap. Op de prent, ‘De Fuji bij schoon weer’ genoemd, is de
bruinroode bergrug, groenbewassen bij den breeden voet en met sneeuwstriemen
aan den donkerenden top, een grandioze figuur, die als een natuurlijke torenspits
tegen den intens-blauwen ochtendhemel met het sneeuwig gevlok van schapenwolkjes
zijn tinnen beurt, maar in die schildering is de vulkaan slechts een motief in de
kleurenharmonie der landschapscompositie en de naam kan gerust omgezet worden
in ‘Heldere Hemel bij heerlijken zuidenwind’ of ‘Dageraad’: niet de Fuji, maar de
zalige dagbloei is het onderwerp, dat den schilder boeit en door hem wordt
verheerlijkt. Hokusai bewonderde een natuurgebeurtenis en verbeeldde het
verschijnsel in de schoonheid van zijn kunstenaarsziel, doch in zijn grootsche
schepping is even weinig - of evenvéél, zoo men wil! - religieus sentiment als in het
Mont Blanc-visioen van Théodore Rousseau's ‘Descente.’ Dit prent-epos van het
heroïsche natuurleven, ver van de wemelende menschen en hoog boven hun
traditiehuisjes en conventiepaadjes, onder het aangezicht Gods, demonstreert helder
Hokusai's opstandingsbeteekenis in de Japansche kunst. ‘Es ist das Äuszerste der
Naturstilisierung, das Hokusai in diesen Fuji-Dithyramben gibt. Jede Linie, jeder
Ton ist hier Gesang. Mit drei Farben, grün, blau, braun, stimmt Hokusai eine
Harmonie zusammen, so sonor, so berauschend in ihrer Klankfülle, dasz man bange
fragt, was nach diesem Geniestück der Japanische Farbenholzschnitt noch an
Überraschungen zu bieten hat,’ roemt Fr. Perzyński. Toch waagt de Meester het na
deze symphonie-in-prenten een serie van honderd weer-heel-andere Fuji-landschappen
te maken. Ditmaal zonder kleur, louter in zwart en wit en met een grijze tint. Mèt de
epische verbeelding van het landschap geeft hij tevens de uitbeelding van den mensch:
Japan en het Japansche volk.
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Heel het menschelijk gebeuren in de vlakten en ravijnen, langs de rivieren en in de
bosschen, op schepen en bruggen, in de dorpen en aan de wegen, al hetgeen dagelijks
door de menschen in den strijd voor levensonderhoud wordt gewerkt onder de zon,
heeft hij intens waargenomen en verhaalt daarvan in zijn doende figuren: groepen
reizigers, houthakkers, ruiters, visschers, pakkendragers, handwerkslui, schippers,
geleerden, rijstbouwers, priesters, bergbestijgers, jagers, schepenbouwers, mannen
en vrouwen bij iedere weersgesteldheid der wisselende getijden. La comédie humaine!
De zwerver door de Yedowijken, langs de kaden, in de velden, de groote zoeker van
het leven in àl zijn uitingen in de natuur en in de samenleving der menschen, is een
geboren v e r t e l l e r , die als beeldend kunstenaar met buitengewone levendigheid
menschen in groepen samen brengt en ondanks de eenheid van handeling toch elken
persoon met individueel leven begiftigt. En rondom die bezige figuren wijkt immer
wijd het breede, eindelooze Japansche landschap met den altijd zichtbaren Fuji Yama!
Door de reproducties in verschillende werken over Japansche kunst zijn enkele
der beroemde prenten uit de Honderd Gezichten bekend. Perzyński's monografie
geeft er veertien o.a. de Fuji bij stortregen, in de sneeuwjacht, achter het vischnet,
door een spinneweb gezien en achter het bamboebosch. Zij geven natuurlijk geen
volledig beeld van de heele serie. Er zijn verscheiden Gezichten, die uitmunten door
schoonheid van compositie en hoogheid van stemming, welke toch vermoedelijk
nergens gereproduceerd werden. Vooral zijn prachtige prenten: het wintergezicht
met de kranen op den besneeuwden dennetak, het hert op de rotshoogte, het
rietmaanlandschap, de kraanvogels aan den zeeoever, de beide houtdrukken met de
heerlijke denneboomen en die, waarop de boomen bloeien in het milde jaargetij. In
Dr. J. Kurth's Japanische Lyrik komt ‘Herrenloser Hund am Fuji’ voor in verband
met een spreukenverzameling, in 1743 verschenen! Het maanlandschap van deze
prent is grootsch, maar de hond gedrochtelijk.
Gelijk de overvloedige verscheidenheid der Mangwa-afbeeldingen verbijstert en
het rustig beschouwen der menigerhande figuren pas inzicht geeft in Hokusai's genie,
waardoor stijgende bewondering wordt gewekt voor zulk veelzijdig kunnen, zoo
raakt de geest ook in verwarring, wanneer voor den eersten keer alle prenten der
Honderd Gezichten aan het oog voorbijgaan en dringt niet dan door toewijdend
inleven dóór in de verbeeldingswereld, die erin wordt geopenbaard. Niet àl die
houtsneden lijken dan belangrijk. Er zijn er, waarin de afbeelding der menschelijke
handeling domineert en de aandacht van het landschapsvisioen afvoert. Door zijn
intellectueelen onderzoekingsdrang, het àlles-willen-kennen en door de lust van al
het zichtbare en gebeurende in het alledaagsche leven te vertellen, wordt Hokusai
verleid, te gedetailleerd de menschelijke figuren uit te beelden, waardoor de
synthetische lijn wordt verbrokkeld en de verbeelding gekortwiekt. Hij is dan de
illustrator,
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altijd wel belangwekkend, maar de epische Verbeelder van de ‘Fuji bij heerlijken
zuidenwind’ zweeft daar in hemelvaart glorieus boven uit. Dat gedoe van de Japanners
op de wegen en in de velden rondom den heiligen berg is interessant voor den
ethnograaf, maar voor de kunst is de verzinnelijking eener zielsberoering het
éénig-waardevolle. Niet 't voorbijgaand-tijdelijke, maar 't onvergankelijk-eeuwige
wijdt de prent tot werk van schoonheid. Met dit eeuwigheidsmerk zijn niet alle prenten
van de Fagaku hyakkei gestempeld. Het alles-van-de-vlietende wereld is minder dan
één ding van het Onzienlijke, dat voor alle tijden staat gegrondvest. Hokusai heeft
dat niet steeds betracht. Zit dikwijls te veel aan de tastbare realiteit vast. De Honderd
Gezichten vormen geen afgerond geheel. Er konden, gelijk dat gebeurde bij de Zes
en dertig Fuji-prenten, nog wel eenige aan worden toegevoegd. Het is niet 't bouwen
in de hoogte, zooals Dante het deed bij de schepping van de Honderd Zangen zijner
Commedia-kathedraal, maar 't werken in de breedte van handwerkslui, die het eene
huis na het andere naast elkaar stellen en al voortgaande, zie, 't wordt een dorp, van
ginds en her komen de menschen aan, pratend, lachend, schertsend onder het torsen
van hun vracht, boomen schieten op langs de wegen, er waait wind, 't riet wuift,
vogels kruisen door de lucht, daar is de zon, aan den einder doemt de eeuwenoude
Fuji op en eer ge er op verdacht zijt, heeft de ondeugende Gwakio, dien ge bezig
waart te critiseeren, voor uw oog het lustige volkje van Nippon in zijn speelsche
bedrijvigheid getooverd en mèt dien gullen grijsaard, die maar lustigjes, lustigjes uit
zijn penseel al dat bezige leven op het papier speelt, hebt ge uw behagen in die
geestige luitjes, die onbekommerd den last des daags in blijmoedige opgewektheid
dragen. Doch in de Honderd Gezichten is ook de Zwever der hooge regionen, die
door zijn scheppende Verbeelding de ‘Dageraad’ voortbracht en van de ongenaakbare
Fujihoogte af schouwt over de aarde en in zijn ziel de grootsche gebeurtenissen van
het natuurleven herschept tot een ideale werkelijkheid. Hoe openbaart Hokusai zonder
het koloriet der Zes en dertig Gezichten zijn Grooten kijk op de majestueuze werking
der elementen in D e b l i k s e m en D e g o l f !
Fel-scherp als ingebeten rankt de omtrekslijn van het dorp in het geboomte tegen
de nachtzwarte onweerswolk, die in grillige drakenkopfiguren opdringt langs den
Fujimantel. Driftig stort zich 't losdonderend noodtij in de schudkoppende kruinen
en zweept de opwaaiende stroobedekking der houten huizen. Gierend woedt de
aanvalswind door de dorpsstraat, waar poovere menschjes zich teweer stellen tegen
den aanrennenden orkaan. Plots...... de bliksem! 't Zwerk barst. Lichtsnel vlaagt de
weergloed door het ruim, valsch schampend aan nok en kei. Maar gerezen boven het
helsch rumoer der uitschietende winden en het vliegend vuur, dat in spinnepootstralen
op d'aarde overspringt, troont schoon en hoog de blinkende Fuji!
In het zeelandschap is de Berg gezien van uit de onmetelijkheid des
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Grooten Oceaans. Verloren ligt heel Japan achter het golvengebergte. Wat zeepijnen
en de vulkaankegel rijzen boven de zwalpende onstuimigheid uit. De wereldzee zucht
en stoot zijn zwoegende wateren op naar den hemel, die in hun opgang de gestalte
formeeren van een voorwereldlijk monster, wien het lillend schuim poliepachtig op
den ploegschaarscherpen rug en drakenkop rilt. En boven die grijnzende Hydra
zwermt in wijden boog een school Chidorimeeuwen, in hun vlucht losgezwiepte
schuimvlokken gelijkend, die, geboren uit den schoot der wateren, in breeden
ommegang langs den hemel zwieren en weerkeeren tot hun oorsprong.
Hokusai's natuurheroïek!
Grootsch openbaart de vijfenzeventigjarige in A a n h e t m e e r en I n d e
s n e e u w zijn gevoel voor natuurstemmingen. Twee poëmen, vervuld van rust en
wijding.
Zon en zomer stralen luisterrijk over het meerlandschap. Oevergeboomte en het
hout der geplooide hellingen teekenen schaduwachtig tegen den lichtenden,
gerimpelden rotsbodem met spikkels, die de voorstelling van overvloedigen
plantengroei suggereeren. Stil spiegelt het meer, verlevendigd door schuitjes, nietig
en beweeglijk als insecten. Tegen den helderen hemel op, de Fuji, omvloeid van mild
licht! 'n Vloot van wolkjes defileert op den luchtoceaan. Drie vogels in het hooge
ruim, klein als luisjes op een blad.
Dat alles spelenderwijs gedaan met lijn en stip en wat muisgrijs!
Tegenover die zomerweelde, vol leven en weldoende warmte, de winter. 'n
Reisgezelschap met paarden en pakkage aan den besneeuwden bergvoet. Tien figuren,
kleumsch en klein, krimpend in de kou. Op den grond spatsel van veel voetprenten,
afgedrukt in het winterwit door veel heen en weer en door-elkaar-geloop. Hoog en
zwijgend de Fuji Yama. Uit immensen hemel daalt dicht de sneeuw. Verheven en
plechtig de natuurgeheimnis; daarin sprakeloos en gelaten de menschen,
sneeuwbedekt. Grijze gedaanten in het monotone landschap. Weidsche stemming,
waarin het aardsche in harmonie met het hemelsche wordt vereend en het menschelijke
devoot verstomt bij de ruisching der eeuwigheid.
Nog één prent dient vermeld, de laatste der serie: de Fuji alleen in de hemelsche
oneindigheid als een lichtende droomgedaante tegenover een zwarte wolk,
openbarend, dat ook Hokusai in zijn innigst wezen een oprecht zoon van het Land
der rijzende zon was, geboren uit den Yamato-Geest, die de kers gelijkt, welke, geur
ademend in het helder morgenlicht, zoo wild en schoon bloeit. Op zijn wijze bezong
hij den Roem van zijn land in de verbeelding van Japan's heiligen Berg, alzoo
vervullend het woord van den verheven Akahito:
‘O, Fuji Yama, uw heerlijkheid
zal men nog prijzen in de verste dagen;
Tot in de laatste geslachten der dichters
zal de glorie van uw roem niet ondergaan.’
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Geen munt zonder keerzijde,
door C. Huidekoper.
IN den zomer van het jaar 1919 vertoefde ik in Berlijn, en vond daar eigenlijk niets
dat schoon was: geen verhaal, geen daad, geen instinct. Toch ben ik gedurende een
uur in een sfeer geweest waar alles harmonisch was, waar ik mijzelven geen ‘guarda
e passa’ behoefde te zeggen.
Ik had voor het oplossen eener bepaalde quaestie eenige inlichtingen noodig en
meldde mij, voorzien van eene voortreffelijke aanbeveling, bij den directeur van de
Koninklijke Musea: Geheimrath Dr. Th. Wiegand. Ik werd ontvangen in een groote
werkkamer waarin het zeer licht was, waarin eenige soliede ouderwetsche meubelen
stonden en waar slechts twee of drie groote reproducties aan den wand hingen en
alle aandacht voor zich opgeëischt zouden hebben, indien de man die mij ontving
mij niet van af het eerste oogenblik bovenmatig geboeid had. Ik verwachtte een
kamerplant; ik vond een gewas zoo uit de zonnige buitenlucht. Op de meest innemende
wijze werd ik door den Geheimrat geholpen. Ik kreeg eenige aanbevelingsbrieven
bij de meest gezaghebbende mannen, die mij zouden kunnen helpen, en wilde mij
verontschuldigen toen bij het afscheidnemen de vastberadenheid in de gelaatstrekken,
gepaard aan de rust in zijn spreken, in mij het gevoel van spijt wekten, dezen man,
op wiens gezicht ik zooveel onuitgesprokens las, wellicht nimmer weer te zien. Zoo
veroorloofde ik mij een vraag, de vraag, die men gewoonlijk aan elken Duitscher
stelde: Was u in den oorlog? - En zoo ontstond een gesprek, aanvankelijk met den
deurknop in de hand, daarna bij de tafel, en ten slotte weer op den stoel op welke ik
aanvankelijk had gezeten, bij welk gesprek ikzelf in hoofdzaak luisterde.
Geheimrat Wiegand was als kapitein der Landstorm onder de wapenen gekomen
en - waarschijnlijk niet toevallig - ingedeeld bij het leger van Ahmed Djemal Pascha,
den aanvoerder van het vierde Osmaansche Leger, welks macht zich uitstrekte van
Bozanti in het Taurusgebergte tot aan de Hidjazwoestijn. Het spreekt wel van zelf,
dat de aanwezigheid van den vermaarden kenner der Grieksche en der Aziatische
kunst in Syrië en in Palestina niet ongebruikt werd gelaten. Hoewel in opdracht van
de Turksche regeering, zal het ministerie van Kunsten en Wetenschappen te Berlijn
er zeker niet vreemd aan geweest zijn dat Dr. Wiegand zich onmiddellijk na zijne
aankomst, in het Oosten met een vasten staf van circa driehonderd vakmannen,
ingenieurs, architecten en andere krachten aan het werk kon begeven om alles te
doen wat bevorderlijk kon zijn voor het behoud en voor de waardeering van wat er
in Syrië, Palestina en Westelijk Arabië aan oude kunst gevonden wordt.
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Bijna vier jaren van een onverpoosde werkzaamheid gelijk die van het Duitsche ras
verwacht kan worden heeft deze staf van geleerden, technici en arbeiders de nooden
en de ellende van het wereldconflict in een taak vol verrassende momenten kunnen
vergeten. Er zijn ruïnes hersteld, gezuiverd en vrijgemaakt van lateren aanbouw, er
is verzameld en gerangschikt. Geheel nieuwe terreinen zijn onder handen genomen
gelijk in Palmyra, Gerasa, Baalbek, Apameia, Laodicea en in de bedding van Wâdi
Mûsā.
Maar zooals vele verlokkende droomgezichten is ook deze droom door een harde
werkelijkheid verstoord. Geheimrat Wiegand is wederom te Berlijn en zijn werkkring
aldaar ontbeert het onbegrensde verschiet van eertijds. De staf van zijne helpers is
nu verstrooid. Het waren menschen in de volle kracht van het leven, menschen met
levende illusies. Voor wie de kunst kennen en liefhebben is dit ontrukken aan een
idealen levenssfeer pijnlijker te aanvaarden dan het denkbeeld van een vroegen dood
op het slagveld. De Geheimrat leeft echter nog te midden der schatten van het Oude
Museum in het heerlijke bouwwerk van Schinkel. Zijn ongebroken geestkracht en
zijn ongerept geloof in de schoonheid bleek uit zijne woorden: ‘óns werk was
tenminste niet vergeefsch! De Engelschen en de Franschen zullen het vinden en het
voortzetten. Ook bij hen is het in goede handen. Enkel, wij hadden het zoo graag
gedaan!’
Het is tragisch voor wie zijne zaken goed geregeld heeft, voor wie zijne boeken
in goede orde heeft, om te zien, dat door omstandigheden van buiten zijne zaken
mislukt zijn. Op een tafel in het groote vertrek van den Geheimrat lag een stapel
boekwerken, elk exemplaar verpakt in een kartonnen hulsel. Het was de
verantwoording van wat er gedaan was. In een uitstekend verzorgde uitgave van
Georg Reimer werden honderd afbeeldingen opgenomen met een beschrijvenden
tekst in het Turksch en in het Duitsch. Er moet veel in den Geheimrat omgegaan zijn
toen hij mij dit boek toonde en toelichtte, toen hij mij sprak van de overweldigende
hoeveelheid architectonischen rijkdom van het Oosten, waarbij die van het Westen
in het niet verzinkt, toen hij mij de kleuren beschreef en de ruimte en de grootheid
van Gerasa's vlakte. Het moet zeker mijne belangstelling voor bouwkunst en mijne
niet te verheelen liefde voor natuurschoon geweest zijn die den Geheimrat noopten
mij een exemplaar van het boekwerk ten geschenke te geven. Het aanvaarden werd
mij licht gemaakt door het verzoek mijn vrienden het boek te toonen, opdat zij zouden
kunnen zien, dat er in Duitschland elementen zijn, die de vernietiging haten en die
de kunst werkelijk liefhebben en begrijpen.
En van dezen taak meen ik mij door het schrijven van dit artikel op de beste wijze
te kwijten.
Het bovenvermelde boek, dat op last van Djemal Pascha, althans zoo staat het op de
eerste bladzijde, werd uitgegeven, bevat om zoo te zeggen
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WÂDI MÛSA. GEVEL VAN HET GRAF EL CHAZNE IN PETRA. FOTO LARSSON.
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WÂDI MÛSA. GEVEL VAN EEN GRAF IN PETRA.

TORTOSA (TARTÛS). KERK UIT DEN TIJD DER KRUISTOCHTEN. FOTO DR. K. WULZINGER.
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JERUSALEM. HARAM ESCH SCHERIF (OP DEN ACHTERGROND) EN DE SEBÎL (BRON) KÂIT BÂI. FOTO
LARSSON.
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JERUSALEM. TANTÛR FIR'ÛN. (Z.G. ABSALONGRAF).

RAMLE, TEN ZUID-OOSTEN VAN JAFFA. TOREN UIT DEN TIJD DER KRUISTOCHTEN. FOTO LARSSON.
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JERUSALEM, INGANG VAN DE KERK VAN HET HEILIGE GRAF.
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een overzicht van alle architecturen die de Oude Wereld hebben beheerscht. De
architectuur is een onfeilbaar geschiedschrijver en wie in de geschiedenis van Syrië
en Palestina een rol gespeeld hebben, lieten er hunne merkmalen achter. Zoo komen
er bladzijden in het boek voor die het hart van ons West-Europeërs zeker sneller
doen kloppen. Zij geven afbeeldingen van wat de kruisvaarders hebben verricht
tijdens de bijna tweehonderd jaren gedurende welke zij in Palestina hebben vertoefd,
voortdurend in oorlog en steeds in de hoop de beschermers te zullen blijven van het
Heilige Graf. Hoe sterk dit vertrouwen geweest is, blijkt uit hunne bouwwerken. Die
schijnen voor de eeuwigheid gemaakt. Zij zijn een getuigenis van de geweldige
organisatie, van den reusachtigen opzet van dat wereldgebeuren, dat wij ons thans
nog zoo zwak herinneren en waarvan het relief zoozeer vervlakt is.Reeds vóór den tijd van Christus hadden de Grieksche stijlvormen hun heerschappij
uitgebreid over het Joodsche land. Het zoogenaamde Graf van Absalon is daarvan
wel een der meest sprekende voorbeelden. Dat graf dateert uit de laatste eeuw vóór
Christus; het is een voortreffelijk voorbeeld van den zoogenaamden laathelleenschen
Barokstijl. - De onderbouw met de vier hoekpeilers en de Ionische halfzuilen, de
triglyphen-fries en de Egyptische holle architraaf daarboven, den daaropstaanden
trommel met de spits toeloopende bekroning met de acanthusbladeren als
topversiering, dit monument kon niet ontstaan dan na eene samensmelting van de
Helleensche en de Egyptische cultuur. - Uit denzelfden tijd dagteekenen de rotsgraven
van Petra in de meestal droge bedding van de Wâdi Mûsā. Deze bedding ligt in de
geweldige kloof met hare roode zandsteenen wanden van dertig tot vijftig meters
hoogte die het oord zijn waar Mozes ‘het water uit de rots sloeg’.
Bij Petra worden meer dan zeven honderd van zulke rotsgraven gevonden, die
voor de wetenschap eerst in 1812 weder ontdekt werden. Het schoonste van deze
graven geven wij hier in beeld. Het wordt genoemd El Chazne. Het heeft als
onderbouw zes Korynthische zuilen, waarboven een tympaan en een met relief
versierden architraaf. De bovenbouw is zeer schilderachtig. Ze heeft een gebroken
gevel en daarin opgesteld een bevalligen monopteros. In het midden, tusschen de
zuilen zijn nog de resten van vrouwefiguren: de godin Isis en eene dansende amazone.
Het gebouw heeft een tweeslachtig, een barok karakter. In hoofdzaak als vlakke
versiering gedacht, is het bovenstuk plastisch opgevat. De top van den monopteros
heeft eene bekroning gelijk het graf van Absalon, doch in stede van de
acanthusbladeren vindt men hier een korynthisch kapiteel waarop een urn geplaatst
is als symbool van de bestemming van het gebouw, dat van binnen drie groote
grafkamers bevat. De architraven en de tympaan zijn rijk met guirlandes versierd.
Tusschen de zuilen van het onderstuk zijn nog de leeuwen zichtbaar die eens als
wachters fungeerden. Zij zijn evenals de voetstukken der zuilen gedurende de
tweeduizend jaren van hun bestaan groo-
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tendeels afgesleten door het bergwater dat enkel des winters door den Wâdi stroomt.
- Dit bouwwerk is twintig meters hoog. Het is een allermerkwaardigst voorbeeld van
een barok dat vijftienhonderd jaren later weer opnieuw in Rome zou ontstaan.
Een ander merkwaardig voorbeeld is een grafheuvel bij Petra, waarbij de algemeene
oude pylonenvorm nog duidelijk te zien is. De groote holle architraaf en de
trapvormige bekroningen, het zijn geheel Egyptische vormen. De overige architraven,
alsook de twee korynthische hoofdpeilers, vertoonen daarentegen met alle
duidelijkheid het indringen van Grieksche elementen in de bouwkunst van Petra.
Geheel vrij van oudere invloeden is de ingang met de gekoppelde pilasters, het
triglyphen-fries, de urnen welke de hoeken versieren en de kleine sirenen welke den
tympaan afsluit. Het geheel getuigt van den voornamen geest van den bouwmeester.
Van lateren datum is het gebouw van Amân, dat als Paleis van Amân bekend staat.
Het wordt beschouwd als een der belangrijkste voorbeelden van de bouwkunst der
muzelmannen. Het dagteekent ongeveer uit het begin der Hedjra. Vele versieringen
vinden hun oorsprong in de antieke kunst, en veel herinnert aan Sassanidische
invloeden. Het door ons afgebeeld interieur herinnert aan de sarcophagen van
Ravenna. De ogivaalstijl vinden we het eerst terug bij den ingang van de kerk van
het Heilig Graf. De architraven echter duiden op veel ouderen datum, wellicht zijn
zij overgebleven van het eerste bouwwerk dat Keizer Constantijn in 326 na Christus
begon, nadat zijne moeder Keizerin Helena, nabij het graf van den Heiland, het
kruishout vond, gelijk ons de legende verhaalt. Wij hebben hier dus met
Vroeg-byzantijnsche kunst te doen, later vermengd met Gothische toevoegselen.
Geheel eigen en frisch doet de toren van Ramlae aan, de stad, die in 1099 door de
kruisvaarders veroverd werd en waar door deze verscheidene zeer schoone kerken
werden gebouwd. De toren van Ramlae voert ons rechtstreeks terug naar de
Avondlandsche bouwstijlen en wel inzonderheid naar den Laat-Romaanschen stijl,
waarbij tegelijk ronde en spitse bogen gebruikt werden. De toren is buitengemeen
bevallig. Hij doet ondanks de natuursteen meer denken aan Nederland dan aan
Frankrijk, wegens het schilderachtig gebruik van verschillende kleuren van steen.
Wij herinneren ons dien toren van de Maria-Kerk te Utrecht, ons nog bekend van
het schilderij van Saenredam uit de collectie Six, en het verrast ons thans hem terug
te vinden in het verre Palestina te midden van olijfboomen. En wij worden
onwillekeurig herinnerd aan onze kinderlijk geloovige voorouders, die naar het
Heilige Land togen. Jan van Scorel heeft ze geconterfeit, te Utrecht en te Haarlem.
De Kruisvaarderskerk te Tortosa of Tartus moet bij den Europeeschen bezoeker
wel buitengewone herinneringen wekken. Zij wordt thans als moskee gebruikt. Zij
is 40 Meter lang bij eene breedte van 28 Meter. Zij was Onzer Lieve Vrouwe gewijd
en eens een vermaard pelgrimsoord. Van buiten
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heeft deze kerk haar dakvorm verloren maar inwendig is zij nog zoo volledig dat zij
als de meest gave Vroeg-Gothische kerk van Syrië gelden kan. Zij heeft een speciaal
Zuidfransch karakter.
Het hoogtepunt van de Avondlandsche architectuur vinden wij in den grooten
kruisridderburcht, welke tusschen Homs en ze zee ligt. In zijne ongereptheid is zij
thans nog een der mooiste overblijfselen der Middeleeuwen. De kasteelen van Conway
en Canarvon mogen het in schilderachtigheid van hem winnen, de kasteelen van
Blois en Chambord door architectonische verfijning zijne meerderen zijn, zij zijn de
minderen in geweldigheid en blijven als uitdrukking van de middeleeuwen verre bij
hem ten achter. Deze burcht, Kalat el Hösn genaamd, of ook wel Hösn el Akrâd,
waarvan de Fransche kruisvaarders den naam Crac maakten, is de laatste hort geweest
van de kruisridders in Palestina. Zij gaven hun ongenaakbaren burcht - le Crac des
Chevaliers - na eene langdurige belegering in het jaar 1271 over aan Sultan Baybars.
Waarschijnlijk zal de vesting wel uitgehongerd zijn geworden, want bij ontstentenis
van buskruit moet zij wel onneembaar geweest zijn door wapenkracht. De kronieken
spreken van eene dappere verdediging. De burcht bleef echter geheel gaaf en er is
geenerlei merkmaal van eenige gemaakte bres. Ook wat het interieur aangaat is de
burcht nog geheel intact. De bouwstijl is Gothisch, gelijk van binnen eene groote
zaal en meerdere kamers bewijzen. Op het platte dak van de bovenste verdieping,
het sterkste gedeelte van den burcht, staat thans een dorp van ongeveer honderd
vijftig huizen.
Het is niet noodig verdere beschrijvingen te geven van hetgeen de kruisvaarders
hebben gebouwd voor hunne verdediging en voor hun geloof. Te midden van de
geleidelijke ontwikkeling van de islamitische kunst uit de byzanthijnsche kunst bleven
de werken der kruisvaarders onbeïnvloed en vertolkten ze de Avondlandsche stijlen
van hun tijd. Hun Gothiek had echter wel invloed op de scheppingen van de latere
Mammelukken-sultans. Want inderdaad, wanneer wij over de Morgenlandsche kunst,
dat is de Mohammedaansche kunst der Arabieren en der Turken spreken, dan dient
voor alles gewezen te worden op haar specifiek karakter, afgeleid te zijn uit andere
bouwstijlen en daarbij toch een geheel eigen stijl te zijn geworden in dier voege dat
ze geheel oorspronkelijke kunstwerken aanwijst. Wij kunnen ons dit merkwaardig
verschijnsel niet anders verklaren dan door het feit, dat er bij de Mohammedanen
een sterke zin voor plastiek bestond, welke begrijpelijkerwijze geen uitweg vond in
beeldhouwwerk en dus door beeldhouwwerk niet ontaardde. De architectuur bleef
dus zelve plastisch gevoeld. Meer dan in West-Europa heeft zich in de
Mohammedaansche landen de architectuur-in-de-ruimte ontwikkeld; de Europeesche
architecturen (en vooral die der Renaissance) waren en bleven
architectuur-in-een-vlak.
Ter verduidelijking geven wij hierbij eene weergave van den overdekten put die
den naam draagt van Sebîl Kâit Bâi. Hij bevindt zich in Jerusalem
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en dateert uit het laatst van de vijftiende eeuw. Het vierkante onderstuk is gebouwd
van kleurige kalksteenblokken. Dit onderstuk lost zich op in een twaalfhoekig
middenstuk, dat op zijn beurt overgaat in een ovalen naar boven strevenden koepel,
welke met rijk vergulde arabesken versierd is. Het geheel is een kunstwerk van niet
te overtreffen bekoring, het is tot in de kleinste onderdeelen doorvoeld.
Wij hebben uit het boek van Dr. Wiegand (want wij geven het gaarne zíjn naam)
slechts eenige grepen gedaan. Het zou te ver voeren al de afbeeldingen te bespreken
welke het geeft van Gerasa, Baalbek en Palmyra en die zonder twijfel door schoonheid
of door associatie de belangstelling van velen zouden opwekken. - Wellicht vinden
wij daartoe later de gelegenheid.
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Gustave Moreau's levenswerk,
door H. van Loon.
ELF honderd twee en dertig nummers telt de catalogus, alle van hem, Moreau:
schilderijen, groot van omvang, fantazie en menschenwemeling, kleine stukken
slechts met één figuur, en schetsen, talloos als voorstudie tot dit geweldigs.
Hij was een man van geld en een man van de wereld. Zijn vader, architect, heeft
het huis in le Rue Rochefoucauld doen bouwen, Gustave is er eenige maanden oud
gekomen; geboren werd hij in de Rue Saints Pères. Toen had het een anderen,
eenvoudigen gevel; nu maakt het ook van buiten geheel een museum-indruk.
In dit huis dan, voor Parijs waarlijk een paleis, heeft de meester zijn leven.... men
aarzelt, nog verstomd van de daar aanschouwde hardnekkigheid in geestelijken arbeid
van den droomer-dichter-schilder, gesleten neer te schrijven. Gezwoegd heeft hij,
zijn kunst was geen ontspanning. Den bezoeker komt ze evenmin tegemoet.
Dit heeft hij den aard van den kunstenaar niet uitsluitend te danken of te wijten.
Moreau heeft zijn huis met alles, wat daarin is, arbeid van vijftig jaren, den staat
nagelaten. Natuurlijk heeft deze zich zijner aangetrokken. De bezoeker is niet geheel
met dit beheer tevreden, het wemelt hem voor de oogen, de stukken verdringen elkaar,
opgepropt zijn de wanden, tegen en boven elkaar tot aan de zoldering zijn ze
gehangen, opgepropt ook zijn de teekeningen. Men kan ze niet rustig bezien, de
schilderijen aan den vensterwand gaan geheel verloren, nu zijn nog een zeshonderd
schetsen in portefeuilles geborgen.
De ruimte is te nauw, te nauw ook, verzekerde me de portier, het voor de
instandhouding nagelaten kapitaal van 600.000 frank. Alles moet daaruit bekostigd;
alles is in prijs gestegen, alleen het legaat niet. Toch moet er voor de verwarming,
vroeger met 400 frank bewerkstelligd, nu eenige duizenden franken worden
neergeteld. De man was ontevreden, zijn loon was evenmin met den springvloed
meegegaan. De klacht leek voor het overige niet geheel onbaatzuchtig.
Tijdens den oorlog was het museum dicht, de schilderijen werden naar Bordeaux
vervoerd. Ook daarmee was tegen de 20.000 frank gemoeid. De stukken hebben
evenmin als 't huis geleden. Wel is een granaat op enkele honderden meters afstands
ontploft.
Nu is alles weer in orde. De werken zijn op de tweede en derde verdieping
ondergebracht. Niets in de zalen leidt de aandacht daarvan af, eer zijn het lokalen,
kil en stug met vaal licht. Wie hier zoekt naar den mensch in den kunstenaar vindt
nergens rechtstreeks houvast. Zorgvuldig is alles
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weggehaald uit den tijd, dat deze ruimten ter bewoning en als werkplaats dienden.
Het persoonlijke in den kleinen zin des woord, het curieuze, het op de
nieuwsgierigheid berekende, het behaagzieke kortom is aan deze sfeer vijandig.
Dit kloosterachtige moest den meester lief zijn. Stellig was hij geen kluizenaar,
integendeel lid van het Instituut en hoogleeraar aan de school der Schoone Kunsten.
Ook den Salon heeft hij gepresideerd. Toch heeft hij de ijdelheid van het Parijsche
kunstleven niet gezocht. Eer was dit hem een masker voor zijn geestelijke
zelfmarteling en hartstochtelijk-religieus zoeken naar den grond der dingen. Soms
raakte hij in die wereldsche bemoeienissen verstrikt.
Ary Renan zegt over Moreau: ‘hij was van meening, dat de individualiteit van den
kunstenaar zich in geen enkel geval in het openbaar moet vertoonen en dat de mensch
geheel achter zijn werk moet schuil gaan.’
Moreau is aan dien regel tot zijn dood trouw gebleven. Enkele uren daarvoor zei
hij tegen den schrijver van de voorrede in den catalogus: ‘wat er in mijn atelier is
weet ik niet - een kunstenaar is daarbij te nauw betrokken - als ik in mijn werk wat
levenswaarde heb gelegd, zal het ondanks alles blijven leven; als ik me heb vergist,
zal het daarheen gaan waar de middelmatige dingen heen gaan. Ik heb in den
hartstochtelijken eeredienst van mijn kunst en in een hardnekkigen arbeid
onuitsprekelijke vreugden gevonden; ik heb mijn belooning, ik vraag niets.’
Men spreekt van het aangezicht van den dood; de indringende belangstelling
herkent dit aangezicht op al zijn stukken, al schilderde hij de gestalte van den dood
maar zelden. De dood omademt zijn werk, aldoor moet hij hem voor den geest hebben
gestaan. Niet de dood als verschrikking, niet de angst voor het onafwendbare,
waartegen zijn sterke wil machteloos zou staan, maar het tijdelooze, het louter
geestelijke, het los zijn van banden, de bevrijding uit de toch weder verrukkende
lijfsgevangenis; de grond van alles, dan niet meer door de troebele, maar als
kerkvensters fonkelende bemiddeling der zinnen aanschouwd, waarheen het heimwee
trekt, te heviger, naar mate het oog gulziger het uit zich zelf geworpen en in ontzetting
herkende schoon indrinkt.
Dit dualisme louterde zich tot kunst onder zijn handen. Tijdens zijn leven verweet
men hem, voor een schilder te litterair te zijn. Heftig is hij aangevallen. Inderdaad
heeft hij bij menig werk zijn bedoeling in een aanteekening verduidelijkt. Wat had
hij daarmee voor? Verscheiden onderstellingen zijn geopperd, men weet het niet.
Zelf heeft hij iemand, die een aanteekening b i j een schilderij vroeg geschreven: ‘de
zin van deze peinture is, voor wie een beetje in een plastische schepping kan lezen,
buitengewoon klaar en doorzichtig, alleen moet men liefhebben, een beetje droo-
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men en zich niet in een verbeeldingswerk onder voorwendsel van eenvoud, helderheid
en kinderlijkheid, met een onnoozel en weerzinwekkend ba, be, bi, bo, bu tevreden
stellen.’
De woorden zouden van Redon kunnen zijn. Ook deze heeft in een brief de
schilderkunst in sobere en diepe geestdrift verheerlijkt, die ‘in een stoffelijke gedaante,
spiegel der lichamelijke schoonheden, eveneens de groote zielsdriften weerkaatst;
dat is de taal van God, de evocatie van de gedachte door de lijn, de arabesk en de
plastische middelen, ziedaar mijn doel,’ gelijk Moreau schreef.
Als een priester heeft hij zich aan dit ideaal gegeven. Hij bleef ongehuwd; op een
verren neef na, liet hij geen verwanten na. In dien eeredienst heeft hij zich niet
gespaard.
Zijn kunst dienend, bleef hij in de wereld. Dit dubbele leven stemt met die innerlijke
tweespalt overeen zooals hij zelf de dubbelzijdigheid van de ‘enveloppe matérielle’
en de ‘élans de l'âme’ onder woorden bracht.
Ook technisch stelde hij zich de hoogste eischen. Zijn kunst was hem de
veruiterlijking, de verwezenlijking en veredeling van zijn wezen. Als een gestadige
zelfontwikkeling moet hij ze hebben gezien. Daarin mocht niets verwaarloosd. Op
het geheel van zijn oeuvre had hij dienzelfden samenvattenden blik. Hij wilde niet,
dat het na zijn dood werd verspreid. Als er één schakel ontbrak, zou de ketting haar
waarde verliezen. Het verlangen kenschetst zijn zelfeerbied. Met het lagere zelf heeft
dit niet te maken, Moreau zag zich als bemiddelaar, als priester zoo men wil, maar
welk een prachtig menschelijke priester! Zijn eerbied gold 't goddelijke, waarvan hij
zich de natuurlijk nog gebonden, niet zuivere belichaming gevoelde.
Toch zijn er bij zijn leven nog een drie honderd werken van hem verkocht. Deze
man, wien het leven zacht gezind scheen, stierf den hongerdood. Een maagkwaal
noodzaakte hem zich louter met eieren te voeden. Deze dood, past hij niet bij den
genialen apostel, die het leven verheerlijkte om het te boven te gaan?
Ook de onderwerpen duiden op twee innerlijke stroomen; hij koos ze uit de
klassieke mythologie en de evangeliën. Daartoe beperkte hij zich. Wat deed het ertoe
voor hem, die, gelijk Eduard Schuré van zijn Oedipus tegenover het raadsel van de
Sfynx zei, de natuur overwon en daarmee de sfynx den afgrond indreef? De natuur,
dat was hij zelf, zij had aan hem deel zooals hij aan haar. De universeele of geniale
schaamt zich zijn beperktheid niet, hij ziet de noodzaak van zelfbeperking tot
geestelijk zelfbehoud.
Die onderwerpen waren hem aanleiding tot zelfuitstorting. Wie over een geniaal
kunstenaar schrijft, denkt gestadig aan dien bijbel van schoonheid-in-menschelijkheid,
die Goethe's werk is. Goethe noemde al zijn gedichten gelegenheidsgedichten. Bij
Moreau was de gelegenheid of aanlei-
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ding zoo ondergeschikt aan zijn lyrische aandrift, dat ook zijn ‘heidensche’
voorstellingen christelijk werden.
Van deze scheidslijn legt hij de oppervlakkigheid bloot. Wie graaft vindt den
gemeenschappelijken wortel. Graven was de arbeid van Moreau, graven in zich zelf.
Het leed der lichaams- en zielefoltering, van afscheid, ontgoocheling en
zelfverblinding gaf hij in zijn werk. Naar de martelaren en geloofshelden ging zijn
belangstelling, naar Christus, maar ook naar Prometheus, dien heidenschen
lichtbrenger, door hem met Christus' trekken geschilderd, naar zoo vele anderen die
leden voor een ideaal en aan eigen verscheurdheid bezweken. Hoe vele malen
schilderde hij het Kruis, maar ook de verschijning van het Goddelijke nog vóór
Christus' komst. De menschen zag hij in den greep van het noodlot, zich zelf
berokkend, dus met mogelijkheid van bevrijding. Die bevrijding bloeit bij tijden uit
het leven op als die Mystieke Bloem, gelijk hij Maria geschilderd heeft.
Vóór dit Purgatorio moet de mensch de hel van den strijd tusschen geweten en
lust door. Geteisterd zijn vele zijner gestalten, maar daarin schoon van rust in het
vloeien van de lijnen en een pracht van kleur, die fonkelt als email, vooral in het
blauw. Een aquarium-vizioen met figuren van koraal schijnt menig werk. Andere
lijken gobelin-ontwerpen. Architectonisch-strak is vaak de compositie in
Renaissancistischen driehoeksbouw. Ook daarin streefde hij opwaarts.
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Wij, die den dood verloren hebben....
door Jo Landheer.
Wij, die den dood verloren hebben,
den stillen dood, dien God den menschen gaf,
in al de deernis van zijn teedere genade,
als 't laatste wat nog aan hun vol geluk ontbrak en evenzoo werd hij aanvaard,
een schat die nooit door deelen mindert,
zóó droegen zij hem voortaan in zich,
door de verrukkingen der lichte dagen,
door de ontroering van den nacht,
als vele vreemden,
die bij d'eersten oogopslag elkaar herkennen,
aan de ééne vreugd, die uit hun oogen schijnt,
aan 't ééne wachtwoord, dat hun lippen ruischend spreken.
En eindlijk, als de oogst van hunne dagen
tot een verstilde klaarheid was gerijpt,
dan namen zij hem zwijgend tot zich,
een laatste teug, uit koele urnen -
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Wij, die den dood verloren hebben,
den stillen dood, dien God den menschen gaf,
in al de deernis van zijn teedere genade,
als 't éénge wat nog aan hun vol geluk ontbrak,
wij, die den dood verloren hebben,
wat zijn al onze lange dagen,
meer gebleven dan één heimwee?
Wat zijn de kussen onzer liefden,
de nachten, mond aan mond beleden,
de tranen, die onze oogen weenen,
meer dan een ademkort vergeten?
Mét den bleeken dag herrijzen
wij, die nimmer toeven kunnen,
zooals de in ver moeras verdoolde
het dwaallicht volgt, dat zijns ondanks hem trekt......
Wat zijn al onze lange dagen
meer gebleven dan één heimwee?
O, en de weinigen, de uitverkoornen,
die nog doods afglans in hun oogen dragen,
hoe kunnen wij hen aanzien, zonder
't eigen gemis nog wreeder te beseffen?
Wij, die den dood verloren hebben,
Wat rest ons dan te blijven dolen?
Wij gaan als zwervers, wien de glans
van ouden, langverloren schat
nog immer de hunkrende oogen blindt,
wij, die den dood verloren hebben.
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Een verloving in de negentiende eeuw,
door Top Naeff.
LETJE telde achttien jaren toen zij zich, tot ingenomenheid harer ouders, verloofde.
Natuurlijk was Adriaan ook haar eigen keuze, alleen per geluk kwam daar nog bij,
dat hij de zoon van Papa's bureau-chef was. En niet ver van den stam gevallen. Dit
wist Letje's moeder met zekerheid te voorspellen: Adriaan, die de loffelijkste examens
deed, moest, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, minstens klimmen tot
zijns vaders rang. Letje zelf zou, stel dat het lot Mama dupeerde, desnoods met minder
tevreden zijn, en wanneer zij den uitgelezen schoonvader aanzag, weifelde zij of de,
door wederzijdsche familie blijmoedig erkende gelijkenis tusschen den ouderen en
den jongen Adri, haar wel zóó verheugde als van haar werd verwacht. Doch het
bloedig erfrecht, waardoor Adriaan, als zoon van dezen vader blijkbaar niet zakken
kon, zoodat de pijnlijke ervaring, welke zoo vele vacanties bedreigt, voor haar huis
louter voldoeningen beloofde, gaf Letje een gevoel van veiligheid en vrede. De
aanstaande man van Françoise, de vriendin met wie zij in de liefdevolle verbeelding
harer moeders al vanaf heur beider doopjurk had geconcurreerd, kreeg acht maanden
voor zijn candidaats. Maar die danste nu weer zoo verrukkelijk. Geen triomfantelijk
rouwbeklag had de herinnering aan dit meesterschap kunnen verduisteren. Adriaan
danste niet, men zag het zijn zeer buitenwaarts gebogen voeten aan, en wanneer Letje
één oogenblik vóór haar verloving er-door ging, eerlijk tegenover haar hartje had
gestaan, zou zij zich hebben bekend, dat dit wel geen gebrek mocht heeten, maar
toch een mannelijk negatief was, dat haar woog. Doch had Mama haar niet ernstig
voorgehouden, de beslissing-voor-je-leven niet afhankelijk te stellen van kleine
ongemakken en lievere wenschen, terwijl zij zelf immers ook, te meer nadat Françoise
haar vóór was gegaan, vond dat het van haar kant minderwaardig zou zijn geweest
den aangewezene af te schrikken, om welke reden dan ook. De beslissing voor je
leven...... van dezen onmetelijken stap wist Letje zich evenmin rekenschap te geven
als op school van de som: ‘Jan en Piet loopen samen een weg’, als van alles wat met
maten, gewichten en veel nullen in verband stond, maar des te zuiverder begreep zij
wat zij aan haar ouders, aan wie zij dit leven dankte, verschuldigd was. Mama en
Papa willens en wetens een geluk te onthouden, dat stond bijkans gelijk met hen
opzettelijk verdriet te doen. Terwijl Oma het ongeluk ter nauwernood zou hebben
overleefd, zóó vast had zij haar zinnen gezet op dezen kleinzoon, die in de verte Letje kon ook deze calculatie niet geheel volgen - nog familie van familie van wijlen
grootpapa moest zijn.
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Zoo waren dan alle bezwaren overwonnen en meende Letje, in den ijver voor haar
geluk, dat zij voortaan den pas-de-quatre niet missen, en ook aan Adriaans' slappe
handen wel wennen zou. Zijn gezicht kende zij nog minder dan zijn handen en voeten
- je kijkt elkaar niet dadelijk zoo aan - en zij zou wel trachten hem tot een hoogere
soort boorden te bewegen en een das voor hem haken in de modekleur. Aan
levensmoed ontbrak het haar niet en in het jaar, dat in Letje's kring voor een
ordentelijke verloving stond, tevens het jaar waarin Adriaan de kroon mocht zetten
op zijn meesterlijke studies, kon er nog veel verbeteren. Françoise, geraadpleegd:
‘hoe ze hem vond’? had geantwoord: ‘een gezicht om niets van te zeggen’, en hoewel
Letje zich door dit oordeel zonder perspectief een oogenblik gedrukt had gevoeld,
alras was haar de betrouwbaarheid ook van dit negatief heilig, in verhouding tot de
duistere on-dits, welke over den studentenstand in het algemeen waarden in het
rond...... Het kwam er nu maar op aan de kaartjes te laten drukken, twee strikt gelijke
in één enveloppe, doch niet aanééngesmeed, aangezien dit in den beteren stand niet
meer werd gedaan. Langwerpig en rondgehoekt, en op het vrouwelijk blazoen het
alomvattend woord: ‘ontvangdag’ - ‘receptie’ was uit den booze - om hen, die dezen
rebus kregen op te lossen, eenigermate op weg te helpen.
Françoise had er honderdachtentwintig verzonden en Letje en Adriaan brachten
het tot honderdvierenveertig, hetgeen, in aanmerking genomen dat zij tot dusver alle
vriendschappen deelden en beschikten over nagenoeg dezelfde kennissen, een kranig
record mocht heeten. En terwijl deze, door den jongsten bediende van Adriaan's
vader, die schoonschrift schreef, van adressen werden voorzien, reed het jonge paar
in het blauw coupéetje van den eersten stalhouder, dat voor liefde en trouw werd
gereserveerd, naar den juwelier om de ringen uit te zoeken, en daarop naar Oma,
waar Letje dadelijk haar linkerhandschoen uittrok en zich al bijna ‘mevrouw’ voelde
toen ze met die hand vol waardigheid een bezwijmd schuimtaartje overeind hielp op
Oma's blauw-porseleinen gebakschaal. Oma, die zelf twee trouwringen droeg en een
broche met haar van wijlen grootvader in den vorm van een kunstig treurwilgje,
merkte het gelukkig feit aan Letje's vierden vinger niet dadelijk op, maar des te
warmer bijval toonde dien avond Marie in de keuken, welke maar niet van de losse
in de vaste verkeering kon geraken en dit succès van de jongejuffrouw als een gelukkig
voorteeken beschouwde. Marie vond in haar blakend huzaren-hart aan den bleeken
Adri heimelijk niet veel, maar dat moest ieder voor zich zelve weten. Mevrouw zei
ook: over den smaak valt niet te twisten.
De dagen, die verloopen moesten tusschen het verzenden der eervolle vermelding
en den dag des oordeels, Zondag van twee-en-een-half tot vier uur, bleken intusschen
iets minder gelukzalig dan Letje wel eens gehoord had. De familie van beide kanten
meende terecht, dat het alsnog geen pas
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gaf zich in de houding van verloofden in het openbaar te vertoonen, zoodat ze op
den huiselijken kring en een verlegen half uur in Letje's koud kamertje met het
krakebeenig kanapeetje en de verschrikkende cascades van portretten, waaiers en
cotillon-onderscheidingen waren aangewezen. Het langst waren de avonden. Mama,
dit moet erkend, deed haar uiterste best. Zij verhief Adri en zijn naaste verwanten
tot in de wolken, liet Marie appelbeignets bakken en Letje haar Mondschein-Sonate
voor hem spelen, gevolgd door een rhapsodie en een opwekkenden marsch. Doch
de stemming bleef desondanks, en in weerwil van Adriaan's aardige kunstjes met de
kaarten en de lucifers, beneden de redelijke eischen van het geluk, en nadat Letje
Adriaan had mogen uitlaten en, bleek van ongereptheid, van de voordeurmat was
teruggekeerd, gaf men zich met een lichten geeuw toe, dat een en ander nog wat
moest wennen. De opgetogen brieven van Letje's kostschoolvriendinnen, die
weliswaar Adri niet kenden maar hem terstond met Lohengrin vereenzelvigden,
brachten allengs eenig soulaas, en den Zaterdagmiddag, toen iedereen vond dat het
nu wel kon, werd gevuld met het bezoek aan den fotograaf. Neen, niet samen op
één...... hoe teleurgesteld Marie zich daaromtrent ook toonde - Françoise was er een
half jaar geleden immers al niet meer toe overgegaan omdat de fotograaf positief
wist dat de chic er nergens meer aan wilde. Letje was over deze lotsbeschikking
heimelijk wel blij, ze vond het in het algemeen nog niet onverdeeld prettig om dicht
naast Adriaan te zitten en onder de oogen van den vreemden portrettist, zou zij zich
in dien toestand haast onwelvoegelijk hebben gevoeld. Daar kwam nog bij, dat zij
in het geheime laadje van haar sprinkhanig bureautje een portret verborg van een
Indisch vriendinnetje, hoofd aan hoofd met een blonden jongen man, en dit
engagement was afgeraakt...... En hoewel zij zichzelve genoeg kende om te weten
dat zij, goed en wel met Adriaan verloofd, tot een dergelijk affront aan de liefde het
initiatief nooit nemen zou, en ook niet bepaald vreesde dat Adriaan in staat zou zijn
haar, Mama, Papa en Oma aldus te ontrieven, nu het samen toch ook niet meer tot
den goeden toon behoorde, was men met elk op eigen gelegenheid, aan weerszijden
van de pendule op den schoorsteenmantel, tegen alle eventualiteiten gedekt.
‘Welke blouse zou ik aan doen?’ vroeg Letje aan Adriaan, nadat Mama en Marie
alreeds waren geraadpleegd, en deze toonde zich een man door een hulpeloos gezicht
te zetten en schroomvallig te bekennen: ‘ik geloof, dat die je aan hebt, heel goed zal
zijn.’
‘Mijn daagsche,’ zei Letje, wel even gekwetst, en om haar mondje trok een gleufje
dat Adriaan plotseling dieper boeide dan haar lieve lach of de verheven ernst harer
‘Mondscheinsonate.’
Waarom zijn keuze eigenlijk op Letje gevallen was? In de eerste plaats omdat al
zijn clubgenooten verloofd waren en men sedert het promotie-diner-met-dames in
zwang was gekomen, bij dit afscheid aan het onbezorgd stu-
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dentenleven niet met een enkele moeder en een paar zusters kon volstaan. In de
tweede plaats, omdat Letje's Mama hem zoo vriendelijk was tegemoet getreden. Op
de bals, waar hij, als vertegenwoordiger van zijn druk-bezetten vader de familie
chaperonneerde en den dans gadesloeg, was zij van de oudere dames, welke hij
beurtelings aansprak, degene geweest, die niet langs hem heen staarde. Recht in de
oogen blikte zij hem, onderzoekend en aanmoedigend, terwijl hij, daartoe genood,
haar gezelschap hield aan het tafeltje, door haar echtgenoot verlaten om een partijtje
te gaan maken in het aangrenzend salon. En aan dit tafeltje, met thee en limonade,
streek als een duif op het nest, tusschen de dansen dan ook Letje neer, gedécolleteerd,
rose en verhit, een en al levensvreugde, en nochtans gehoorzaam bereid een dans
over te slaan wanneer haar moeder oordeelde dat het beter voor haar was zich niet
te zeer te vermoeien. Hoe langer hoe meer kwam deze zorg voor Letje's overigens
patente gezondheid Adriaan ten goede en wanneer in het salon de robber uit was en
de Papa zich bij hen voegde, voelde Adriaan zich als het ware opgenomen in een
nieuw familieverband en lichtelijk où peut-on-être-mieux. Aldus, de wegen der
voorzienigheid zijn ondoorgrondelijk, was in zijn helder hoofd de gedachte geboren
dit, volstrekt niet schrander, maar allerliefst Letje te maken tot zijn vrouw. De
gelegenheid haar Mama daaromtrent te polsen ontbrak in dezen opgewekten winter
geenszins en de temperatuur der balzalen bevorderde den snellen groei der
wederzijdsche kiemen. Zelfs overviel het aanzoek hem nog, wijl de vrees hem bekroop
achter het net te zullen visschen indien hij talmde. Want daar bleek eensklaps,
gedurende dit vertrouwelijk gesprek met de moeder, die wel niets in ronde woorden
verried, maar een onvoorzien gevaar magisch door liet schemeren, een ‘ander’ in het
spel te zijn.
Het was tegenover dezen anonymus dat in Adriaan de ridder ontwaakte en Letje
tooide met alle denkbare deugden harer sexe. De oude mevrouw gaf kort daarop een
dinertje en na tafel onderhielden zich de jongelui in het deftig huis met jeux innocents.
Tot den put kwam het niet...... Maar wel verzocht de gastvrouw Adriaan enkele jonge
dames, onder wie Letje, na afloop naar huis te willen begeleiden. Het liep tegen
middernacht, Letje, die het verst woonde, was onvermijdelijk de laatste. Ze deed
lang zoo snibbig niet als Gretchen. Adriaan kon spijkers met koppen slaan.
En ze zei zoo eerlijk als goud, dat Mama zich vergist moest hebben:
‘Er wàs heelemaal geen ‘ander’.........
In de bijna heilige overtuiging, dat achter alle vitrages een ren naar het raam plaats
vond om hen te zien, stapte Letje in haar fluweelen mantelpak, waaronder de beste
blouse, welke haar inderdaad minder lief stond dan de daagsche, naast haar verloofde
over de kleine steentjes, op weg naar den fotograaf. Nog niet gearmd, zij waren
overeengekomen deze vertrouwelijkheid uit te stellen tot na de plechtigheid van den
Zondag, en dan bleef het nog
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een punt ter overweging, of Letje Adriaan een arm zou geven, of wel Adriaan Letje?
zooals dit in den laatsten tijd meer werd gezien. Mama en Papa, en vooral Oma,
vonden dit geen houding voor een man, maar Letje, als ze het zeggen mocht, meende
dat het wel echt stond. Op kostschool, in een wereldstad, had ze, in eer en deugd
wandelend naast de Fransche secondante, wel eens gedroomd zelve aldus gepaard
over een trottoir of door een bosch te gaan, maar de jonge man, die aan het avontuur
te pas kwam, geleek zoo weinig op Adriaan, dat geen herinnering aan dit
geluk-op-het-droge Letje's evenwicht bedreigde nadat ze eenmaal water had gezien
en verloofd was.
De tocht naar den fotograaf was in dit tijdperk der beschaving voor de verloofde,
wat de gang naar den Burgerlijken Stand was voor de bruid. Letje beefde van haar
hoofd tot haar voeten toen ze enfin seuls in de wachtkamer zaten. Zij sloeg
gedachteloos de bladen van een portret-album om dat op de pluche-tafel vóór haar
lag, en Adriaan bestudeerde het discreet bedrukt briefje met de prijzen: salon, cabinet,
visite. Cabinet, besloot hij stil, den gulden middenweg.
Maar de lift lokte Letje nog altijd als een feestelijk reisje en boven, waar de
vriendelijke fotograaf hen verwelkomde, ontviel haar alle schroom.
Resoluut nam zij plaats.
‘Nu even aan iets aangenaams denken’...... verzocht de artiest.
Ze had eigenlijk geen preferentie...... Doch haar glimlach, welke het heel omvatte,
bleek alreeds doeltreffend.
‘Dank u.’
In het overvloedig atelierlicht, terwijl Adriaan thans op zijn beurt op het verguld
stoeltje vóór den zwarten mond van het toestel zat, nu naar links, dan naar rechts het
hoofd moest wenden, opdat de fotograaf, rangeerend het instrument naar alle
windstreken, zijn voordeeligste zijde niet missen zou, trof het Letje voor het eerst in
deze ontroerende dagen hoe kleurloos dit trois-quarts van Adriaan was, en toen het
geluk aan iets aangenaams te mogen denken eindelijk ook aan hem kon worden
gegund, de fotograaf, die een Italiaanschen naam droeg, zijn bronzen kop van onder
de fluweelen huif in het licht hief, en de gitzwarte oogen met gezag vestigde op zijn
profil-perdu, overviel haar de onherbergzame gedachte: dat ze best een portret zou
willen hebben van Andreo Battagiore. Voor haar artiestenrekje, dacht ze er dadelijk
degelijk bij, en ze wachtte zich wel den argeloozen Adriaan, dien ze nog zoo weinig
kende, deelgenoot te maken van dezen wilden wensch. En ze wist zelve niet, de
zuivere Letje, hoe lief ze lachte bij den laatsten groet, toen ze met haar verloofde,
haar verlovingsring en de belofte Dinsdag de proeven te zullen ontvangen, langs den
buigenden Andreo, die de deur open hield, het atelier verliet.
Zoo brak dan de verbeide ontvangdag aan en Letje, die eerst een jaar ge-
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leden als lidmaat van de Fransche kerk bevestigd was en daarbij niets van haar
natuurlijke vroomheid had ingeboet, beschouwde het zonnetje, dat in haar bed scheen,
als een huldeblijk van den hemel zelf. Och, niet dat ze twijfelde aan haar goed
gesternte, de verloving was nu eenmaal de benijdenswaardige gebeurtenis, le premier
pas qui coûte, in haar kring, het overige volgde daaruit langs lijnen van geleidelijkheid,
en aan trouwen behoefde ze gelukkig nog in geen jaar te denken. Daaraan durfde ze
niet eens te denken. Françoise wel, die was er al zoo griezelig dichtbij, want haar
aanstaande had de juridische teleurstellingen opgegeven en was veilig en voordeelig
in de sla-olie gegaan.
Çoise zei: ze zag er niemendal tegenop. En dan sprak ze ook altijd van: het ware.
Als het ‘het ware’ maar was, dan kwam het allemaal best terecht. Maar ja, daar zat
nu juist de moeilijkheid, meende Letje, hoe wist je, als je je verloofde, of dit het ware
worden zou? De omschrijving: van iemand houden, vond ze eenvoudiger, zonder
mankeeren zou ze veel van Adri houden, hij bezat daartoe immers alle innerlijke
hoedanigheden, en bovendien hield Letje van ieder, die haar verwende, zelfs van
Marie met haar somtijds onhandelbaar humeur. Zij zou misschien, wanneer niet het
ratelen van een zwaren wagen, die stopte voor de deur, en de bel, haar amoureusen
gedachtengang hadden onderbroken, nog een oogenblik over het ware, en
minder-ware, en wat er ondoorgrondelijks aan-vast-zat, hebben nagepeinsd, maar
het bewustzijn: de bloemen van buiten de stad! verjoeg de schimmen der mystiek,
wipte Letje het bed uit, en niets bleef dan de zalige gewaarwording van een fabelachtig
uitgebreiden verjaardag, toen ze op de stoep in het zonlicht een bivak ontwaarde van
vijf groote manden en een platte kist. De lampenkoorts van het maagdelijk gepaard
debuut beving haar terwijl ze haar kousen aantrok. Van top tot teen in het rose zou
ze zijn - Françoise was in het blauw geweest - en voor haar jurk met twaalf zig-zag
strookjes en ballon-mouwen van popeline met entre-deux en kant, had de naaister
den halven nacht opgezeten. Gisterenavond, nadat ze in het bad was geweest, had
Mama haar gekapt zooals het dan worden moest, met een rose lint en drie
rozenknopjes bovenop haar hoofd. Een nieuwe bel-ruk wekte Letje ook uit dit nirwana.
Zij drukte haar neus tegen het glas. Eén mand maar...... met gele crocusjes.
Vijfenvijftig bloemstukken had Françoise. Hoe haalde ze dat ooit als het bij één
tegelijk ging! Zij repte zich thans om gekleed te komen en zich beneden te
vergewissen of wellicht een vroegere bestelling, terwijl zij nog sliep, de fundamenten
voor het feest reeds had gelegd, en telde inmiddels op haar vingers al de ooms en
tantes, die zich niet onbetuigd konden laten, de vriendinnen en de clubgenooten van
Adriaan. In dit verband dacht ze voor het eerst dien morgen aan den gezel voor het
leven, welke zich dien middag openlijk aan haar zijde zou stellen op het pantervel
vóór de kanapé, en ze was benieuwd hoe hij eruit zou zien in zijn, voor deze
gelegenheid vereischte, gekleede jas.
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Toen Letje de trap afkwam duizelde ze...... De geheele vestibule één wildernis. Tot
aan den vliegenden Mercurius van namaak-brons op de trapzuil, reikten de pyramiden
van manden en kisten. Geen pad was vrijgebleven; op een uitgespaard plekje marmer
hield Papa zich als op een ijsschots in evenwicht, hurkend met beitel en nijptang
naast het machtigst kasteel, en tusschen de voordeur en den paraplu-standaard, zat
Adriaan tot zijn kin beklemd in de azaleataarten.
Hamerslagen klonken in het rond, een geur, heerlijk om van te bezwijmen, steeg
tot Letje, en Adriaan's voorhoofd stond blank. Stellig, dacht Letje, waren het er
genoeg. En toen in den loop van den morgen het gejubel aan de bel maar niet ophield,
het familie-humeur onder den druk van Flora's onafwendbaren stroom en haar solide
verpakking bedenkelijk daalde en Adriaan zich met den hamer zoo hevig op zijn
duim sloeg, dat het bloed eruit sprong, bleef Letje, wat ze altijd was, het zonnetje
van het huis. Een hand uit stak ze zelden, en bloed kon ze niet zien, maar ze lachte
Adriaan op liefdevollen afstand toe en overwon teleurstelling en valsche schaamte,
toen Mama, zwaaiend een zwachtel van onwelvoegelijke lengte, oordeelde dat Letje's
verloofde met dien ingebakerden duim zijn heldenrol zou moeten vervullen. Gelukkig
was het de linker. Afleiding en troost bracht daarop de knecht van Oma, die praktisch
en doortastend van aard, in plaats van bloemen reeds een geschenk in de jonge
huishouding zond, twee zilveren servet-ringen met een monogram van voorbarig
dooreengestrengelde A's: A- Aletta, en A- Adriaan. Neen, al ware Letje minder zeker
van haar hart geweest, deze verlovingsdaad, met al wat er aan verbonden was, een
barricade van bloemstukken en thans deze servet-boeien met haar krampachtige
symboliek, ze zou niet te herroepen zijn zonder de wereld uit haar voegen te rukken.
De morgen vergleed aan de uitstalling van haar geluk, en aangezien ze op haar
stuk stond: geen geel, paars of blauw in de buurt van de kanapé, louter rose,......
geraakte Adriaan met de crocusjes, waarvoor hij maar geen heenkomen vond, in een
staat van lichte overspanning. Marie, met veger en blik snelde allengs in woedenden
galop achter hooi en houtwol aan, Mama verplooide koortsig de Maria-Stuart-kraag
van haar nieuwe parelgrijze japon, welke haar bij daglicht, buiten de paskamer der
modiste, onverklaarbaar tegenviel, en in de suite stond geduldig de onaangeroerde
en onopgeruimde koffietafel.
Het ergste wat Papa overkomen kon, trof hem. Toen Adriaan's familie aantrad, de
welwillende chef, zijn adellijke echtgenoote, twee aanstaande schoonzusters en een
zwager voor Letje, was de vestibule nog maar juist begaanbaar en in de suite niemand
ter ontvangst gereed. Letje, waarlijk zwevend van de trappen, maakte alles goed.
Een ‘rêve’, dichtte Adriaan's Mama, die een Fransche gouvernante had gehad, en ze
begreep heimelijk niet
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waar de aanstaande familie van Adriaan, die moest leven van een
ambtenaarstractement, het van deed...... moeder en dochter beiden: een model; noch
de grijze noch de rose kon van de naald van een bescheiden naaister zijn. De oude
mevrouw vermoedelijk...... die zat er warmpjes in, zeide men, en deze bijkomstigheid
was het dan ook geweest, welke Papa bewogen had Adriaan de ouderlijke
toestemming tot dit huwelijk niet te onthouden.
De gekleede jas viel onberispelijk, alleen stijgerde de kraag nog ietwat tegen den,
door Letje bedongen, te hoogen witten boord; men zag aan de wijze waarop Adri
het hoofd, met de kin opwaarts en een starren glans in de oogen naar voren boog,
dat hij leed onder dien druk.
‘En kindlief,’ vroeg zijn vader aan Letje, nadat hij zijn wandeling langs de
welsprekende wanden der suite had volbracht en met goedkeurenden blik het
paradestuk van het kantoor-personeel getaxeerd ‘hoe voel je je nu wel?’
Letje glimlachte. Hoe zou zij alle tegenstrijdige gewaarwordingen, waaraan zij
ten prooi was, onder woorden brengen?
Maar haar aanstaande schoonvader, een man van de wereld, wien het bovendien
volmaakt onverschillig liet hoe Letje zich voelde - hij had nu eenmaal toegestemd
en daarmee basta - redde haar uit de perikelen met het compliment van den dag: ‘Wat
een bloemen, wat een bloemen!’
‘Drieënzestig’ wist Letje prompt.
Het vierenzestigste stuk kwam van Adriaan. Hij had zijn ruiker in den blikken
trommel aan Marie in de keuken toevertrouwd, doch nu men zich allengs in het gelid
begon te stellen, was het oogenblik gekomen waarop hij Letje, au sein de la famille,
met zijn eerste bloemenhulde verblijden mocht.
O, van zoo iets beeldigs had Letje niet durven droomen!...... Orchideeën-ranken
tot op den zoom van haar jurk! Daar haalden eenvoudig Françoise's theerozen niet
bij!
Men zweeg bevangen en in afwachting. Nog nooit was het zoo zuiver en ontroerend
tot Letje's ouders doorgedrongen, dat het kind een rijk huwelijk deed; en de familie
van Adriaan wist niet hoe ze discreet genoeg zou kijken. Alsof de orchideeën in hun
tuin voor het plukken hingen, zóó alsof-het-niets-was deed mevrouw. Maar Letje
begreep niettemin wat thans op haar weg lag. Ze reikte Mama den ruiker, rekte zich
op haar teenen naar Adriaan's wang, en kuste hem zonder zich te kreuken.
Op dit opperst oogenblik, juist toen de gelukkige, aangemoedigd door dit spontaan
bewijs, zijn armen om haar ballon-mouwen boog, sloeg het half drie en tegelijkertijd
waarschuwde de voordeurbel en trad juffrouw Ras, Letje's onderwijzeres van de
Lagere School, wier plichtsbesef geen klok koud kon laten worden, binnen. Volmaakt
stonden ze gerangschikt. Letje tusschen de beide Adriaans op het pantervel vóór de
heesters, dan Mama met haar sleep gris-perle om haar voeten uitgewaaierd, links
Papa, naast Adriaan's moeder, die een illuminatie van diamanten droeg op zwart
fluweel;
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de zusters in wandelcostuum, en de jonge zwager, welke zich doodelijk verveelde,
tusschen de bloemen.
In plaats van Adriaan kuste thans juffrouw Ras Letje. In de confusie van stilte,
zwoele aromen en valsch licht, kwam ze daartoe, met voorbijgaan van alle grieven,
die ze zes jaar lang tegen het verwende kind gekoesterd had. En ook zij zuchtte het
wachtwoord: wat een bloemen, wat een schát van bloemen! eer ze wegschimde in
het schielijk gedrang.
Over de honderd bezoekers, geestdriftig als juffrouw Ras, die allen, een stoet van
getuigen, hun namen teekenden onder de gecalligrafeerde namen van het jonge paar
in het album van rood marokkijn, allen trachtten, erin slaagden of wenschten Letje
op dezen dag te kussen, de wonderen der natuur om strijd bevestigden en eenparig
oordeelden dat de heldin er stralend uitzag, niettegenstaande ze hoe langer hoe bleeker
betrok, de versmade koffietafel betreurde en schemerig begreep, dat niets in deze
onberekenbare wereld ooit geeft wat het belooft.
Françoise was verrukt van de verlovingsjurk, en wist haar toekomstigen bruidegom
al vast van haar voorkeur voor orchideëen te overtuigen. En Oma, zoo bijziende als
ze was, prees hemel en aarde, manden en vazen, vriendinnen en japonnen, omdat
haar lieve Letje verloofd was.
De Papa's hadden allengs nog maar één gedachte: de port, die, achter een
standaard-stuk met Fransche lelies, verdekt stond opgesteld.
Godlof, de laatste, Letje kon niet meer. Haar kaken kraakten en de roosjes lagen
bezwijmd op haar hoofd. Terwijl een golf van verteedering om haar bekoorlijk
optreden over de stad kabbelde en men betrekkelijk weinig op Adriaan aan te merken
had, zat ze muisstil tusschen de beide moeders - haar verloofde had zich bij de heeren
en de port geschaard - en staarde dof voor zich uit. Nu nog het diner. Met
onverwelkbare liefde voor het familiefestijn had Oma zich daarover ontfermd, tot
verlichting van Mama en haar ontredderd huis, tevens tot ingenomenheid van Marie,
die zich voorstelde straks, wanneer ze allemaal weg waren, den vriend, met wien zij
los verkeerde, de bloemen eens te laten zien.
De Mama's, na dezen middag van gedeeld gevlei over de natuurlijke achterdocht
heen, neigden tot vertrouwelijkheid, kwamen overeen dat Letje haar nieuwe jurk aan
Oma's tafel niet aan mocht houden, één onhandigheid van het dienend personeel......
mayonnaise...... baveroise...... parfait d' amour.... de witte baljapon, die toch gestoomd
moest worden, kon voor deze gelegenheid nog best.
‘Let, en dan zou ik je ook raden je oude kralen-schoentjes aan te trekken, onder
de tafel ziet niemand daar iets van.’
Letje had ook een slokje port gedronken. Misschien was het dàt....... Wie zal ooit
zeggen wat het is? Ondoorgrondelijk blijft de liefde. Al dieper boog
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haar hoofdje over het rose hartje van kant en kleine plooitjes, al vaster balde haar
hand den zakdoek met een randje van echte point-lacé. En eindelijk viel de eerste
traan, nog juist gevangen. Haar oude witte, waarin ze den geheelen winter gedanst
had...... dat kòn ze Oma toch niet aandoen......
Zóó verdiept waren de moeders in het gesprek over de handige naaister, die Letje's
japon had gemaakt - want bepaald er om jokken wilde Mama niet toen de
rechtstreeksche vraag: of ze van Hirsch was, haar gewerd - zóó vermoederd waren
ze, dat het kleine drama in haar onmiddellijke nabijheid aan beiden volkomen ontging.
Thans echter was daar Adriaan, die begreep wat op zijn weg lag.
Hij zette zijn glas neer, naderde Letje, legde schroomvallig zijn beste hand op haar
rose knie...... Doch alsof het mysterie in de vrouw op eenmaal zijn kans schoon zag,
alsof pardoes de zaligheid van den ganschen dag bezweek, nog vóór Adriaan één
vinger verder had gewaagd was het arme kind opgesprongen, de deur uitgesneld,
met een slag waarvan de lelies trilden en een hartverscheurenden snik.
Men besloot na dit, ten gevolge der vele aandoeningen begrijpelijk en
verschoonbaar incident, het uur dat nog overbleef vóór den maaltijd te benutten voor
een korte siësta, en Letje's ouders herademden toen de tegenpartij, in gezelschap van
Adriaan, per rijtuig naar de eigen woning was teruggekeerd. Mama bekende, dat haar
verlakte laarsjes haar een nummer te klein waren, en Papa dacht: weet je wat, ik kan
nog best even naar de soos.
Marie ruimde de glazen weg.
Met een gewasschen en weer-lief gezicht deed Letje haar vreugdevolle intrede in
Oma's salon. Aan haar zijde ging Adriaan, verlost van de gekleede jas, en in het
knoopsgat van zijn rok stak een orchidée, daarin door zijn meisje, berouwvol en
weder vol goeden wil, geplant. Om zijn duim droeg hij een zwart sluifje en dit vooral
was Letje een verlichting. Want op haar kamertje, in den overspannen toestand waarin
zij zich bevond, had ze een visioen gehad van een aanstaande met wel tien zulke
witte duimen, die haar naderden, hoe langer hoe dichter...... Och, ze begreep zelve
niet hoe ze op dezen dag, terwijl iedereen zich uitsloofde om haar gelukkig te maken,
zoo onredelijk was geweest. Zelfs tegen Adriaan, van wien zij die dure mooie bouquet
had gekregen. En wat moesten haar aanstaande schoonouders wel van haar denken?
Misschien dat ze een ondankbaar hart had. Met vrouwelijke intuïtie begreep zij aan
alle partijen veel goed te moeten maken...... en den inval Adriaan een orchidée voor
zijn knoopsgat af te staan, had ze dadelijk uitgevoerd. Mama zat erbij in het rijtuig,
dat gaf Letje altijd een veilig gevoel van hartelijkheid jegens den man met wien zij
in den echt hoopte te zullen worden vereenigd. Oma ontving de kinderen alsof zij
hen nadat het heugelijk feit zijn beslag gekregen had, voor de eerste maal te zamen
ont-
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moette, met aandoening en onderscheiding. Nog nooit had Letje zich zoo, bijna
plechtig gevoeld als toen ze daar verzocht werd plaats te nemen aan het hoofd van
Oma's prachtige tafel met de blauw-gepoetste kandelabres en het Sèvres-servies, dat
uitsluitend bij trouwen en sterven uit de kast kwam, en door Oma eigenhandig, stukje
voor stukje, werd afgewasschen.
Wederom zat ze tusschen de twee Adriaans, deze ditmaal door Oma en Mama
geflankeerd. Na een glas champagne vond ze het weer heerlijk om verloofd te zijn.
Tegenover haar zaten Françoise en haar aanstaande, en ook deze schikking droeg bij
tot haar geluk, want door de drukte der laatste weken had ze nauwelijks tijd gevonden
Çoise op de hoogte van haar hartsgeheimen te houden. Adri moest zich veelal aan
Oma wijden, de derde bestiering...... En wellicht zou het geheele feest haar, als een
mijlpaal in het Land van Belofte, in dankbare herinnering zijn gebleven, wanneer
niet telkens een toast.... Op Letje en Adriaan, op Adriaan en Letje, op alle moeders
en vaders, op Oma, en op ieder die aan tafel zat; zelfs Grootpapa werd niet vergeten,
schoon hij al vijfentwintig jaren dood was, heenging onbewust van Letje's bestaan.
‘Hij zou er zoo mee ingenomen zijn geweest, met dit huwelijk’ zuchtte grootmama.
Doch wie ook met name genoemd werd, altijd waren het weer Letje en Adriaan, die
als de surprise uit de pistache, uit de windselen der welbesprekendheid te voorschijn
kwamen. Letje kon op het laatst niet meer klinken, niet meer kussen, niet meer stralen.
En het beklemde haar meer dan zij zich bekennen wilde, dat Adriaan, die behalve
niet dansen ook niet spreken kon in het openbaar - Adri was een binnenvettertje, zei
zijn moeder - aanstonds zou moeten bedanken. Hij deed het, doodsbleek, maar toch
zonder bepaald te blijven steken, en hoewel ze nog geen reden had victorie te roepen,
meende Letje toch met verlichting en gegronde hoop, dat hij het vóór de bruiloft best
aanleeren zou.
Maar wat haar, toen ze aan het einde van den blijden dag, moe en verzadigd in
haar bed lag, onbestemd plagen bleef, dat was, wat Françoise had genoemd: het ware.
In elke toast was daarvan gerept, tot in het oneindige was het haar bevestigd: dat
zij dit nu gevonden had, het ware. En van ‘den waren Josef’ sprak men nog. De ware
Josef, welke thans Adriaan heette....... altijd, overal naast haar zat. Met wien zij zou
trouwen en - oom Herman had al een toespeling gemaakt waarvan ze onder de dekens
nog bloosde - en gelukkig zijn, tot in lengte van dagen.
Natuurlijk zou ze gelukkig zijn, dacht Letje, terwijl haar oogen dichtvielen, dat
sprak van-zelf. En natuurlijk zouden er dan kindertjes komen, een heeleboel, hoopte
ze.
Doch in haar droomen vond ze ook dien nacht, om tot het verband van een en
ander te geraken, den schakel nog niet.
En haar geheele leven bleef ze zoeken naar den sleutel tot ‘het Ware’...
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Carolientje,
door Elisabeth Zernike.
VI.
ER kwam een morgen, vroeg in dien zomer, dat Carolientje vroolijk wakker werd.
Van allerlei ging haar door de gedachten, flarden van een droom, iets uit een vorige
lente, een beeld, een geur, het was maar vaag, en glimlachend liet ze het ook weer
glippen. De dag - zonneschijn, en ze voelde zich sterk, alsof ze nu haar leven heel
mooi kon maken. Haar leven - dat was de toekomst; alles zou nog mogelijk blijken
- geluk - geluk - maar hoe dan, en wat? Carolientje heeft een voorwaartsche blik, zei
moeder. Erna vroeg dikwijls: weet je nog? Zij niet. Erna droomde over oude dingen;
nu wilde zij denken aan wat eens zou komen. Maar ze schudde haar hoofd en
fluisterde: eigenlijk is er alleen het heden. Ze voelde dit plotseling zoo sterk dat ze
haar adem inhield. Op haar handen viel de zon; ze keek naar de rozige lichtgleuf
tusschen haar vingers. Hoe grauw was de tijd geweest die achter haar lag, een jaar
bijna; - ze had dat jaar verknoeid. Verdrietelijkheden, onrust, tranen - en dat alles
samen heette Jurjen. Hij kon het niet helpen, hij wilde ook wel anders, blij zijn en
niet zoo veel denken. Ze legde haar handen op elkaar; het was of ze het licht wilde
grijpen, gevangen houden, en nu, voor 't eerst, tusschen haar eigen vreugde door,
voelde ze medelijden met Jurjen.Ze ging naar haar werk, als iederen dag, maar 't was of ze vaster liep. Ze
bekommerde zich weinig om de ontmoeting met hem, ze dacht niet: wat zal ik nu
weer zeggen, als hij me vraagt mee te gaan wandelen in het tusschen-uur. Dat was
zoo een gewichtig punt geweest de laatste weken.
Hij vroeg het wel zelden meer - hij deed onverschillig. Maar ze probeerde dan,
hem uit te lokken; ze praatte druk met anderen en gluurde naar hem. Soms was hij
dan in enkele stappen naast haar, en legde zijn hand op haar schouder, als gold het,
haar opnieuw in bezit te nemen. Gisteren nog hadden ze even gewandeld. ‘Zal je me
veel brieven schrijven, Carolientje, als ik in Rotterdam ben?’
‘Och wel nee - in Rotterdam wemelt het immers van Carolientjes.’
Toen had hij niets gezegd, niets, wel vijf minuten lang, alsof hij boudeerde, en
heimelijk had ze daarom gelachen. Ha, nu werd zij immers de sterkste. Kort daarop
- nou ja, het werd een spelletje, - had hij zijn scherpste tong terug gevonden, zoodat
zij wel zwijgen moest. En, weer bij de ingang van het gebouw, boog hij voor haar.
‘Ai Carolientje, waar blijf je nu?’
‘Hier ben ik -’ zei ze, en ging hem voor, maar had toch nauwelijks meer lust om
fier te stappen. - Och, al dat gepraat en gekijf, ze wonnen er niets mee, beiden niet.
Jurjen zou het ook eens moe worden, en zij was het eigenlijk
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al lang moe. Nog twee weken, dan ging hij weg, en kon desnoods in Rotterdam
opnieuw beginnen. Natuurlijk, daar waren meisjes genoeg, - aardiger dan zij - mooier.
Wel ja, hij dorst naar allen kijken. Had hij niet zelf gezegd: op het punt vrouw heb
ik hoogmoedswaanzin? En even voelde ze een drift in zich; God, hij zou zich toch
belachelijk kunnen maken. Ze moest hem waarschuwen. Maar er blonk een lach in
haar oogen en ze neuriede het liedje van Speenhoff: Ik heb jou nog een raad te geven,
voor jij naar Rotterdam toe gaatZe spon het lied verder uit, probeerde zich alle coupletten te herinneren.
Het was aardig, zoo zingend door de stad te loopen, - en dan die felle zon overal.
Aan Jurjen dacht ze niet meer.
Onder 't werk, dien morgen, schreef hij haar een briefje.
Zeg kleine meid, ik heb een nieuwe vriendin, Janna Zeegers bij naam, ouder dan
jij en veel wijzer. Ze zit op 't oogenblik ergens boven ons hoofd, in haar werk verdiept
- als wij. Ga straks mee met ons wandelen, wandelen en praten. Ik reken op je. J.d.G.
- Dat laatste zinnetje had hij onderstreept.
Ze antwoordde onmiddelijk: - Och kom, waarom zou ik mee gaan, nu er toch een
ander is, - en onderstreepte de woorden: nu er toch een ander is. Om naar jullie
wijsheid te luisteren? Thanks so much. C.
Hij glimlachte onder het lezen, wipte achteruit op zijn stoel om haar gezicht te
kunnen zien en fluisterde haar naam met druk lippenbeweeg: Carolientje - Maar ze
keek niet op. Hij vond haar plotseling heel mooi, hij zag iets nieuws in haar gezicht,
een rust, een blijheid. Hetzelfde wat hem in Janna aantrok? Maar die was zoo veel
ouder, en leelijker. Waarom had hij Carolientje te gauw verspeeld, juist even te gauw,
waarom kon ze hem niet nog dezen korten tijd haar frissche wangen geven, - of
eenmaal nog - éénmaal. Ze was sensueel, maar niet heftig. Een fijn lachje kwam om
zijn mond. Ze was het juist zooveel als hij het wenschte. Kom, hij zou nog maar wat
op zijn macht vertrouwen.
Voor Janna komen kon - ze moest zijn afdeeling voorbij en zou even binnenstappen
- stond hij al naast Carolientje's stoel.
‘Het is maar al te gemakkelijk, van de menschen te houden, die ons liefhebben;
maar eens iemand liefhebben die zelf weinig heeft te geven - Och Carolientje, dat
kan jij niet, hè? Ik heb het wel gevoeld, bij 't begin van onze vriendschap: ze is geen
liefdeheldin, ze is het niet.’
Ze had zich aanvankelijk gehouden, alsof ze niet luisterde. Nu keek ze even op.
‘Wat versta je onder dat woord?’
‘Een vrouw die lief heeft zonder denken of vragen, zonder voorbehoud of grenzen.’
‘En die aan haar liefde te gronde gaat -’
‘Om daarna, gelouterd, te herrijzen.’
‘Schei uit - 't wordt al te mooi. - Is die Janna Zeegers een liefdeheldin?’
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Nu verborg hij zijn glimlach voor haar. ‘Weet niet - ik ken die vrouw nog maar
weinig. Ze woont in mijn buurt, we zitten dikwijls in dezelfde tram. Kijk, daar is ze.’
Hij wuifde even met zijn hand. ‘Ja, ja, ik kom; en jij, Carolientje?’
‘Ik blijf hier, ik ga pas over een half uur koffie drinken.’
‘Nou - zoo je wilt.’
Maar ze keek naar de vrouw die in de deuropening was blijven staan, ze zag hoe
Jurjen zich bij haar voegde. Al pratend liepen ze langzaam weg. Oud al, dacht
Carolientje, misschien wel bij de veertig; en erg gewoontjes gekleed - toch wel
ladylike. En een lief gezicht - een heel lief gezicht; groote, lichtgrijze oogen, een
breede mond - met een glimlach? Hm, nauwelijks - maar toch - Die vrouw wachtte
op Jurjen, ze liep hier langs om hem te halen. Ze hadden nu een uur voor zich. Zeker
zouden ze ergens gaan zitten, in een rustig hoekje. Zij, Janna, zette haar hoed af. Ze
had natuurlijk mooi, blond haar, golvend, maar met veel grijs er al tusschen; en dat
viel toch niet op, in het blond. Je haar houdt je jong - zou Jurjen zeggen - en dan
lachten ze allebei, want het kon haar niet schelen, dat ze niet jong meer was.
Het werk vorderde maar traag. Ze ging verlangen bij hen te zijn; niet om Jurjen;
- om Janna, of misschien om alle twee. Jurjen praatte het meest, maar Janna keek
hem aan, ze dorst aldoor te kijken en te luisteren. Dikwijls schudde ze haar hoofd,
langzaam. Nee, nee Jurjen, je slaat weer door, de waarheid ligt in 't midden. Zij,
Carolientje, benijdde hem. Janna was zoo rustig, zoo zelfverzekerd. Hij had zoo
iemand noodig. Hij zou lachend zijn dwaas ongelijk bekennen, en even uitrusten,
stil tegenover haar. Haar handen lagen gevouwen in haar schoot.
Carolientje stond op. Kom, ze moest er ook uit, alleen. Ze besloot een drukke
lunchroom op te zoeken, waar ze vroeger wel kwam, voor ze Jurjen kende, waar ze
het altijd zoo gezellig vond.
Maar ze keek nu naar de menschen met een leegen blik. Telkens werd er tegen
haar stoel gestoten; ze hoorde lachen en praten, waarvan ze niets verstond; de
bedienende meisjes deden gejaagd en onverschillig.
Lang voor het uur was verstreken, voor Jurjen nog terug was gekomen, zat ze weer
aan haar werk. Even streek ze met haar hand over voorhoofd en oogen. Wat heb ik,
dacht ze, ik suf vandaag zoo; ik ben toch niet jaloersch, op die Janna? - Och, waarom
zou ik jaloersch zijn.
Een paar dagen later had Jurjen vrij gekregen om in Rotterdam kamers te zoeken.
Carolientje had moeite met haar werk. Telkens verschoof ze eens wat, rechtte haar
rug en mompelde: toe, schiet nou op; en dan, terwijl er van moeheid plotseling een
blos in haar wangen brandde, dacht ze: wat is het ook rumoerig vandaag. Van buiten
kwam een onophoudelijk wagengeratel, gedempt, luider dan weer. En het groote
gebouw waarin ze zat, leek een
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eigen ademhaling te hebben, zwaar en onregelmatig. Ze besloot stil te blijven zitten
in het vrije uur; ze had geen honger - ze moest den dag zoo maar tot een eind zien
te sleuren. Even zag ze zich zelve loopen, dicht bij huis al weer, op de stille,
zomersche gracht, en ze voelde de lucht langs haar open mond. Ook woei er een geur
van water en boomen. Een korte poos - dan is ook de avond voorbij, dan is ze weer
alleen, maar nu in de stilte, in 't schemerdonker, en langzaam strekt ze zich uit in
haar bed. Wist ze nog van in 't voorjaar, toen ze ziek was geweest? Alles door Jurjen,
door altijd die emoties. Nou ja, onzin, die ziekte had niets om 't lijf; ze kon toch nog
wel tegen een stootje. Maar ze dacht aan een morgen, heel nog niet lang geleden eergisteren misschien? toe ze zoo vroolijk was geweest. Waarom toen, en nu niet?
Jurjen ging - dan had ze immers rust.
Plotseling hoorde ze naast zich zeggen: juffrouw van Beek - en, opkijkend, zag
ze Janna Zeegers met hoed en mantel aan.
‘Gaat u misschien met me mee koffiedrinken? Jurjen is er vandaag niet, wel? Ik
zou het prettig vinden, ik heb al zoo veel over u gehoord. U kent me toch? Ik ben
Janna Zeegers.’
Carolientje wist niet dadelijk een antwoord. Ze voelde zich gestreeld, en Janna's
zachte, even omfloerste stem deed haar prettig aan. Ze vond het onbegrijpelijk, dat
dit Jurjen's vriendin zou zijn... Och, hij zei zoo gauw: vriendin. Ze moest aan hem
denken, zooals hij dien dag naar haar toe liep, zoo jongensachtig en druk doend.
‘Als u geen lust hebt -’
Carolientje stond op. ‘O ja, ik wil graag met u mee.’
‘Mooi; ik laat u de keus van lunchroom.’
Nu liepen ze zwijgend het gebouw uit. Maar op straat nam Janna Carolientje's
arm, en herhaalde: ‘ik heb veel van u gehoord. Jurjen zei dat u - zoo vriendschappelijk
voor hem voelde, dat u dikwijls iets voor hem over hadt.’
‘O ja? - wat dan - ikke - nee, ik had niet zoo heel veel voor hem over.’
Ze lachte even.
‘Nou ja, hij is een moeilijk mensch, maar hij waardeerde u toch. Zoo vertelde hij
me bijvoorbeeld: eens kwam ze door den regen naar me toe - en toen heb ik haar,
geloof ik, nog uitgescholden.’ - Nu lachten ze allebei. ‘Langen tijd voor ik hem
kende, zag ik hem in de tram. Dan keek ik naar zijn bewegelijk gezicht. Ik zag dat
hij eigenlijk voortdurend praatte. Hij keek ook naar mij, hij verbeeldde zich dat ik
antwoord gaf, - dat heeft hij me later verteld. Een heeleboel kinderlijks heeft hij,
vindt u niet? en hij wil zoo graag oud en wijs zijn. Ik heb hem gezegd dat hij nog
erg groen is, - ik had ook kunnen zeggen: je bent overrijp, maar och, dàt weet hij
zelf wel. Groen en toch rot, jong en toch zot.’
Carolientje voelde zich warm worden. O, dit was een goede vriendin voor Jurjen,
een die praten kon. Maar wat moest het allemaal - ze bespotte hem,
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ze vond hem een kind, een gek. Nu liepen zij beiden zoo dik gearmd - dat was óók
zot. Zou ze haar arm lostrekken? Ze dorst alles te zeggen, die Janna, met haar weeke
stem. Nou, ze was ook al oud - ze kon Jurjen's moeder zijn.
‘Juffrouw van Beek, ik zeg dit alles, omdat - ja, omdat ik geloof dat u me gelijk
zult geven. Ik mag Jurjen heel graag - ik zou haast zeggen: ik houd van hem; - net
als u, denk ik. En u zult wel weten, waarom hij van ons houdt? Omdat we ons
medelijden niet toonen, of eigenlijk: om onze intuïtie, die ons dat influistert. Hij wil
geen medelijden; dat zou hem zoo neerhalen in eigen oogen. Maar vrouwen staan er
toch meestal gauw mee klaar.’
‘Och -’ zei Carolientje aarzelend - ‘medelijden?’
Janna glimlachte stil. - Ze is een klein wonder, had Jurjen gezegd, want ze denkt
niet over onze verhouding - niet, of nauwelijks. - Ze had dat toen sterk betwijfeld.
Kom, die mooie Carolientje?
Maar Carolientje kon het medelijden dat ze in zich voelde opkomen, niet zoo gauw
onder woorden brengen. Ze wilde dat ook niet. Nou, dacht ze, die Janna neemt hem
weinig au sérieux, hij moest dat vermoeden. Natuurlijk had zij ook altijd wel geweten,
dat hij een haartje gek was. Och ja. - Ze voelde zich bedroefd worden. Als Jurjen op
dit oogenblik hier naast hen liep, dan zou hij - Nee, God, wat kon het nog helpen.
Janna had dit alles nu gezegd - en ze had misschien gelijk. Medelijden - natuurlijk,
medelijden. Laatst had ze het ook al zoo gevoeld, dien gelukkigen morgen - maar
daarna had ze het toen weer een beetje vergeten. Iets tragisch was er in, zoo te leven
als Jurjen, eigenlijk iets heel tragisch. Daarom was ze dikwijls bij hem gekomen, als
hij het haar vroeg. Heusch niet om zich zelf. Ja, zulke dingen begreep je immers pas
achteraf. Maar ze dacht aan haar tranen en - en haar verlangen, verlangen dat ze niet
geheim kon houden. Hij vat haar hoofd tusschen zijn handen en zoent haar,
voorzichtig, teer. God, dit is nu het tragische, dat hij niets kan dan haar zoo zoenen.
Luchtig spelend glijden zijn lippen over haar gezicht. En haar gloeiend verlangen
dooft uit. Ze voelt het - nu wordt het zoo stil tusschen hen, zoo leeg. Dag Jurjen, dag
- vaarwel. Wanneer ga je - morgen? - of overmorgen - ik zal je niet weer zien. Neen,
waarom zouden ze elkaar ooit weer ontmoeten? Ze voelt het. Alles is dood.
Er kwam een weeë smaak in haar mond, en het was of het bloed weg zakte uit
haar hoofd. Wat liepen ze daar nu, midden in de volle straat, zwijgend. En wat had
die Janna toch het laatst gezegd - iets over Jurjen natuurlijk - Nou, het deed er niet
toe; ze wist zelf alles over Jurjen, ze had waarachtig geen inlichtingen noodig. En
nu voelde ze zich gelukkig weer wat beter, niet meer zoo wankel en leeg. Hè, de zon
scheen recht in haar gezicht.
‘Kom,’ zei Janna, ‘nu moeten we toch eten en drinken en vroolijk zijn. U was zoo
in gedachten. Hier is een lunchroom.’ Ze ging vooruit en hield de deur open. ‘Kijk,
zoeken we zon of schaduw?’
‘Zon.’
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VII.
Jurjen stak zijn handen in de zakken van zijn colbertje en keek om zich heen. Hm,
dacht hij, een kale boel hier. En Carolientje zou komen, voor 't laatst. Hij trok zijn
wenkbrauwen even omhoog en spitste zijn mond tot fluiten. Morgen, morgen de
vrijheid. Nu had hij lust zijn deur op slot te doen en bovenop zijn koffer te gaan
zitten. Zijn schoenen zou hij uittrekken, en dan een boek openslaan tegen zijn
hooggeheven knieën. Hij zou het zomersche rumoer niet naar binnen laten stuiven,
den lichten wind niet voelen aan zijn gezicht. Hij zou maar stil zitten lezen, - had hij
niet een bijbeltje achter gehouden? de klaagliederen van Jeremia: ‘Ik ben de man die
ellende gezien heeft door de roede Zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en
gevoerd in de duisternis en niet in het licht.’ Als dan Carolientje klopte, wilde hij
haar niet hooren; - maar zachtjes zou hij lachen om dat tafereeltje. Misschien kwam
ze met bloemen, ten afscheid. Och, arm kind. Hij draaide om op zijn hakken, hij zou
goedertieren zijn en haar binnen laten. Maar hij had de deur immers nog niet gesloten?
Nee, nee; - dan een raam opengooien, een leunstoel er voor schuiven; - zie zoo. Toch
jammer, dat hij zich vergist had in zijn keuze voor hedenavond. Janna zag hij morgen
nog aan den trein, terwijl daar Carolientje veel meer tot haar recht zou zijn gekomen.
Ze zou haar bloemen op 't laatste oogenblik op zijn schoot leggen, ze zou heel
geanimeerd wuiven met een kanten zakdoekje, en als dan de buitenwereld voor hem
vervluchtigd was, zou hij zien hoe zijn medereizigers allen naar hem keken, met
groote oogen: hij was een man met een liefdesgeschiedenis. Maar Janna - Hij schudde
even zijn hoofd, komisch-verwonderd, en mompelde: wat een vergissing, wat een
reusachtige vergissing. - Carolientje belde aan.
Door de open ramen streek de wind, zoel, over hun gezichten. Hoe anders was dit
nu, dacht Carolientje, dan vroeger, wanneer ze bij Jurjen kwam. Hoeveel rustiger.
Ze leunde achterover in haar stoel en keek naar buiten. Jurjen zweeg. Ze zag kinderen
spelen, blootshoofds; twee kleine jongens, een arm om elkaars hals, liepen te zingen,
en zoo ernstig, met gebogen hoofdjes, als dachten ze aan een ver doel van hun tocht.
Een enkele witte wolk dreef langzaam door de lucht. Alle straatrumoer klonk
Carolientje helder, maar niet te luid, in den milden avond. Ze keek, alsof ze de dingen
nooit eerder zoo had gezien. Er was een glans van goedheid, van tevreden-zijn over
de menschen en de spelende kinderen.
‘Zoo'n smalle straat doet je het leven eng zien,’ zei Jurjen.
‘Och.’
‘Ik krijg in Rotterdam een huis aan de rivier.’ Ze knikte, maar vermeed naar hem
te kijken, om die leege, leelijke kamer achter hen. Op weg naar hem toe had ze er
even over gedacht bloemen te koopen, ten afscheid. Maar hij ging morgen al, het
loonde dus niet, en och, wat zou dat armzalig geweest
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zijn, temidden van deze ontreddering. Het bed stond er nog, en de geschilderde tafel.
Gelukkig dat hij nu morgen ging, dat ze dit alles niet weer zou zien. Hij had haar
gevraagd, dezen laatsten avond te komen, en dus moest ze dat wel doen. Voor 't laatst
- en het was eigenlijk al voorbij in haar gedachten. Hij mocht nu nog praten wat hij
wilde, ze zou wel luisteren, en het toch nauwelijks meer hooren.
‘Wat ben je stil, meisje, en helaas kan ik niet denken dat het afscheid je drukt.
Vertel eens wat.’
Ze voelde plotseling lust, over Erna te praten. Den avond van Jurjen's bezoek
hadden ze nog met geen woord genoemd, maar het eind van dien avond stond zoo
helder voor haar geest, dat het haar was als had Erna haar zoo juist gezegd, nu, voor
ze naar Jurjen ging, het geheim van het kindje.
‘Ik zal je over Erna vertellen.’
‘Heel goed.’
Maar ze boog zich wat voorover, eer ze begon; haar handen legde ze op de
vensterbank. De zon flikkerde in de ruiten aan de overzij; een lichtbundel werd
teruggekaatst door een glazen deur die zachtjes heen en weer ging op den wind; de
zonnevlek danste voor haar voeten. Kleine meisjes in de straat deden een wild spel
van draven en elkaar vangen in de vlucht. Dan leunde Carolientje weer terug in haar
stoel, en vertelde. Hoe ze dien avond gearmd naar boven waren geloopen, hoe
gelukkig Erna zich voelde. Hij liet haar rustig praten, en ze dacht, aan 't eind, dat ze
hem misschien nooit eerder zoo als een vriend had beschouwd. Vreemd, en morgen
ging hij weg.
‘Het lijkt jou nu zeker iets heel gewoons,’ zei ze, en lachte even, ‘een kindje bij
jonggetrouwde menschen. Maar dien avond was het voor ons iets bijzonders, als als een onverwacht geluk.’
‘Ja - een eerste kind, daar kan nog veel moois in zijn.’
‘Alleen in een eerste?’
Hij peinsde even. ‘Carolientje, je brengt me op een teer onderwerp, een
lievelingsgedachte die ik nog nooit heb geuit. Wel, niet heel geschikt dunkt me, voor
een laatsten avond, een afscheid.’
‘Och - zeg het gerust.’
‘Je hebt er dan de primeur van, dat is niet heelemaal te versmaden.’
Ze glimlachte. ‘Nee, nee. -’
‘Nou, ik steek van wal. Denk je een jonge moeder die haar kind in slaap wiegt.
En ze zingt daarbij: “Schlaf, schlaf, tu' die Augelein zu; schlaf und gib uns die ewige
Ruh!” Dat is, meen ik, een “Mariae Wiegenlied”, - maar iedere vrouw kan het zingen.
Meer en meer voel ik dat de geestelijke woorden de hoogst-menschelijke zijn. Ook
de kunst is in hoogste instantie geestelijke kunst, God dienende. Ze nadert dan de
goddelijke rust, het goddelijk niet-zijn, dat is: eeuwig-zijn. De wereldlijke moeder
zingt: Schlaf, und gib uns die ewige Ruh. Want een kind heiligt de moeder, en hoeveel
te meer een sla-
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pend, dan een spelend kind. En 't kind nadert in zijn slaap, zijn rust, het meest de
goddelijke rust. Hoor je? - de moeder buigt zich nog eenmaal over de wieg, dan richt
ze zich op, en gaat langzaam, zachtjes weg. Zie je haar komen? Zie je de glans in
haar oogen? Hoor je hoe ze tegen den vader zegt: het slaapt?’
‘En dan? - wat wil je. -’
‘Ik wil dat ze de heilige spheer die het kind om haar heeft gehangen, niet breken
zal, scheuren door een wellustigen lach of kreet, doen verijlen door een troebelen
liefdesblik.’
‘Och -’
‘Ja, jij zegt: och - je begrijpt het niet, je wilt meer kinderen hebben dan één. - Maar
een vrouw die gevoeld heeft de “ewige Ruh,” hoe kan ze buiten dien kring treden,
dat vat ik niet; hoe kan ze haar kind vergeten, zoo absoluut. En toch zullen al die
vrouwen dat doen - God, god, al die vrouwen’.
Weer boog Carolientje zich naar het open raam.
‘Jij denkt te veel, dat is niet goed, dat is tegenstrijdig aan - het leven.’
‘Hm - misschien heb je gelijk. Weet je dat Janna iets dergelijks tegen me gezegd
heeft? Ze zei zelfs: vijandig aan het leven. - Goed Carolientje, jij zult je kinderen
naar bed brengen, en terug gaan naar je man, je zult maling hebben aan de goddelijke
rust.’
‘Natuurlijk - zoo lang ik leef, en jong ben.’
‘Ja, ja, ik begin te gelooven dat ik nooit jong ben geweest. Ga nu maar naar huis;
ik verveel je en de avond is nog niet om. - Dit was dan ons afscheid. Toch kan het
me spijten, niet meer publiek te hebben gehad, zoo juist. Janna bijvoorbeeld, zou
mijn tirade meer hebben gewaardeerd dan jij. Janna is een vrouw met heel zuivere
intuïtie.’ Hij stond op en stapte heen en weer. Even zag ze een spottenden glimlach
om zijn mond, dan wendde ze weer haar hoofd. Zeker, ze zou gaan, ze had immers
niets verwacht van dezen avond. En toch was er ook iets moois geweest, in 't begin,
ze wist nauwlijks wàt.
‘Carolientje,’ zei hij, ‘ik heb veel stijlgevoel, heel veel. En je hebt gehoord hoe ik
op weg ben te vergeestelijken. Ik kan je dus niet kussen, tot slot van dit alles, - het
is onmogelijk. Helaas. - Janna zal ik natuurlijk nooit kussen - maar welk voordeel
werpt dus Carolientje af, heden avond? Och, word niet boos, ik zal iets beters
bedenken ten afscheid, iets dat zoet klinkt -’
Maar ze was al opgestaan. ‘Doe geen moeite’, zei ze, en haar stem trilde even.
‘God nee, ik ben niet eens boos, ik - het is wel gek, - ik moest je kunnen slaàn. Dat
zal Janna je nooit doen, maar Carolientje was ook immers anders. En toch kan ik nu
niet. Nou, het ga je goed. Je bent weer prachtig bezig geweest, - je zult het nog wel
eens over doen, voor Janna. -’
‘Misschien, als het uur gunstig is. Maar Carolientje, denk jij er aan, later’.
Ze reikte hem haar hand, maar toen ze naar hem keek, voelde ze haar oogen vochtig
worden. Lachend zei ze: ‘maak het kort,’ toen hij weer begon te
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praten. Een paar goede wenschen gaf hij haar, ze hoorde dat zijn stem hartelijk klonk,
maar toch zonder eenige ontroering, en ze was vol ongeduld, - om die tranen, die
tranen ineens.
Ze had de deur met een slag dichtgetrokken, en het was haar of met dat brute geluid
een vastberadenheid in haar boven kwam, en bijna een blijdschap ook. Ze hief haar
hoofd en glimlachte, zooals dien avond toen Andries van haar weg ging. Maar daaraan
dacht ze niet. Ze voelde alleen den tragen wind aan haar gezicht, ze zag de zon in
lange purperen vegen nog gloren aan de kim. Een rustige tevredenheid ging haar
stappen begeleiden. - Toen, niet ver nog van Jurjen's huis, zag ze Janna. Die vatte
haar hand. ‘Zeg, ik wilde je afhalen, ben ik te laat -’
‘Mij afhalen?’
‘Ja, van Jurjen, ik wist dat je daar vanavond zou zijn.’
Ze liepen nu samen op, onwillekeurig langzamer dan toen ze alleen gingen.
‘Jammer, ik wilde me niet bij Jurjen laten zien, - voor de deur op jou wachten,
daarom ging ik niet zoo heel vroeg.’
‘O,’ zei Carolientje, en ze voelde zich warm worden. Die tevredenheid, dat blije,
werden ze haar niet gegund? Ze had Jurjen voor het laatst gesproken, nu moest ze
treuren en Janna kwam om haar bij te staan. God, hoe gek. Ze boog haar hoofd en
keek naar de kleine straatsteenen die onder haar voeten leken door te schuiven. Ik
voel toch niets, hoor, dacht ze, heelemaal niets, al kwamen jullie allemaal met je
medelijden. Ik kan wel alleen naar huis loopen, veel prettiger, alleen. - Maar vreemd,
nu kwamen er toch weer tranen, zoo onverwachts, en Janna's nabijheid werd een
steun. Sedert ze Janna kende, had ze zich soms heimelijk aan haar eigen jeugd gelaafd
en gezien hoe al dat gebeuren rondom Jurjen eens zou wegzinken in een rijp en vol
ontbloeid leven. Haar belangstelling voor hun beider vriend leek schraal en ondiep
naast Janna's peilend begrijpen. Als Janna over hem sprak, zich scherp concentreerend,
stegen háár gedachten op met blije wiekslagen, als vogels in een zonnige lucht. En
hun doode prooi lieten ze aan Janna om na te pluizen.
‘Hoe was het met Jurjen - in een luchtige bui?’
‘E - nee, niet bepaald. Och, ik weet het eigenlijk niet meer - hij hield een speechje
- over’Janna lachte. ‘Zoo - waarover?’
‘Ja, het speet hem dat jij er niet bij was, jij zou het beter hebben gewaardeerd. Ik
vertelde hem dat mijn zuster een kindje verwacht, toen pakte hij uit: meer dan één
kind was niet mooi, daarna zou het heilige breken - och, onzin.’
Ze zwegen even. Dan zei Janna: ‘Heeft hij je wel eens van zijn moeder verteld?’
‘Nee, nooit.’
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‘Hij was eenigst kind, en hij vereerde zijn moeder. Ze moet heel vroom zijn geweest.
Hij zei: ik spreek over haar als een goed katholiek over de Heilige Maagd -, maar
dat was alweer zijn spot die komen moest na al zijn innigheid. Als een echt kind
praatte hij, over een goedheid, die aan alle kanten zijn begrip te boven ging. Hij zei
ook: ik heb door haar het wonder van de genade gevoeld, - en meteen daarop: na
haar dood dacht ik er ernstig over, haar canonisatie aan te vragen.’
‘Hij is toch niet Roomsch?’
‘Och nee. En het vreemdste is, dat hij haar weinig liefde gaf - hij kon niet - hij is
zoo'n stumperd.’
Weer zwegen ze. Carolientje voelde zich onbehagelijk; het had haar altijd gehinderd
als Janna zoo sprak. Dat doe je alleen omdat Jurjen jou nooit gekust heeft, dacht ze.
Langzaam daalde de nacht; de lucht vergrauwde. Ze liepen nog samen voort, ze
wisten eigenlijk niet waarom. Weer trokken alle gevoelens uit Carolientje weg. Janna
liet haar arm los en groette. Ze zeiden alletwee: tot ziens, maar dachten: nu is er toch
niets meer dat ons samen zal brengen.
Wel dikwijls dacht Carolientje later nog aan dat vreemde afscheid, en aan heel dat
jaar van haar vriendschap met Jurjen. Soms zei ze zich zelf: het is een verloren tijd,
soms ook kwam het haar voor, als had ze veel van hem geleerd. - Ze had geluk van
hem verwacht, maar geluk was voor haar iets luchtigs, schuimends en Jurjen gaf haar
zware, ernstige woorden. Ze zag soms zijn oogen, zijn gezicht, en dan verlangde ze
ook opnieuw naar zijn woorden: of naar zijn lippen verlangde ze, en dàt was het
moeilijkst te dragen. - Het werd een vreemde tijd, vol van een nieuwe blijdschap, en
soms plotseling vol van een oud verdriet. Ze was meer mensch geworden, ze had
zich opgericht aan hem, maar had hèm niets kunnen geven. Carolientje, zei hij, je
bent geen liefdeheldin, je bent het niet. Och nee, dat geloofde ze graag; maar toch
zou ze eens liefhebben. Langzaam ging hij verdwijnen uit haar droomen en denken.
Soms wilde ze hem vasthouden, dwong zich zelf terug in dien tijd. Kijk, er ontbrak
toch niets aan het herinneringsbeeld. Ze wist alles wat hij gezegd had, toen en toen
-; ze wist haar eigen gevoelens daarbij; maar het waren gevoelens, verstard in
woorden, niet meer een snellere hartklop, een blos op haar wangen, een traan.
Het werd alles zoo bleek en stil.Weer ging ze dien zomer met haar ouders naar buiten, weer voelde ze zich gereed
tot het geluk, maar vaster nu, en vanuit een diepere rust. Ze logeerde bij Erna en
Dirk, ze ontmoette er nieuwe menschen, en toen ze een half jaar later Erna's kindje
in haar armen hield, dacht ze aan Jurjen als aan een doode.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

336

Muggendans,
door Roel Houwink.
ZE stonden in de gang, tegenover elkaar. De gasvlam sloeg schaduwen over hun
gezichten. Als een last voelden ze hun samenzijn. Weinige woorden bevrijdden.
Zij wendde zich af. Achter haar viel de deur dicht met een slag.
Hij ging, het hoofd zwaar van wee, liep doelloos: straten, pleinen, straten...... tot
het feestelijk gerucht van een cabaret hem rust gaf.
In den bleeken morgen strompelde hij heen. Dood wachtte z'n kamer: het rauwe
licht tusschen de meubels deed 'm rillen. Z'n slaap was zwaar.
Dagen deinden voorbij. Lente brak vroeg uit de boomen. Elke bloem, die ontlook,
schrijnde.
Tegen den avond sloot hij de ramen. Jasmijngeur benam hem den adem.
Tot de zomer kwam en hij gaan moest, na twee nachten strijd.
Buiten werd een klein huis gehuurd. Een vrouw uit het dorp kookte. Hij voelde
zich genezen door het eentonige land.
Z'n veertien dagen vacantie bleef hij veel thuis. Zag voor het open venster de dagen
zich welven, vermeide zich in wat gebeurde op den stoffigen weg.
Het werk begon.
Daags reisde hij heen en weer, wist zich hersteld. De stad, uit z'n denken
verdwenen, werd een dwaas spel. Z'n plicht sleur: reeksen cijfers, rapporten; requesten.
Doch elken middag ondernam hij vreugdig den wonderen tocht naar z'n huis: weiden
cirkelden voorbij, de duistere warreling van een sparrebosch, wat brokken rosse hei,
gebroken door een blanken boekweitakker.
In de verte twee spitse torentjes. Het knusse vlierlaantje, dat buiten het dorp om
voerde naar z'n woning. Het sober maal op boersche wijs in grofaarden schotels
gediend, daarna het stille feest van den avond: met een boek zette hij zich aan 't raam.
Zachtkens verloor zich de jachtige dag in schoonheid. Z'n trekken ontspanden. Geen
gedachte schond z'n rust. Wandelingen sterkten z'n lichaam. Hij leerde de kreten der
vogels, de namen der bloemen. Uren kon hij luisteren naar een leeuwerik.
Doch ook nachten vol huiveringen, stemmen die weenden, doffe dreun van
herinneringen die kwamen in dooden-stoet. Nachten van wakker liggen met starre
oogen. Voorgevoelens togen voort in donkere drommen. De stilte week, week...
Ze grepen hem overdag. Hij wilde gedachteloos gaan door de stad, telkens scheutte
de angst, die obsessie werd: migraine knelde z'n hoofd met ijzeren banden.
Op een nacht riep hem uit diepen slaap háár gelaat. Hij zag haar oogen in
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koortsgloed, smart-vertrokken haar mond, voelde plotseling háár leed. Dien morgen
droeg hij het mee. In de stad bonsde z'n bloed. Een heet verlangen haar te ontmoeten,
te zien de oogen, de mond. Dan radelooze angst. Hij wilde zich het toeval geven,
kon niet, zelfbehoud dreef hem met uiterste inspanning tot verzet.
Terug op weg naar den trein, gebeurde 't. Hij kromp. Een wagen rettelde langs.
Versuft slofte hij voort, als een oud man.
Hij at niet, lag in z'n stoel, oogen gesloten. De boerin wilde om den dokter sturen.
Hij snauwde, ging naar bed, sloot de deur af. Tusschen de gordijnen was de lucht
purper. Dagen bleef hij thuis, vond geen uitkomst. Een collega bezocht hem, meende
een zieke te zien. Z'n norschheid vernielde 't gesprek. Stug namen zij afscheid. Men
liet hem alleen. Eenige tijd later kwam een brief van z'n chef om inlichtingen. Hij
nam ontslag. Schreef op een advertentie. Geen antwoord. Nog eens: men ontbood
'm. Toen de eerste sneeuw viel verhuisde hij naar Brabant als hoofdvertegenwoordiger
der nieuwe firma. In een stille straat van Breda lag z'n woning: een breed
patriciër-huis.
Stormen raasden door de boomen. Donkere wolken dreigden. De korte dagen bleven
in schemer. Onder 't milde lamplicht werkte hij van morgen tot avond. Kerst
verregende. Hij las, wendde zich aan een lange pijp, voelde zich ‘burger’. Lachte
om veel. Nam 't leven gemakkelijk. Vergat. Januari vroor. Hij wandelde langs den
druk-bereden vaart, vond in het kijken vermaak. De tintelende luchten wekten z'n
spierkracht. Z'n arm strakte zich, zwol, ontspande, begeleidde z'n veerenden tred.
Hij at in de stad. Alleen. In een raamhoek stond z'n tafeltje. De kellner was niet
spraakzaam, vermeed den schralen zonderling, die nooit een extra-biertje nam. Maakte
stiekum grapjes: zette op z'n komst de klok gelijk.
Een paar luidruchtige bitter-vrienden monkelden. Een stootte onhandig aan z'n
stoel.
‘Pardon’. Hij zweeg schuw, beschimpte zich later.
Dien avond las hij tot diep in den nacht Molière's: Misanthrope. Lachte.
Lente. Folteringen. De zon klom door wolkeloos blauw. Kinderen krakeelden,
honden renden in troepen, gromden. Hij sloot zich op. 't Venster des nachts bleef
dicht. Zacht streek de wind aan de ruiten voorbij. Zilveren nachten. Droomfeesten.
De dag brak alles, was grauwer dan ooit. Muren omstuwden z'n blik. Bloesems
werden snippers papier, knoppen deden hem blozen. Wolken kwamen. Hij juichte.
Het groen botte overal. Dagen druilde de regen. Toen weer de zon scheen, ging hij
zonder leed. De uren lagen open, boden mijmer. Vrouwen lachten. Verliefde
droomerijen van een knaap.
Een vrouw kwam hem daaglijks voorbij. Met vooze woorden werd z'n aandacht
geboeid. Verbijsterd liep hij naast haar. In een café, tegenover
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elkaar, zag hij haar oogen leeg. De klank week uit z'n stem. Doch haar lach
verdwaasde 'm. Hij nam haar mee.
‘Kom’ duwde 'r voor zich uit in de duistere gang. Zij leunde tegen z'n borst. Boven,
op z'n werkkamer, ontstak hij licht, haalde wijn, cigaretten. Ze dronk uit z'n glas,
blies plagend rook in z'n oogen. Parfum. Met een ruk trok hij haar aan zich; van het
stijve behang tuurden de ovale, zwart-omlijste familieportretten. De puriteinsche
geest van geslachten ontwaakte.
Hij vroeg haar te gaan. Ze wilde naar z'n bed, vleide. Hij ging de trap af, haar vóór.
Zij volgde, tergend langzaam, verwoed om den smaad.
Een paar dagen later lag op z'n bureau een slordig briefje. Chantage. Hij
verfrommelde 't nerveus, haalde 't uit de prullemand, verbrandde 't. Toen hij uit ‘de
Kroon’ kwam, liep ze voor 'm, geärmd tusschen twee vriendinnen. Hij ging de singels
om. Bleef een week thuis, at van den kok. Geen sprak hem er over.
Dien zomer reisde hij veel voor zaken. Lange fietstochten. Smalle paadjes langs
rulle zandwegen, een vriendelijke boerin, die koffie schonk. Eenmaal herleefden
herinneringen: in Best... pinksterdagen waren ze er te zamen geweest.
De klok sloeg. Z'n oogen gleden traag open in de kamerschemering. Droomgedachten
keerden tot de bewustheid van z'n denken: te gaan naar den vriend wiens vrouw
gestorven was. Hij herdacht hoe zij eens scheidden zonder groet, de een moedeloos
om z'n vergeefschen troost, de ander krampachtig geklemd aan z'n leed.
Stam was aan 't station. Ze tramden naar huis. In de ruime vertrekken hing nog de
stilte van den dood. Hun stemmen klonken hard. Zwijgend aten ze. Na tafel, onder
een sigaar, vonden ze hun woorden gemakkelijk. De meid bracht koffie, achter haar
glipte z'n dochtertje binnen, kwam naast 'm staan. Z'n vingers speelden met haar
vlecht. ‘Nacht, Oom!’
Ze bleven rooken tot donker. De walm lag in balken aan 't plafond. Roger
vertelde...... Verlegen hoorde de ander z'n biecht. Dit vreemde leed maakte 'm
weemoedig. Buiten hen beiden stond nu het geluk. Hij voelde zich oud. Roger
zweeg.........
Hulpeloos en versuft zaten ze uit-geschoven in hun fauteuils, tusschen hen nog
even glanzend het damast.
Op straat plofte een lantaarn aan, door de vitrages stroomde licht. Oogknippend
rechtte zich Stam, sloot de overgordijnen, schelde de meid. Zij gingen wandelen.
Roger was opgewekt, deed dwaze verhalen. Ze dronken een groc, sliepen zwaar.
Een morgen vol zon. Stam las. Roger dwaalde door den zomerschen tuin, kuste
steels een donkere roos. ‘Oom!’ Hij schrok, bloosde fel. ‘Die ruiken lekker!’ wees
ze naar een bleeke Lafrance. Hij liet zich meetronen, speelde krijgertje om de breede
beuken. Ze was verrukt. Vader keek af en toe. Oom
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moest haar perkje zien, de bloemen nieuwe namen geven: de madeliefjes noemden
ze ‘zonnetjes.’
Stam kon niet lezen: zóó speelde z'n vrouw...... eenzamer dan hij, werd z'n kind.
Leegten zouden later in 'r oogen zijn. En hij dacht aan Rogers biecht. O God!
Hand in hand kwamen ze naar hem toehollen. Z'n boek viel op den grond. Stoeiend
raapten ze 't op. Maggie's gezichtje gloeide.
In den heeten middag tramden ze naar den stadsrand, zaten te lezen onder 't
drukkend lommer van een buitentuin, werden slaperig, soesden. Maggie, ongedurig,
vond bij den schommel een vrindje. Tegen vijven stapten ze op, gingen terug door
het park. Na den eten voelde Stam zich beroerd, kroop koortsig in bed. Roger dronk
alleen thee. Boven kraakte Maggie's ledikantje. ‘Oom, oom!’ Hij kwam, dekte haar
luchtigjes, verjoeg een wild-fladderende nachtuil. Luisterde nog even aan Stams
deur. In de huiskamer was de stilte benauwend. Hij nam een krant, las niet, keek uit
het raam: de wolken legden zich donker-violet; aan den strakken cyanen lucht stonden
de gevels der buurhuizen gesneden.
Een talmend verlangen sloeg hem neer. Hij verzette zich. Schrijnende nostalgie:
vroeger, vroeger...... Wendde z'n lichaam bruusk, ging uit. Den zelfden tocht als 's
middags. In den tuin branden oranje lampions, op een podium werd gedansd.
Muziek-gerucht klonk uit de serre. Aan een wit-geplijsterden zij-muur leunde een
tafeltje, een wrakken riet-stoel er naast. Hij bestelde kwast, keek naar het onregelmatig
beweeg der paren. ‘Dat hij dit eens begeerd had!’ een schampere lach schoot los uit
z'n keel. ‘Lies en hij in die waanzinnige kluwen!’ Toch prikkelde 't z'n zinnen. Een
vrouw ruischte langs hem met nauw-merkbaren hoofdknik; een tweede keer aan den
arm van een schriel, rossig heertje. Haar oogen lachten. Hij vischte verlegen een pit
uit z'n glas. Telkens zag hij 't paar opduiken, tusschen de voortschuivende lijven:
bijna een hoofd stak zij uit boven haar partner. Toen ze van 't podium kwamen,
sloop-ie heen. In een zwarte schacht boog het park open. Door de dichte struiken
viel slechts hier en daar een glimp lantarenlicht. Fel stak hem schaamte om dezen
laffen avond. Nachtwind koelde z'n slapen. Hij voelde zich ontwaken uit een roes;
onderscheidde de vage lijnen van den grindweg. Vóór 'm drong de rossen schijn der
booglampen nader. Een tram schichtte zoemend voorbij. Twee vrijenden terzij van
een boom. Hij stapte door, verruimd; het deerde niet meer......
Volgenden ochtend kwam de dokter bij Stam. Longontsteking. Roger waakte drie
nachten. Hield overdag 't kind bezig, gaf ontwijkende antwoorden als zij naar vader
vroeg. Elk uur verergerde de toestand. Vóór den nacht kwam de dokter terug. Roger
wachtte aan den trap. ‘Hij haalt den morgen niet meer’. Liet hem uit. In de huiskamer
draalde de meid, bleek. Hij te-
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lephoneerde 't Groene Kruis om een nachtzuster. Achter z'n rug, snikte ze. Hij schreef
telegrammen naar de familie, liet ze haar weg brengen. Stuurde 'r naar bed, deed de
ronde: Maggie sliep, de zieke kreunde.
Zacht ging de schel, de zuster. Hij geleidde 'r naar boven, bracht 'r op de hoogte.
Als 't afliep zou ze 'm roepen. Kamerdeur open zat hij beneden voor een ontvouwde
krant. Dommelde, schrok wakker bij elk gestommel. Uren verliepen. In de verte
tinkte een vroeg-tram. De zuster riep. Gebroken knieën strompte-ie de trap op.
Scheef-gezakt tegen een kussen lag Stam reutelend. Hij nam voorichtig de witte hand
in de zijne. Zoo zaten zij roerloos......
Het reutelen verzwakte. Z'n stem fluisterde: ‘Maggie......’ Roger wenkte de zuster.
Ze begreep. ‘Neem haar bij je, belooft 't......’ Een handdruk. Het slaaprige kind op
den arm stond de zuster aan 't hoofdeneind. Tranen drupten uit z'n oogen. Klaaglijk
schreide het kind, hoofdje gedoken aan zuster's schouder. Een siddering voer door
z'n lichaam, zonk weg; z'n oogen braken. Roger strekte de weerlooze vingers, vouwde
de handen, drukte de oogleden neer, wankelde naar z'n kamer.
Met den eersten trein kwam Stam's eenige broer. Roger stond pas tegen twaalven
op. De koffietafel was gedekt. Zij aten zwijgend. 's Middags pleegden zij overleg,
regelden Evert's laatsten wil. Een dag na de begrafenis vertrok hij met Maggie. De
broer zorgde voor een juffrouw.
Hij schrok toen haar koffers kwamen. Maggie vroeg honderd uit over de nieuwe
tante. Samen haalde ze 'r van 't station. Een lange, magere vrouw. ‘Frikkengezicht’
dacht hij onwillig. Doch z'n angst dorst hij ontkennen... Later gaf 't hem durende
rust. Z'n werk vlotte, ondanks de hitte. Dezelfde overmoed van den vorigen winter
deed z'n lichaam tintelen. Loom sloften de menschen aan den schaduwkant. Hij liep
als een dwaas in de zon, zonder hoed. 's Zondags met Mag' achter op maakte hij
fietstochten. Samen zochten ze bloemen, luierden in een weilandje, waar 't gras nog
ongemaaid stond. Weldadig was het denken nu aan dien zomer alleen buiten. Vóór
ze slapen ging, moest hij 'r nog eens 't verhaal doen van den heerlijken dag. Terwijl
z'n stem ééntonig fluisterde, dutte ze in. De juffrouw verstelde beneden het linnengoed,
praatte weinig. Aan 't kind hechtte ze niet, krachtens 'r aard. Maggie sprak niet over
‘tante’ die ze ‘juffrouw’ noemen moest. De naamwisseling had elke intimiteit gedood.
Juf werd abstractie van gehoorzaamheid en orde.
Eens vroeg ze naar vader. Niet dadelijk kon hij antwoorden, wou geen leugen,
begreep evenmin wat háár waarheid was. ‘Vader is gaan slapen.’ ‘Zou hij ook zoo
mooi droomen als ik?’ Toen klonk z'n warm en vreugdevol: ‘Ja.’ Het kind danste de
tuin in.
Eind Augustus verzocht de juffrouw twee weken vacantie. Maggie zou logeeren
bij Stam's eenigen broer; Roger zelf moest 'r maar brengen, schreef Bart, en dan
meteen een paar daagjes blijven, voor nog een noodzakelijke boedelbereddering.
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Juf vertrok 's ochtends vroeg onuitgeleid, een kruier haalde 'r bagage. Zij reden 's
middags in een vigelante deftig naar 't station. Mag' rood van plezier op de bok,
glurend nu en dan begeerig naar de fonkelnieuwe zweep. De koetsier pruimde, z'n
aandacht onverdeeld bij het druk verkeer der hoofdstraat. Als de wielen uit de rails
schuurden, gilde ze haast van schrik. 't Ding kon best omslaan. Als je van zoo hoog
op de steenen viel, was je morsdood. Maar over haar lippen kwam geen geluid: erger
dan dood was te worden uitgelachen!
Roger keek uit het vierkant venstertje in den achterwand: een jeugdgenoegentje
dat-ie zich onbespied permitteeren kon.
Dikke oom Bart wischte 't zweet van z'n voorhoofd. Direkt al zagen ze z'n forsche
figuur. De begroeting was joviaal, wederzijds. Roger herkende trekken van z'n vriend,
bewegingen: het korte rukje telkens aan z'n matelot, 't nerveuze keelgeluid, dat 'n zin
afbrak. Bij een hoek van de Kade en de Yselweg lag het huis. Twee kleine jongens
stonden op den uitkijk, draafden dad'lijk de tuin in, zoo gauw Vader met de logé's
in 't zicht was. ‘M'n spruiten, Frans en Leo, goeie kameraden voor jou, Maggie!’
Aan 't hek verwelkomde hen z'n vrouw. De kinderen klauterden als apen tegen de
spijlen, wachtten stoeiend of iemand hen ‘open duwen’ zou. Vader verbood met
vluchtigen handwenk. Toen viel alle aandacht op het nichtje. Frans, resoluut, klom
af, sjorde 't hekje en zware Leo een eind op zij, slipte door 't kiertje en stapte plechtig
naar 't nichtje. ‘Hoe oud ben jij?’ ‘Bijna zes.’ ‘Wij zijn 't al een maand hè Lé'?’ ‘En
als 't September is gaan we naar school,’ schreeuwde die. Maggie trok 'r handje uit
Roger's vuist.
Ze gingen binnen, Lien vóór. Bart wees 'm z'n kamer. Hij verfrischte zich even,
waschte z'n handen en gezicht, kamde z'n haar. Uit 't raam zag hij Mag' en de neefjes
spelen op het gazon, een vuurroode bal schoot over 't geschoren gras. Een poos bleef
hij kijken, eer hij zich betrapte: jaloersch, te veel aan het kind gehecht. Misnoegd
schokten z'n schouders. Beneden riep Lien voor 'n bittertje.
Na den eten bracht ze de kinderen naar bed. Maggie sliep in een groot ledikant,
bij de tweelingen. Ze dekten hen toe, gaf ieder een zoen. Roger bekroop de ellende
van straks, durfde 'r geen goeden nacht gaan zeggen als anders, maakte zich wijs,
dat hij niet wilde: zìj vroeg niet.
Somber bleef hij dien avond. Bart en Lien merkten 't, spraken nog laat er samen
over: zou 't kind wel bij hem wennen? Zij lieten Roger er buiten, voorloopig; letten
scherp op. Hij voelde een afstand, fietste vaak alleen. Maggie speelde thuis met de
neefjes, was de vroegere tochtjes vergeten. Elken keer als hij wegreed, verwachtte
hij haar vlei-stemmetje. 'n Wreed zoet verdriet werd het: geen miste hem.
Aan 't ontbijt lag naast z'n bord een brief van de juffrouw: familie-
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omstandigheden dwongen haar uit betrekking te gaan. Bart en Lien zagen licht.
Terwijl hij zocht naar een plaatsvervangster, kon Maggie zoolang hier blijven. Bart
wilde eerst niet, ried 'r bedoeling. Vond het voor de gek houden. Zij overreedde: om
't bestwel van Evert's kind. Trouwens na een paar dagen konden ze hem immers op
de hoogte brengen. Misschien zou hij eerst wat tegenspartelen, uit plichtsgevoel,
daarna.... vrijheid was hem 't liefste, anders bleef je niet ongetrouwd! Bij hun bengels
konden ze een meisje best gebruiken.
Een dag al na z'n thuiskomst telegrafeerde Roger: goedgeslaagd, breng Mag' met
trein van half-vijf, ben aan station.
Bart luchtte het op, Lien, neerslachtig, vertelde het 't kind dat ravotte met de jongens
tusschen de bessenstruiken; zag gretig 't benepen gezichtje, kuste 'r op beide wangen.
De tweelingen betrokken moeder haastig in 't spel. Maar ze weerde af, ruw in eens,
verbeten over haar gemakkelijke wreedheid.
Boven terwijl ze de koffers pakte, de kleertjes vouwde en zorgvuldig in de bakken
legde, voelde zij bij elke beweging weeë pijn schrijnen om het afscheid. Tot bij 't
sluiten weer uitschoot felle jalouzie, gul gevoed door 't spoor van verdriet, dat het
kind zoonet in de tuin had getoond; ze beklaagde 'r eentonige jeugd in het huis van
den teruggetrokken Roger. Een vreemd medelij bewogen 'r gedachten telkens naar
dit ééne punt.
Na de koffie bracht ze Maggie met Frans en Leo naar de trein. Bart, die haar
brengen zou, ging op de fiets vooruit voor de kaartjes, kwam hen op 't plein al te
gemoet.
Roger haalde hen af met een rijtuig. Stelde voor: juffrouw Welding. Stam bleef
eten. Na tafel boomden ze lang. Maggie, verreisd, werd vroeg in bed gestopt. Stam
sloeg door, vertelde Liens plannen, schrok bij een harde klank van Rogers stem. Nam
de laatste trein. De nacht was zwaar en donker. Tegen den morgen barstte een onweer
los. Maggie, bang, huilde. Hij nam 'r bij zich. Boven sliep de jufrouw. Niet langer
piekerde hij over 't gesprek gisteravond met Bart.
Nu vulden z'n dagen werk en vreugde. De herfst vierde hij, reed door de
bladeren-regen. Maggie schaterde, greep dol naar de tuimelende blaadjes. Voor haar
verjaardag kocht hij een groote vlieger: 'r hartewensch. Zette 'm voorzichtig naast 'r
bed. 's Morgens vroeg holde ze opgewonden z'n kamer in. 's Middags al - 't was
Zaterdag - gingen ze 'm oplaten. Er stond een strakke wind. Het mooiste waren ‘de
boodschappertjes’ die langs het touw naar boven holden. Thuis lag een gemoedelijke
brief van Bart: over de nieuwe juffrouw. ‘Ze kwam uit een dievenfamilie: twee broers
zaten in de gevangenis. De vader dronk. Zoo'n meisje kon niet deugen. Hij moest 'r
maar met een zoet lijntje 't huis uit zien te krijgen.’ Hij voelde Lien's plan. Schreef
niet terug. Den volgenden week een vermanend briefje van haar zelf. Verscheurde
't driftig. Dan wat later aan 't ontbijt een briefkaart. Juffrouw Welding tegenover hem
had roode oogen. Maggie stuurde-ie in den tuin. Sprak
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met haar, diep bewogen. Schrok van haar dankbaar-aanhankelijken blik. Bleef dien
avond op kantoor. Hield 't niet uit. Kwam binnen. Ze snikte. ‘De brievenbesteller’.
Hij stond sprakeloos naast 'r stoel.
Stilte. 't Kroop naar z'n keel. Ze ging naar boven zonder 'n woord. Hij wachtte op
niets, versuft. Greep in eens de stoelleuning. ‘Medelijden’ hoonde hij rauw.
Een oude wond was genezen. Nog jong.
Dagen spanden hun genegenheid.
Onverwacht kwam Bart op een avond. Zag hun gebaren. Sprak kort af, dreigde.
Een week later haalde Lien Maggie.
Truus Welding bleef: als huishoudster. Naaide, haakte een sprei.
Donderdagavonds ging ze niet meer naar huis. Na veertien dagen kijfde haar vader
op de stoep. Schold 'r: ‘slet, vullek!’ Roger. Ze verbleekte. sloeg de deur dicht. Den
volgenden dag kwam-ie terug vroeg om 'r meneertje. Wou geld.
's Avonds zei ze 'm alles. Hij vertelde van z'n eerste ‘chantage.’ Ze lachten. Hij
haalde wijn. Ze klonken. 't Werd laat. Een angst klom, die hartstocht was. Groeide
uit boven hun vreugde. Ze hadden geen woorden. Alleen de oogen...... bevende
handen, die zij verborgen. De glazen stonden leeg tegenover elkaar. Gelijk de dieren
ontvingen ze kracht: het was of ze droomden. Hij stond naast haar. Boog zich tot
haar over. Het bloed gonsde. Als twee kinderen knielden zij.........
Vreemd zaten ze 's morgens aan den ontbijttafel. Misten nu pas de afleiding van
't kind. Hun gezichten vaal. In de gang slofte de werkster: de menschen! Zwaar woog
hem 't geheim, in háár kiemde een nieuwe angst: de gevolgen. Vernield lag hun daad.
En zoo gering voelden ze hun zonde, dat geen van beiden kwam tot het woord: liefde.
Roger staarde naar het tuintje, waar de regen traag neersijpelde. Gunde geen zakelijke
overweging van het geval plaats, gelijk hij vroeger zich redde uit een ‘onbeheerschte’
stemming. Elke overweging verstikte in een physieke reactie, welke hij zich
nauwelijks bekennen dorst. Zij peinsde met stille oogen voor haar leeg bord. Had
schaamte noch vertrouwen: alleen, die doffe angst voor wat naderde wat in haar
gedachten naderen moest, van nature, niet uit-eenig schuldbesef.
Zoo leefden ze dagen. Hij willoos-onverschillig. Zij somberder naar in de nachten
haar angst duidelijker gestalte kreeg. Wat te doen was, deed ze machinaal, steeds
moeilijker droeg ze haar suf-gedacht hoofd.
Op een morgen stond ze voor 'm stralend. ‘Je hoeft niet bang meer te zijn, hoor!
De menschen zullen niks merken...... Jongen, ik ben zoo blij!’ Het wekte hem: ‘Maar,
kindje, 't zou me immers niks kunnen schelen, als wij maar......’ Nu werd ze bang,
sloeg haar arm om z'n hals: ‘Had je dan gewild?......’
Weer viel de stilte die door hun lichamen een spanning joeg. En zij ge-
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loofden aan de liefde: de teedere weerklank van hun woorden. En weer: die oogen,
die bevende, schamele handen. De droom, waarom zij bedelden, kwam. Daarna:
dezelfde dagen, doch geen bevrijding meer.
Zij hadden het spel geleerd.
De winter kroop om. Schaarsche wandelingen eindigden in een vermoeiend
samenzijn. Elken avond dreef hen naar de onttakeling. Zij dulden geen vreemde stem.
Wanneer zij gelukkig waren - in de korte uren van den nanacht - fluisterde ze: Wij
kennen de liefde. Een zure zweetlucht maakte hun slaap tot een uitputting. Zij stonden
laat op. Wenden zich aan cigaretten en wijn.
Maggie schreef groote hanekrabbels op z'n verjaardag: een plichtmatige felicitatie.
Er onder de namen van Bart en Lien.
Tegen de Lente hoestte hij droog. Truus haalde een dokter: Zwitserland. Ze hadden
geen geld, tobden voort. Voor 't kantoor arriveerde een tijdelijke plaatsvervanger.
Woonde bij hem in, bracht wat fleur. Roger sterkte aan. Ging uit. Stortte in. Toen
schreef ze aan Bart. Lien kwam: hij lag bleek en uitgeteerd. Ze sprak met den dokter.
Een week later brachten Bart en zij 'm naar Davos. Bleven er tien dagen. Gingen
gerust. De zuster schreef om den dag. Na een maand kwam z'n eerste zelf-geschreven
kaart: ‘Uit de kleine maatschappij.’ Den tweeden maal vroeg hij naar Truus. Ze
zonden haar de brief op met z'n adres. Zij antwoorde kort, hartelijk. Dit trof hem.
Doch het vervloeide...... Bart schreef over hun komst van den zomer met z'n allen,
ze zouden dan verder het noodzakelijke op hun gemak kunnen bespreken. Voordien
zou hij overleggen met den chef. En terloops: Truus bleek verloofd: ze had 't hun in
een kattebelletje medegedeeld. 't Verslapte 'm geen oogenblik. In Juli kwamen ze.
Maggie holde naar z'n ruststoel, vertelde in één adem van school, de konijnen, de
nieuwe amerikaansche vlieger en het ongeluk met de ouwe, die in een boom was
gewaaid. 't Geraamte hing er nog achter hun huis in de Kastanjelaan aan een heele
hooge tak.
Na de thee spraken Stam en Roger: ‘Hij zou blijven tot het volgend voorjaar. Dan
een week of wat op de Veluwe en met September bij Bart in de zaak als
chef-administratie. f 4000.’ Hij voelde zich gesleept in veiligen haven, Het afscheid
was als vroeger: joviaal.
Den langen witten weg wuifde hij hen na. Toen zij den bocht om waren beklemde
hem de eenzaamheid. Gelijk allen die hier waren, bracht het 'm onverbiddelijk terug
tot de melancholie der eerste dagen, daarna tot den kring hunner gesloten samenleving.
Hij vond er een vriend: Verheyden. Ze speelden domino, legden patiences, leenden
elkaar hun weinige boeken. Op een wandeling vernamen zij hun levensgooien.
Verheyden noemde 't: nieuwsgierigheid. Leidde uit nieuwsgierigheid elk menschelijk
leven af. Eender of de eerste nieuwsgierige een mensch was of een God. Noemde
het kwaad een onvoorzichtigheid. Lachte. Roger vatte z'n spot niet. Fantaseerde,
vond zich
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zelf ook ‘cynicus.’ Doorzag geen dubbele levenshouding. Zoo waren zij goede
kameraden. Verheyden attaqueerde de maatschappij: dit werden hun liefste
gesprekken. Roger luisterde, had over deze dingen weinig gedacht. Verheyden
attaqueerde alles. Goochelde begrippen om in een woorden-chaos, stond zelf
daarachter met ‘onaanvechtbare’ meeningen. Jongleerde: artist, intellectueel. De
ander bewonderde ‘uit nieuwsgierigheid.’ Zoo verloor Roger de zekere neigingen
van z'n jeugd. Werd individualist, anarchist, nihilist, binnen de bescheiden grenzen
van het sanatorium bestaan. Midden in den winter reisde Verheyden hersteld af. ‘Auf
wiedersehn!’ Roger zweeg: de melancholie kwam over hem als een nirwana. Om de
berghellingen gleden nevelen.
Bart had pension besteld in Epe voor Juli en Augustus. Op een trieste regendag
kwam hij aan. 't Degelijk maal, zonder ziekekostjes, smaakte. Z'n nihilisme bij deze
‘gewone menschen’ voelde hij voor 't eerst als een werkelijkheid. Het meisje deed
zenuwachtig, wanneer hij scherp lachte - het lachje van Verheyden - om een
kleinigheid. De pensionhoudster was stug. Z'n medegasten deden geheimzinnig, als
hij voorbij hun warande ging. De dames gichelden, de heeren mompelden afkeurend:
een patient. De eerste keer dat hij 't verstond, hinderde het hem. Prikte z'n bergstok
kwaadaardig in 't kiezel. Later raakte 't hem alleen als een kind 'm nariep. Twee dagen
achtereen brak-ie een soepbord. Het glas beefde in z'n hand. Toen hij op 't kantoor
kwam, kon-ie niet werken, zat suf aan den lessenaar. Bart riep 'm bij zich, privé: hij
maalde. Ontbood een psychiater. Hoogst zenuwziek, onmiddellijk naar buiten. Z'n
financiën waren uitgeput. Bart paste bij: tweede klas.
Ermelo: weer zusters. Dennebosschen. 't Hek gesloten. Hij stond te staren voor
de tralies. Gedwee leidde de zuster hem weg. Hoofd in de handen zat hij den ganschen
dag. De observatietijd verstreek. Bart kreeg een telegram. Lien huilde.
Een jaar betaalde Bart. Toen kwam hij in de kostelooze verpleging. Met Maggie
bezochten ze 'm trouw elke maand. Het druk pratend kind was z'n eenig contact met
de werkelijkheid. De weken draaiden om dit punt, de dagen kropen er heen.
In het derde jaar hervond hij een onbelemmerden gedachtengang: op z'n verjaardag
bracht Maggie hem bloemen: donkerroode rozen. Hij lachte even voor zich heen.
Z'n oogen werden licht. Versomberden toen de dokter langs ging. Bart merkte de
gunstige wending. Weer werd hij onderzocht. Nu mocht hij wandelen met een zuster.
Hij begon te spreken. Op een stormige herfstdag liep hij weg. De zuster maakte
alarm. Ze vonden hem niet. De dokter glimlachte, telephoneerde Stam. Den volgenden
morgen voor negenen wachtte Roger aan 't tuinhek bij de Kastanjelaan. Maggie
schrok. Riep: moeder. Bart noodde hem vriendelijk binnen. Van het gesticht kwamen
in den loop van den dag twee zusters. Hij lachte scherp - het lachje van Verheyden
- Onder een lindeboom in den tuin dansten de muggen.
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De stad,
door N. Touwen.
Laag door de klamme atmosfeer der straten,
Waar menschen koortsig langs elkander gaan,
Golft zwaar en machtig in versnelde maten
De wond're melodie van het bestaan.
En uit het lijnenraadsel der gelaten
Vormt zich een oud en huiver-schoon verhaal,
Dat angstig spreekt van zwarte doodshoofdgaten
En zingt van liefde in ontroerde taal.
Maar in den avond, als de lichten schijnen,
Dan stijgt omhoog het tragisch-schoone lied,
Dat met de menschen eenmaal zal verdwijnen
En altijd juicht en klaagt om fel verdriet
En zacht-vibreerend, wen de lampen kwijnen
Als een nocturne langs de daken vliedt.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Is. Querido, De Oude Waereld, Het Land van Zarathustra, II, Zonsopgang,
Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1920.
Laat mij om te beginnen, en met verheugenis, vermelden, dat dit tweede deel van
Querido's grooten cyclus zijn voorganger alleszins waard is. Ook Z o n s o p g a n g
is een geniale praestatie. Over de wetenschappelijke waarde kan ik niet oordeelen,
maar het zou mij niet verwonderen zoo zij de kunstwaarde van het boek, voor zoover
men de twee vergelijken kan, benaderde. Querido's intellectueele krachten en zijn
omvattingsvermogen zijn, telkens opnieuw, verbluffend. Het s o o r t g e n o t evenwel,
dat ‘Zonsopgang’ geeft, is grootendeels een ander dan dat van ‘Koningen.’ Voor mij
tenminste. In ‘Koningen’ meer en rustiger plastiek, meer en lieflijker, dichterlijker
beschrijving, ‘Zonsopgang’ daarentegen is nog gemouvementeerder, dramatischer,
misschien ook, in zeker opzicht, nog grootscher dan zijn voorganger. En vooral: hier
is de aandacht van den schrijver hoofdzakelijk geconcentreerd geweest op de
psychologische doordringing en de dramatische uitbeelding van één centrale figuur:
Xerxes. Het angstwekkend tirannieke, helsch demonische, en tegelijk zoo menschelijk
lijdende en verscheurde van deze figuur is Querido prachtig gelukt. Ruba, de Mediër,
de eenige persoonlijkheid, waaraan, naast Xerxes, bizondere aandacht is geschonken,
lijkt mij wat al te eenzijdig belicht en daardoor onduidelijk. Wij zouden dezen mensch
ook op zichzelf willen leeren kennen, niet zoo uitsluitend in zijn omgang met, zijn
verhouding tot Xerxes. Maar, zooals ik al zeide, Querido's hartstochtelijke
belangstelling in den mysterieus-legendarischen oosterschen heerscher zelf, den
pervers-bloeddorstigen, den roekeloozen moorder, den dronkene van macht - tegelijk
van dit alles zoo tot walgens toe oververzadigd, zoo diepsnakkend en wroetend,
aldoor, aldoor, naar innige, teeder-menschelijke, poëtische bewogenheid - heeft al
het andere opgeslokt. Dit heeft zijn nadeelen, zeer zeker, maar biedt veel schoons
tegelijk. Weinig boeken werden nog geschreven, die zoo massaal zijn en als uit één
stuk rots gehouwen.
De vitaliteit waarmee het onverwoestbaar vitale van dien telkens bijna door
overmaat bedorven, bijna door zijn innerlijke vijanden verslagen heerscher, is
begrepen en gebeeld, vervult mij met bewondering. Xerxes' ontembare levensbegeerte
uit zich o.a. in een nimmer voldane nieuwsgierigheid naar al wat de wereld aan
wonderbaars bevat. Het is om zijn weetlust en emotieverlangen te voldoen dat hij
trekt door Ethiopië. Hij wil alles zien, alles kennen, alles ondervinden, ook iederen
huiver, elken angst. Lees die bladzijden vol ontzetting waarin Xerxes, als gold het
een kermisvertooning, felle specimina van de volken die hij ten onder bracht tot voor
zijn troon
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laat voeren. Ik citeer er een klein stukje uit (bl. 81) ‘Toen hij ze beval te naderen,
vlak voor zijn stoel, bekeek Xerxes ze heel lang met een beangstigend ontzag. Alles
vond hij, schoonste man van Azië, barbaarsch, huiveringwekkend, walgelijk en
afzichtelijk aan deze zwarte, onreine en kwalijkwasemende creaturen. Het meest nog
bleef hij vreezen, hun wreed-geheimzinnig negerlachen, dat dreigend en spottend
tegelijk klonk. Toch voelde Xerxes bij hunne aanwezigheid om zich heenzinken, een
nachtmerrie-achtige, verblindende spheer van zwijmelend en verdoovend oerleven;
voelde hij zich in aanraking gebracht met de meest raadselachtige gewrochten der
schepping, door een helsche, cosmische kracht die hem als Koning en Allerhoogste
vereenigde met het dom-dierlijke en adem tegen adem deed uitwisselen met de meest
verachtelijke afstammelingen van een duister geslacht. Hij genoot van hun
ondoorgrondelijke gebaren met den vijfhoofdigen, omkronkelden tooverstaf; van
hun woest-heesche klank-uitroepingen, het onbegrijpelijke en
daemonisch-onbetrouwbare van hun blik en de kwellende stuiptrekkingen hunner
bezwerings-dansen. Hij genoot van hun plechtige standen en van de geringste hunner
hooghartig-koele bewegingen. Hij beleefde door hun aanzijn, de onmiddellijk-diepe,
rillende ontroering die vreemde landen altijd in hem wekten. Hij rook en snoof en
tastte het onbekende, het ontzachwekkende van hun wanstaltige afkomst en hij
doordroomde den drang hunner stout-bandelooze zwerf-avonturen. Aan hun
zinnebeeldig-getooyde lichamen ontwalmden geuren van oerwouden en scheemrende
spelonken, en tegelijk de rottende lucht van menscheneters-vleesch. Xerxes zag ál
de ontemmelijke verschrikkingen en oogen-moordlustigheden dezer bijgeloovige
duivelen, dezer beduchte vereerders van wonderboomen en bosschen; doorvoelde
hun zinnelooze wulpschheid en bezetenheid, hun wilde-dieren-angsten en vermetele
vreugdens welke hij zelf heimelijk bijwijlen éven wreed-barbaarsch en
helsch-genotzuchtig onderging.’
Van dezen huiveringwekkenden aard vooral zijn - voor mij dan alweer! - de
ontroeringen die aan dit boek leven en vorm gegeven hebben. Het veelgeprezen
verhaal van Salomo en de koningin van Saba, en het sprookje van den papagaai,
hoezeer kunstig te pas gebracht en verdienstelijk verteld, de schoonheid van
‘Zonsopgang’ wordt er m.i. niet door verhoogd - echter, het zijn aangename
intermezzo's, die doen uitrusten en de eentonigheid verbreken. Maar onmiddellijker
en met grooter bewogenheid geniet ik van beschrijvende stukjes als dit (bl. 155):
‘Xerxes verscheen, heerschend, hoog en rank boven al zijn krijgers uit, in een
ruiterkleedij van zilverbrocaat als onder een ritseling van lichte glansen. Boven zijn
goudpurperen tulband zwierde, cierlijk-afbuigend, een groote bos reigerveeren,
koudblauw bedauwd. Een krans van zeldzame witte robijnen omvlocht, met de koele
glinstering van beschenen water, den tiararand, zijne ooren afzoomend als een
onaardsche tooy. Bezield en schoon van gelaat, de schitteroogen wijd open, reed hij
áán
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op zijn schimwitten, goudgetuigden Nysaeïschen hengst en schier zonder bevel liet
hij op de gestreepte schabrakken saâmdraven zijn lansdragende lijfgarde-rijders en
genooten op nek-fiere, nooit-struikelende paarden, de bedekkingen geborduurd met
goud en doorstard van edelgesteent......’
Het lijkt mij wel zeker dat Querido in dezen cyclus de zuiverste uiting voor zijn
eigenaardig-joodsch en geniaal talenten-complex heeft gevonden. Moge het hem
gegeven zijn dit grootsch werk te voltooien!
H.R.

Louis Carbin, De Verliefde Passagier. Amsterdam, Maatschappij voor
Goede en Goedkoope Lectuur, 1920.
Het is wel een echt symptoom van de intellectualistische verdwazing van onzen tijd,
al die cerebrale boeken van liefde. Ook de Heer Carbin draagt er een aan; zooals de
Heer Karel Wasch, en de heer X, en de heer Y, en de heer Z. Waar is het einde?
D e Ve r l i e f d e P a s s a g i e r is het flirt-historietje tusschen een heer Van Berkel
en een kattige backfisch Betty..... klaarblijkelijk ons verteld, opdat de schrijver, die
een k n a p schrijver is, gelegenheid zou hebben, ons zoo en passant van zijn vele
‘denkbeelden’ o v e r de liefde in kennis te stellen.
Hetgeen misschien nog niet eens juist is. Want v e r t e l d wordt hier eigenlijk niet.
Een aaneengeschakeld, b e e l d e n d v e r h a a l wordt ons eigenlijk niet geboden.
Het zijn fragmenten-van-verhaal, zoo maar grilligweg gegeven, en door betoog en
redeneering tot een ‘geheel’ aaneengeregen
Uit die verhaalfragmenten blijkt, dat de heer van Berkel, op reis van Java terug
naar Holland, op de boot een zestienjarig meisje ontmoet, dat, capricieus en
ontwikkeld, althans vóórlijk voor haar leeftijd, hem aantrekt en hem te boeien weet.
Zij zien elkaar veel, wij denken reeds aan eene ‘verhouding’, maar het blijft bij flirten,
bij...... praten.
De scherpzinnige lezer heeft dit eerder dan de heer Van Berkel in de gaten.
Opgemelde lezer namelijk glimlacht fijntjes, pagina 163, als de heer Van Berkel over
‘een hooger en een lager vrouwtype’, over ‘Rede onder zinsbeneveling’, over ‘de
werkingen der physiek en der psyche’ oreert. Hij glimlacht een beetje, denkt er 't
zijne van, en wacht de komende dingen.
Die echter helaas nièt komen! Van Berkel blijft praten. Houdt pagina 223 eene
beschouwing over den tekst ‘eene liefde duurzaam houden is eene kunst’, daast nog
twintig pagina's door, tot...... Tot, natuurlijk, de geschiedenis is doodgepraat.
Vastgeloopen. Uit. In dat gedaas en geklets.
Maar wat nu het eigenaardige van dit boek is? Dat Van Berkel, bij dit slot, ons
opeens vertelt, dat het maar een mop was - hij had ons maar wat voor den mal
gehouden. Betty was maar ‘een verzinsel’. Hij had zich den leegen tijd aan boord
willen verdrijven door 't verzinnen van een ‘verhaaltje’; hij had copie beloofd aan
een tijdschrift......
En de lezer glimlacht andermaal. Hij maakt de ondeugende opmerking,
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dat de heer Louis Carbin dien Van Berkel wel mag dankbaar wezen. Want 't is v o o r
h e m een gesláágde mop: het gaf hem gelegenheid zijn ideeën over liefde en huwelijk
te propageeren - zijne talrijke, vaak geestige, altijd geprononceerde denkbeelden......
C u r r e n t e c a l a m o zet de heer Carbin eronder, en dat is van prettige
bescheidenheid. Want hij toont zich, trots dien haast, een verrassend knap schrijver.
Had hij maar niet zooveel gepráát, had hij uitsluitend maar uitgebeeld, wat zou het
een sterk boek geworden zijn. Want wat zijn hier een prachtige, van talent en geest
sprankelende gedeelten in! Nu zal 't wel niet lang leven; zooals alle cerebrale
boeken-van-liefde van dezen tijd. Die niet veel meer zijn dan vluchtige, moderne
gesprekken o v e r liefde...... die nochtans niet h e t w e z e n der liefde beroeren.
Gesprekken over liefde! Dat brengt mij ineens bij Plato.
Ik lees daar (ik citeer maar even de Duitsche vertaling van F. Schleiermacher):
‘Wer bis hieher in der Liebe erzogen ist, die Fülle des Schönen in solcher Ordnung
und richtig schauend, der wird, indem er nun der Vollendung in der Liebeskunst
entgegengeht, plötzlich ein von Natur wunderbar Schönes erblicken, nämlich jenes
selbst, o Socrates, um deswillen er alle bisherigen Anstrengungen gemacht hat......
Dieses Schöne wird ihm nicht unter einer Gestalt erscheinen, wie ein Gesicht oder
Hände oder sonst etwas, was der Leib an sich hat, noch wie eine Rede oder eine
Erkenntnisz, noch irgendwo an einem Andern befindlich, weder an einem einzelnen
Lebenden, noch an der Erde, noch am Himmel, sondern an und für sich und in sich
ewig überall dasselbe seiend...... Dies ist die rechte Art, sich auf die Liebe zu legen
oder von einem Andern dazu angeführt zu werden, dasz man von diesem einzelnen
Schönen beginnend, jenes einen Schönen wegen immer höher hinaufsteige, gleichsam
stufenweise zu allen schönen Gestalten, und von den schönen Gestalten zu den
schönen Sitten und Handlungsweisen und von den schönen Sitten zu den schönen
Kenntnissen, bis man von den Kenntnissen endlich zu jener Kenntniss gelangt, welche
von nichts Anderem als eben von jenem Schönen selbst die Kenntnisz ist......
Het is dit schoone inzicht dat de schrijvers der moderne gesprekken over het wezen
van de liefde zoo volkomen ontbreekt, waardoor hunne werken steeds eene
verdrietig-stemmende teleurstelling blijven - het is dit schoone inzicht dat vooral
ook den heer Louis Carbin verborgen gebleven is...... merkwaardigerwijze den auteur,
die het juist zoo druk heeft over...... de philosophie van de liefde!
Neen, dit boek zal wel niet lang leven. Waar hier namelijk reeds geen Beeld der
liefde ontstond, doet daarnaast ook het zoogenaamd moderne Inzicht schraal en
armelijk aan. Wijl het niet ontstond uit Wijsheid, maar deels uit zucht tot een
voortdurend geestig zijn, deels uit lust in het apocriefe......
D.TH.J.
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Herman Salomonson, Bomston, Amst. van Holkema en Warendorf.
Hij is een dandy, dunkt mij, de schrijver van dit fantastisch-historisch romannetje.
Ik ken hem niet, nooit zag ik hem, maar het zou mij niet verwonderen als deze Herman
Salomonson een jonge man was, aangenaam van uiterlijk en niet zonder
zelfbehagen...... Zeker, ik wéét dat dergelijke veronderstellingen en vermoedens, die
den schijn hebben van al te zeer bijkomstig te zijn en ook te persoonlijk, niet thuis
hooren in een litteraire kroniek - maar mij komt het voor, dat zulk een plots-gewekte
voorstelling na de lektuur van een boek niet geheel zinloos is en dat het der moeite
loont eens na te sporen welke eigenschappen in de psyche van den auteur dit beeld
op geheime wijze weefden in ons onderbewustzijn......
Wat een dandy typeert is toch zijn zelfbewustzijn - hem is het gegeven anders te
zijn en anders te doen dan de goe-gemeent'. Naar het ongewone streeft hij, het zwierige
en liefst voegt hij een toets van geheimzinnigheid aan zijn wereldsche verschijning.
Dit nu, in lichte graad, zijn de eigenschappen welke ‘Bomston’ typeeren - en het is
niet zoo zeer de toon dan wel het boek in zijn geheel, zooals het daar ligt, als
kennelijke poging om zich te onderscheiden van het alledaagsche, wat het beeld van
den dandy voor ons deed verrijzen.
Er is een dandysme, dat beroemd werd. Het is de pose die verbergt - het is de
houding van luchthartigheid die teederheid en droefenis nauw doorschemeren laat,
het is de geestelijke aristocratie van diep bewogenen en deerlijkgehavenden, die ten
allen tijd hun sierlijkheid wilden behouden en niets zoo duchtten als het verlies van
deze gratie-der-geestes. Doch dat dandysme behoort niet tot het bezit van Herman
Salomonson. Hij is stellig nog te jong, te argeloos, te ongekwetst om tot zulk een
grandeur te geraken. Wat de echte dandy's verraadt is hun stijl, en dit is juist wat bij
dezen schrijver niet is te vinden. Stijl is bijna altijd een natuurlijk uitvloeisel van een
hoogere levenshouding. Het is stellig ook: bewust-wording. En hier, bij Herman
Salomonson schijnt veel nog zeer vaag en verward - hij heeft een bleek vermoeden
van de dingen, maar zijn zorgeloosheid doet hem al te spoedig tevreden zijn met een
gemakkelijk-veroverd bezit. - Hij schrijft en denkt er op los, plezierig-tevreden met
wat zijn historische documentatie uitmaakt. Maar een ieder die weet wàt al niet uit
boeken te halen is, waardeert hierin niet meer dan de vlijt, waarvan deze gegevens
de resultaten zijn en de lezer zoekt, zoekt naar wat de levenwekkende geest is achter
de doode feiten. Iets beminnelijks van deernis en bewondering voor het lot zijner
personen, vloeit den lezer uit de woorden toe, en een schuchter pogen herkent hij,
een verlangen om hooger te stijgen, tot een aanschouwen waarin het historisch
gebeuren synthetisch gezien wordt. Het vreemde, bijna mysterieuse van eb en vloed
der geslachten, de wonderbare herhalingen van gebeurtenissen - na eeuwen, - in een
familie waarvan de leden zijn verspreid geraakt
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als zaden op den wind, de geheimzinnige drijfveer achter de officieel bekende
politieke daden, dat alles en nog meer heeft het romantisch hart van den auteur
getroffen en geboeid. Hij wilde er een verhaal van schrijven, dat, meende hij, minder
saai en minder banaal zou worden dan het type van den alledaagschen roman, die
geenszins zijn bewondering bezit.
De geschiedenis van den ongelukkigen Joachim Murat die op zoo'n verraderlijke
wijze den dood vond, diens tweede huwelijk met Donatello Macirone en al wat verder
met de Murat's en Macirone's in verband staat heeft de schrijver van ‘Bomston’
aangewend voor zijn avontuurlijk verhaal, waarin de geheimzinnigheid zóó groote
rol speelt, dat een intelligent lezer met moeite er zijn weg in vindt. Maar de
geheimzinnigheid was juist een van de bewust-aangebrachte attracties van dezen
roman, die zonderling-slecht gecomponeerd is, het weefsel der intrigues raakt telkens
tusschen de handen van den schrijver verknoopt. Misschien zou Herman Salomonson
veel kunnen leeren van de Conan Doyle's en Sherlock Holmes', die op zoo meesterlijke
wijze de spanning ten top voeren zonder duister te worden. Het raadsel, het geheim
van hunne verhalen schuilt áchter de gebeurtenissen welke de lezers kunnen volgen
met een zonderling gevoel als waren zij onder hypnose; moeiteloos rolt de
intrigue-draad uit en af, als gedreven door een virtuoze hand. ‘Bomston’ is, daarbij
vergeleken, dof en duister, het komt niet uit de verf, de beelden maken zich niet los
van den achtergrond en de lezer wordt al van te voren bezwaard door nuttelooze
ballast. - Er is namelijk een Govert de Bruin, die met het heele verhaal niets uitstaande
heeft, doch die met veel omhaal wordt ingeleid - een zekere Beyns die er ook al
droevig weinig mede heeft te maken en wien dito eer bewezen wordt, enz. en op
deze wijze krijgen wij de quintessense pas te hooren nadat eindelooze
tusschenpersonen ons op vervelende wijze tot de hoofdfiguren hebben gebracht. Er
is zoo veel onhandigs in den opzet van dezen roman, dat het doet denken aan de
wijze waarop kinderen soms hunne verhalen voordragen, opgenomen enthousiast,
maar systeemloos en verward. Doch een schrijver mag nu eenmaal niet rekenen op
de glimlachende toegeeflijkheid waarmee men kinderen aanhoort en het is jammer
dat de auteur van ‘Bomston’ niet met meer overleg te werk is gegaan, want stellig,
er zijn aardige typeeringen en fijne opmerkingen te vinden in zijn boek, voor wie
zich de moeite geeft het aandachtig te lezen. Heeft Herman Salomonson niet zelf
gevoeld, hoeveel er ontbrak aan zijn werk? Spreekt hij niet dikwijls van
operette-helden en opera-comique-figuren en uit hij op het laatst niet den wensch,
dat dit zijn verhaal aangename ‘reislectuur’ zijn moge? Hand op het hart, heer
Salomonson, was dit ernst? Reikt uw eerzucht niet verder? Wij nemen afscheid, doch
roepen u een weerzien toe, niet in den ratelenden trein, maar in de stilte van
schaduwende boomen, als uw beminnelijke luchthartigheid zich tot grandiozer
dandysme heeft verdiept.
J. DE W.
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Tentoonstelling van kunstnijverheid te Zwolle.
Zou men wel ergens beter de afwezigheid eener hedendaagsche cultuur kunnen
aantoonen dan op een tentoonstelling van moderne kunstnijverheid? Ik geloof niet,
dat men duidelijker dan daár zal voelen, dat de schoone eenheid van tijd, mensch en
voorwerp niet van onze dagen is. En toch is er iets, dat verblijdt: dat is het zoeken
naar nieuwe uiting, de krachtige drang naar een nieuwen tijd. Dit maakt onze moderne
kunstnijverheid zoo belangwekkend, hoezeer men ook den indruk moge hebben, dat
slechts zelden iets wordt bereikt, dat waarlijk een schakel vormt in den keten, die
naar een nieuwe cultuur moet loopen. Het is, in verband daarmede, een buitengewoon
moeilijke taak om zich een oordeel te vormen omtrent de waarde der moderne
kunstnijverheid: want men zal moeten onderscheiden, wat daarin een element is van
vergankelijke verbijzondering en wat daarin bouwstof is voor later. En nog is er deze
moeilijkheid, dat men bij de beoordeeling van kunstnijverheid het aesthetisch element
niet los kan maken van de sociale opvattingen, welke men heeft. Het is daarom zaak,
uiterst voorzichtig te zijn met die beoordeeling; en - omdat het een gevoels-quaestie
blijft, meer dan een van het verstand - zal het niet altijd mogelijk zijn, te beredeneeren,
waarom men iets goed of mooi vindt.
Als ik hier enkele inzendingen bespreek van de tentoonstelling van kunstnijverheid,
in Maart te Zwolle gehouden, dan is dat alleen om aan te duiden, wat mij daarin
voorkwam als bouwstof voor een nieuwe stijleenheid.
Er is onder de jongste binnenhuis-architecten een streven om het meubel te doen
spreken door zijn vormen alleen en dus de ‘versiering’ als iets overbodigs op te
geven. Dit streven staat onder invloed van de bouwkunst, welke, met Berlage vooraan,
zoekt naar een aesthetischen vorm en niet, of eerst secundair, de versiering toepast.
Hoe vaak moet een versiering dienen om een gebrek in den vorm te verbergen? Voor
een oppervlakkig toeschouwer mogen de uitingen dezer jongeren iets nuchters hebben,
wie ze aandachtig beziet, zal vaak worden getroffen door de schoonheid, die louter
door zuivere vormen werd verkregen.
Van Wo u d a was hier een interieur (twee fauteuils, tafeltje en theevitrine), waarin
dat streven tot uiting komt. Rustige, klare vormen, in logische constructie vereenigd
tot zuivere, krachtige harmonie.
Hij is een geestverwant van S p a n j a a r d , hier vertegenwoordigd met een
theekastje van donker gebeitst eikenhout, dat door de verdeeling der vlakken alleen
tot een ding van schoonheid werd. Het moet voor een Oweeër alle bekoring missen,
want het is zoo rustig, zoo van-zelf-sprekend, zoo ingetogen, dat alle idee van
opzettelijke objet d' art-vervaardiging wegblijft. Eveneens van Spanjaard was hier
een allervroolijkst blauw-gelakt kinderkamer-ameublement en een houten
schemerlampje, dat dezelfde goede eigenschappen heeft als het theekastje.
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Een geestverwant ook is de ingenieur S. v a n R a v e s t e y n , hier vertegenwoordigd
met een zeer massieven zwaar-eiken bureaustoel, waarvan de beide zijvlakken weer
in enkele al- of niet vooruitspringende vlakken zijn verdeeld; een meubel, dat treft
door zijn gezonde moderniteit en waarbij alle zoeken naar iets ‘afwijkends’ is
vermeden. De oplossing der verschillende vlakken is gelukkig en evenwichtig; er is
niets te veel en niets te weinig.
Datzelfde zuivere aanvoelen van de primaire vormen vinden we in de groene
kindermeubels van mevrouw v a n W i n s e n -A r p e r .
Interessanter als zeer moderne uiting dan als resultaat lijkt mij een slee van P.
R i e t v e l d , voortgekomen uit de denkbeelden van de richting - ‘de Stijl’, De heele
slee bestaat uit rechthoekige en vierkante vlakken, rood, blauw of zwart; alleen de
voorkant der beide loopers is afgerond uit nuttigheids-overweging. Waar de houten
spijlen zijn afgezaagd, zijn de afgezaagde vlakjes wit geverfd. Nergens is het hout
‘verbonden’, doch overal aan elkaar gespijkerd, blijkbaar om aldus ‘de naakte
waarheid’ te geven en niet door kunstige meubelmakers-verbindingen iets anders te
laten schijnen dan het is. Een logisch resultaat van een theorie, waarvan ik voorhands
de noodzakelijkheid niet voel, al waardeer ik de eerlijkheid.
Bij het beste, dat tegenwoordig in meubelkunst wordt bereikt, sluit
W i n k e l m a n ' s nobele smeedwerk zich waardig aan. Ik denk hier vooral aan zijn
beide haarden, die een verblijden waren door hun voortreffelijken vorm en sobere
ornamentatie. Als iets bijzonders zij nog vermeld een zwart-geoxydeerd-koperen
pendule met blank geschuurde wijzerplaat.
Een geslaagde poging om aesthetisch verzorgd en niet te duur aardewerk te geven,
werd gedaan door v a n H a m e n v a n M u y e n (pottenbakkerij ‘De Vier
Paddenstoelen’ te Utrecht) Aardig, vroolijk en fleurig werk zonder pretentie maar
getuigende van kleurenzin en oorspronkelijkheid. Het is iets eigens, vooral het
blank-getinte en het is te bereiken voor veel menschen, voor wie het werk van Lanooy
- subliem, maar luxe voor rijken - te duur is.
Van het glas-in-lood moet ik in de eerste plaats dat van Toon Berg noemen.
Een strak gestyleerde Marabout was hier, waarvan het effect gedeeltelijk werd
verkregen door de zijkanten der scherven te slijpen. Geestig was het paneel met twee
naar elkaar toezwemmende visschen, waarvan prachtig de flitsende glibberigheid
werd gesuggereerd door het glas een beetje bol te slijpen. Knap en origineel werk.
Minder krachtig maar wel geestig en gevoelig zijn de kleine paneeltjes van Va n
B a a r s e l . Een teere ‘Avond’ en ‘Morgen’, een puur naaktfiguurtje en een ‘Adoratie’
blijven mij bij. Van J a c o b a v a n H e e m s k e r c k .... probeersels, ik kan het niet
anders noemen; probeersels, die heelemaal de kracht harer houtsneden missen, slap
van vorm en banaal van kleur. Een principieele fout lijkt mij, dat op het glas, met
zwarte, geheel dekkende verf lijnen zijn aangebracht, die hetzelfde effect maken als
de hulplijnen van lood. Ik vertrouw, dat deze toch zoo
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begaafde vrouw nog eens iets zal bieden, dat beter en voldragener is.
Rest nog het grafisch werk; er was niet veel, maar wat er was, behoorde tot het
beste. Twee jonge kunstenaars, C o r A l o n s en M a c h i e l W i l m i n k doen het
beste voor onze grafische kunst verwachten. Van den eerste een zuiver-gevoelde
reclameplaat, van den tweede- - behalve diens beide kranige reclame-platen - een
paar goede behangsel-patronen en fleurige, zeer geslaagde verpakkingen.
Ik zou ten slotte geneigd zijn het batik- en kunstnaaldwerk terzijde te laten ware
het niet, dat ik sterk getroffen ben door de kleurenweelde en groote fantazie, die
laaien uit de batiks van R a g n h i l d d' A i l l y . Het is heelemaal niet modern, dit
werk, toch bekoort het zoo sterk door zijn oosterschen gloed en weldadig-vloeiende
fantazie; het houdt onze aandacht gevangen en belet ons te denken aan...... ja, aan al
het andere dan aan die weelde. Batikken is erg in de mode, vooral onder dames; maar
niet ieder heeft de fantazie, die noodig is om iets moois te maken. Juffrouw d'Ailly
heeft die wél en tegenover haar arbeid past het mij alle mogelijke bedenkingen in te
slikken.
J. SL.

Jos. Croin, een psychologische critiek.
Wij kennen het wezen der dingen niet. Wij kennen niet het mysterie van ons eigen
ik, en voelen toch de behoefte in de diepste diepten van ons innerlijk wezen
doortedringen. Daar ons dit niet gelukt, trachten we ons zelf nader te begrijpen door
vergelijkingen met onze medemenschen. Doch vriendschap en liefde zijn niet in staat
het diepere en het werkelijke wezen der verwante zielen te doorgronden.
Ook de beoefening der wijsbegeerte en de kennismaking met de diepste gedachten
der grootste d e n k e r s van alle tijden laat ons in de diepste duisternis omtrent het
innerlijk wezen der dingen: de wijsbegeerte tracht, wat zij noemt het substantie-begrip,
van af de oudste tijden te benaderen en te verklaren. Tevergeefs, het mysterie van
ons bestaan en van ons eigen ik-besef is ondoorgrondelijk. Er zijn echter
oogenblikken, waarop wij, zonder het te weten, staan te midden van de heilige
gewelven van onze eigen goddelijkheid, heel dicht bij God, die zich i n ons openbaart,
hoezeer wij er ook aan gewend zijn geraakt alleen acht te slaan op het mysterie buiten
ons en het mysterie in ons gaarne ontvluchten of ontkennen.
Ten allen tijde zijn er - ten zege der geheele menschheid - menschen geweest, die
gaarne vertoeven in het heiligdom hunner diepste aandoeningen. Het zijn de
kunstenaars.
En de kunst in het algemeen is ons het bewijs, dat - waar het v e r s t a n d der
scherpzinnigste denkers te kort schiet het wezen der dingen te peilen - het de
i n n e r l i j k e e m o t i e is, die ons geschikt maakt nader te treden tot het mysterie
van ons bestaan. Het is de e m o t i e , die den kunstenaar
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aangrijpt en hem niet loslaat, voórdat het mysterie in woord of in lijn of in klank is
vastgelegd.
De schilder en de dichter bezingen en schilderen slechts e i g e n emotie. Het
penseel wordt beheerscht o n b e w u s t door eigen innerlijke aandoening. Die
aandoening is zelf mysterie en niet van eigen maaksel. Dat weet vooral de schilder.
Elke opzettelijk of willekeurig aangebrachte lijn stoort en neemt de bekoring weg.
De schilder is dienaar, geen heerscher. De inspiratie, die innerlijk moet zijn, wijst
den weg. Zoo komt het, dat de e c h t e van de valsche kunstenaars onmiddellijk te
onderscheiden zijn door hun b e s c h e i d e n h e i d , door hun bewustzijn, dat ze geen
eigen maaksel geven, doch vertolkers zijn van de bij hen gewekte stemmingen en
aandoeningen. Bij huldebetoon hebben ze neiging met een bescheiden gebaar te
wijzen op - ja, waarop? - op den goddelijken achtergrond van hun eigen wezen. ‘Als
ik schilder, schilder ik mij zelven,’ zegt de kunstenaar bij de gratie Gods. Dit is het,
wat de meeste menschen niet beseffen.
Den diep bedroefden gelukt het meestal niet de o o r z a a k hunner droefheid weg
te nemen, noch door redeneeren noch door verandering te brengen in de
omstandigheden. Accepteer de oorzaak uwer smart en vraag niet: waarom? d.i.
schakel het verstand uit. Juist het diepere denken, het streven om te w i l l e n begrijpen
maakt de smart ondraaglijker en kan leiden tot wanhoop en waanzin. Ook hier is het
verstand slechts iets bijkomstigs, iets s e c u n d a i r s tegenover het machtige mysterie
der smart. Diepe, schrijnende smart dwingt, meestal buiten het verstand om, tot
uiting, tot o n t l a d i n g . Smart, geestelijke smart is dikwijls niets anders dan
onontladen en daardoor tot de hoogste spankracht gebrachte energie, die gestadig
door verlangens en onbevredigde behoeften is opgewekt. Wordt de smart en het
lijden gevoeld als een conflict tusschen het eigen ik en de onverbiddelijke
noodwendigheid en schijnt de verhouding tusschen schuld en lijden in hare
onevenredigheid onverklaarbaar, zoo ontstaat het besef van de t r a g i s c h e s m a r t ,
zooals die in de antieke noodlots-tragedies en in de latere karakter-treurspelen onze
diepste aandoeningen kan wekken.
De spankracht der opgehoopte en ingehouden smart-energie kan zich ontladen in
een t r a a n , gelijk een l a c h de ontlading is van de op eén punt geconcentreerde
aandachts-spanning, die ijdel bleek, daar ze zich richtte op wat i n s c h i j n slechts
ernstig of verheven of gevaarlijk was en p l o t s e l i n g als onbeduidend, alledaagsch,
onschuldig zich deed kennen.
Waar nu de t r a a n als verzoening-brengende ontlading der smart uitblijft, kan ze
- bij begaafde geesten - worden omgetooverd tot een s c h e p p i n g in woord of beeld
of toon, zóó dat medemenschen hunne aandoeningen er tegenover kunnen uitwisselen
en l o u t e r e n . Ik denk hier aan de katharsis (loutering) bij Aristoteles.
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Wie zich niet, zooals wij in deze inleiding beproefden, rekenschap tracht te geven
van de diepere, mysterieuze aandoeningen der menschenziel, mag zich niet neerzetten
tot het schrijven van een critiek over het werk van een modernen portret-schilder als
Jos. Croin. Zonder den schilder ooit gezien of gesproken te hebben, moet men
beseffen, dat de kunstenaar zelf de aandoeningen der diepere smart kent en niets
anders in zijn werk ons toont dan eigen emotie, op nieuw doorleefde smart en leed
en tragiek.
Ik begon mijn betoog met de woorden: wij kennen niet h e t w e z e n der dingen.
Een portret-schilder doet geen beroep op het verstand: hij peilt met zijn g e v o e l de
diepten der emoties en benadert zoo het wezen van het zieleleven.
Niet moeilijk valt het thans in w o o r d e n duidelijk te maken wat bedoeld m o e t
zijn met het portret: d e o n v r i j e (zie de reproductie naar een pastel-teekening). In
de eerste plaats treft ons de tegenstelling tusschen de op gezondheid en kracht
duidende trekken en de - gemis aan levenslust en levensvreugd verradende
gelaatsuitdrukking. De physieke en de psychische kracht vindt geen uitweg, dwingt
slechts tot tegenstrijdige emoties: w i l l e n en n i e t k u n n e n . Het evenwicht is
verbroken. Een innerlijke strijd wordt gevoerd, die allerminst kan leiden tot berusting,
tot evenwicht. De spankracht van spieren en zenuwen wacht ongeduldig op ontlading
door de d a a d , - die misschien berouw en ontnuchtering zal brengen. Hij voelt zich
gekluisterd in de boeien der conventie en der wet. Hij is verplicht als ordentelijk
burger zich te gedragen en toch - het valt hem zoo zwaar la bête humaine in zich
zelven te temmen.
Of hij bezwijken zal? Misschien bezweek hij reeds en vreest nu de straf voor de
daad. Ik toonde het portret mijn gedienstige: ‘Dat is een g e v a n g e n e ’ was het
eerste woord, en toen: ‘ik zou bang voor zoo iemand zijn!’
Toch is hier geteekend een mensch, zooals we er vele rondom ons zien.
Het portret is cubistisch geteekend. Daardoor was het m.i. alleen mogelijk de
krachtige tegenstelling te krijgen tusschen het besef van de physieke energie en het
zich bewust zijn van de remmende machten, - de tegenstelling tusschen het krachtige:
i k w i l , i k z a l en het even krachtig gevoelde: i k k a n n i e t , i k m a g n i e t . De
in het portret tot uiting gebrachte zielstoestand houdt het midden tusschen het a
-sociale en het a n t i -sociale gevoels-leven. Zoodra de omstandigheden gunstiger
zullen zijn of de remmende macht van het nadenken uitblijft, - zullen de boeien
worden verbroken en de anti-sociale daad wordt volvoerd.
Een geheel ander karakter heeft het schilderij: ‘d e b e r u s t i n g ’ (zie repr.)
Ook hier geeft de cubistische lijn den indruk van kracht, van innerlijk zelf-bedwang.
Veel denken en gepeins over het hoogere doel van de aardsche teleurstellingen en
ontgoochelingen was het gevolg van doorstaan leed, onverdiend of verdiend opgelegd.
De ‘Japanner’ berust, komt niet meer in
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verzet. Hij streeft naar de rustige rust van het geluk, zooals de kalme berusting die
geven kan. Hij wacht lijdelijk af de dingen, die zullen komen; laat zijn verlangens
en begeerten liever niet fel oplaaien. De periode van het rusteloos najagen van de
aardsche genoegens is voorbij en de bittere nasmaak van den geluks-roes bracht tot
nadenken en tot onthouding.
Krachtige tegenstellingen geeft ons Jos. Croin telkens weer in zijn cubistische lijn.
Dit blijkt het duidelijkst in het portret: ‘de zieke jongen’ (zie reproductie in de
Kroniek, Aug. 1919, Bruna, Utrecht).
Bij het zien van dit portret dringt de vraag zich op: is het wel juist ziekte en
zwakheid weer te geven in vlakken en lijnen? Geven vlakken en lijnen niet den indruk
van k r a c h t , en heeft de teere ronding niet het karakter van zachtheid, zoetheid en
z w a k t e ? Zeer zeker. En toch heeft Croin hier met de cubistische lijn - misschien
onbewust - bereikt, wat hij bereiken wilde: het is de tegenstelling tusschen de kracht,
waarmee de zieke zich tracht op te heffen tot de overtuiging, dat hij weer zal herstellen
en - het gevoel van zwakheid en van gebrek aan weerstandsvermogen.
‘Reconvalescent’ zou ik de teekening willen noemen. De berusting, de hoop op
herstel wordt meesterlijk weergegeven door en in de cubistische lijnen. De teekenaar
zelf doet zich hier kennen als trooster.
Vooral hier verraadt de cubistische lijn zijn groote voorliefde voor zelfbedwang
en zelfbeheersching.
Nu Jos. Croin besloot ons land te verlaten om zich voorloopig te Parijs te vestigen,
kwam het mij niet ongepast voor de aandacht te vestigen op dezen nog jeugdigen,
doch m.i. veel belovenden kunstenaar, die, in 1894 te Middelburg uit een Oud Fransch
geslacht geboren, in ons land zijn opleiding genoot en thans de tijd gekomen acht in
het buitenland zijn studiën voort te zetten.
's Gravenhage, Febr. 1921.
DR. J. HELDER.

Schotsche schilderkunst.
Bij de opening dezer tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam werd
gezegd, dat er veel overeenkomst is tusschen den Schotschen aard en den
Nederlandschen. Daar zal dan wel het Schotsche Laagland mee bedoeld zijn, want
noch de grillige fantasie en de neiging tot het metaphysische, noch de avontuurlijke
ridderlijkheid van den Highlander zijn ons volk eigen. De verwantschap der kunst
zal wel vooral te zoeken zijn in de reden, die ‘The Society of Eight’ in haar inleiding
tot den catalogus opgeeft: het feit dat de Haagsche school vroeg in Schotland bekend
was, en de werken van Jozef Israëls, de Marissen en Mauve deel uitmaken van
Schotsche collecties.
Trouwens, van het fantastische van het Schotsche landschap en het
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Schotsche karakter bemerkt men slechts zijdelings iets, want sir J. Lewton Wingate,
wiens romantische landschappen tot het mooiste van de verzameling behooren, schijnt
sterk beïnvloed door den Engelschman Constable, en Raeburn, de karaktervolle
portretschilder van het Schotland van de 18de op de 19de eeuw, blijkt onder de hier
exposeerenden weinig navolging te hebben gevonden, veeleer ziet men bij de
portretten, hoe in de eerste plaats van Dijck, en verder Romney en Reynolds nog
steeds de voorbeelden zijn. Maar merkwaardig voor ons is het vooral te zien, hoe de
landschapschilderkunst in Schotland, bij zooveel verschil van motieven als hun
meren, wouden en rotsen tegenover ons vlakke land bieden, de zelfde phasen van
ontwikkeling heeft doorgemaakt als de onze sinds Albert Roelofs. Het S c o t t i s h
B o r d e r l a n d van R o b e r t H o p e herinnert ons aan dien nog romantischen staat
van het impressionisme. Maar zeer belangrijk voor onze kennis van de Engelsche
schilderkunst is het groote doek van M c . Ta g g a r t , ‘Dora’, dat met de beide meisjes
bij het korenveld. Het heeft aan den eenen kant den invloed der Prae-Raphaelieten
ondergaan, van hun streven naar minutieuse en zuivere afbeelding bij geestelijke
voornaamheid, en tegelijk toch ook wil het plein-air schildering zijn. Het is als een
geschilderde illustratie uit den tijd van Millais en Walker, en dateert ook werkelijk
van 1869.
Men kan aan alles zien hoe het de inrichters der tentoonstelling te doen is geweest
om een waarlijk representatieve tentoonstelling, een streven dat hun kieschheid
tegenover ons en hun rechtvaardigheidsgevoel tegenover hun landgenooten alle eer
aandoet. Want te vaak wordt het met die tentoonstellingen in het buitenland een vrij
onwaardig gemodder! Men heeft hier dan ook, om ons de Schotsche schilderkunst
goed te leeren kennen, het werk van verschillende reeds overleden meesters
ingezonden: Mac Taggart, T. M i l l i e D o w , de maker van fijne en teere
bloemstukjes, behooren daartoe, en wij zouden hun werk niet graag hebben gemist.
Iets grootsch is in de landschappen van den bekenden etser D.Y. C a m e r o n , en
wanneer wij eens willen kijken naar een soort van werk dat bij ons onbekend is,
nemen we dat van G e o r g e P i r i e . ‘A Couple of Hounds’, waarin iets sterk
ontroerends is gelegd. De oogen dezer honden zijn waarlijk pathetisch, en het is een
zeer echt gevoel, dat zich hier in de gereserveerde grijze schets heeft geuit, allerminst
sentimentaliteit!
P a t r i c k W. A d a m is een schilder van interieurs, vlot en smakelijk, en die
interieurs zijn van breeden opzet en beleefd door fijn-kleurige figuren.
Een moderne is T.C.B. C a d e l l , van wien hier sterke schilderijen aanwezig zijn,
een interieur en een portret, die Franschen invloed doen onderkennen, en verder een
geestig album Jack and Tommy, met typen van soldaten en matrozen, in suggestieve,
schaarsche lijnen en frissche
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even suggestieve kleuren. Er is iets van Matisse in, en ook van Rik Wouters, maar
dan in een ietwat caricaturale vormgeving.
Een smaakvol geheel, deze tentoonstelling, en een waardige geste van het
genootschap Nederland-Engeland.
C.V.

Germ. de Jong bij Fetter.
Wat is het toch dat mij zoo fascineert in het werk van Germ. de Jong? De kleur, de
lijn, de compositie, de stemming; mogelijk wel alles bijeen; want er zit een zeer
eigene kant aan zijn werk en die bekoort mij zoo. Het is droomerig-teer en toch weer
vast en raak, het is sprookjesachtig, maar meer innerlijk dan uiterlijk; het wekt
exotische stemming op, zonder dat oostersche motieven en voorstellingen er aan ten
grondslag liggen. In de lijn, de voorliefde voor 't silhouet, zouden wij hem verwant
kunnen noemen aan de Japanners; in zijn kleur somwijlen aan Whistler - maar toch
is ieder ding dat wij van hem zien zóó persoonlijk, dat wij het op St. Lucas, in Arti,
zelfs tusschen al de Onafhankelijken in, dadelijk herkennen.
En nu ik mij zet om zijn werk te karakteriseeren, geloof ik het te moeten
formuleeren als verdroomde realiteit, maar dan door een droomer die wel degelijk
weet wat hij wil. Iedere kleur, iedere lijn heeft voor Germ. de Jong bepaalde
beteekenis. Hij stemt zijn kleuren tegen elkaar, weegt de zwaarte, de richting van
een lijn af tegen de harmonie van het geheel.
Het kan zijn, dat de finesses van schilders bedoeling niet dra voor een ieder
navoelbaar zijn, maar de totaalindruk laat u geen oogenblik in het onzekere omtrent
de innerlijke aandoening van den kunstenaar en dat is toch het voornaamste.
Zijn schilderijen, waaraan het Larensche of Blaricumsche landschap dikwijls ten
grondslag ligt, geven maar zeer zelden afbeeldingen van Gooische boerderijen en
brinkjes, in den waren zin van het woord.
En wáár zij dit geven, daar is het om de kleur, om de teekening van het dak, om
het silhouet van een hooischelf, om de grillige lijnen van een ouden boom, die voor
hem noodig waren in de compositie.
Germ. de Jong toch vereenigt in zich de scherpe kwaliteiten van een grafisch
kunstenaar, die geniet van het teekenachtige der dingen, wat vooral in zijn boomen
naar voren komt, - en den zin voor kleur van een harmonieus aangelegd mensch.
Daarbij heeft hij een lichte neiging tot het cubisme, d.w.z. tot het beginsel der cubisten:
om de groote massa, zoowel in kleur als in vorm tegen elkaar te zetten.
Wat hij, toegerust met deze eigenschappen, reeds bereikt is van dien aard, dat wij
de ontwikkelingsgang van dezen jongen kunstenaar ongetwijfeld met belangstelling
volgen. Wij zien dat hij zijn eigen weg gaat, zijn eigen schoonheid zoekt, laat ons
dus gerustelijk afwachten, wat zijn kunst ons verder zal geven.
R.W.P. JR.
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Constable en Turner,
door J. de Gruyter.
AAN den ingang der eeuw staan hier in Engeland twee groote landschapschilders:
Constable en Turner. Van beiden is een veelbeduidende invloed op de kunst der
negentiende eeuw uitgegaan en hun werk blijft, ook op zichzelve beschouwd, onze
belangstellende en bewonderende aandacht verdienen.
Constable was een inboorling van het graafschap Suffolk en het Engelsche
landschap in de buurt van Londen is steeds zijn meest geliefd onderwerp gebleven.
De groote voortreffelijkheid, het uitnemend schoone en karakteristieke, van zijn later
werk heeft hij eerst langzamerhand weten te bereiken en ook zijn faam is laat
gekomen.
Constable is de kalme, meer gelijkmatige, evenwichtige natuur, die niet zulke
stoutmoedige en gewaagde exploratie-tochten op het gebied van het schoone en de
kunst gemaakt heeft als Turner, maar daardoor ook bewaard gebleven is voor vele
van diens buitensporigheden en mislukkingen. Hij heeft niet het onverwachte,
verrassende, explosieve, geniale van het telkens nieuwe velden ontginnende, nieuwe
terreinen van picturaal leven en picturaal denken betredende, dat de studie van Turner's
werken zoo interessant maakt. Zijn werken geven meer den indruk van een gestadig,
gradueel zich ontwikkelend, met zoekenden maar vasten stap zijn opwaartschen weg
gaand talent. Een inferieure Constable vormt allicht een schooner geheel dan een
inferieure Turner.
Het gebied van Constable was niet zoo uitgebreid, zoo rijk als dat van den
modernen Prometheus, die op zijn wijze het zonnelicht aan de menschen bracht; zijn
gebied ging niet verder dan een paar graafschappen waarin hij zich thuisvoelde, waar
zijn leven vanaf het oogenblik, dat hij er zijn oogen op het daglicht opende, mee was
saamgeweven: Essex, Middlesex, Suffolk. Zelfs een tocht naar het in zijn soort toch
prachtige Cumberland, het land, dat in zijn wisseling van meren en hoogten, hier
prachtig begroeid, daar naakt en steenig, zooveel verrukkelijke gezichtspunten biedt,
leverde slechts geringe resultaten op, omdat Constable zich door de bergen daar
gedrukt voelde; hij hield tezeer van het vlakke, licht-heuvelig, waterrijk gebied, waar
hij geboren was. Dat had hij lief met heel zijn kunstenaarshart, dat heeft hij vertolkt
in doeken, waaraan een onkonventioneele, zuivere, oprechte waarneming de grootste
bekoring geeft. Hij is niet de imaginatieve schepper, die wat hij in een leven lang
van de natuur en haar werken gezien en geobserveerd heeft naar eigen vorstelijken
wil omschept; hij is meer een verbeelder in realistischen zin, een trouw portrettist.
Een portrettist van dat deel der Natuur, waarmee hij intiem vertrouwd was en dat
zijn volle
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aanhankelijkheid had. Maar een portrettist dan toch, die zijn model lief heeft met
een zeer eigen liefde - de liefde van den voortbrenger, den schepper, als elk kunstenaar
is -, die er om die liefde de essentiëele en bekoorlijke trekken van naar voren weet
te brengen. Een portrettist ook, die den zitter in zijn verschillende stemmingen tracht
waartenemen, wiens aandacht niet moe wordt het nimmer-stagneerend, het altijd
zich bewegend zieleleven uit zijn verschillende aspekten te bestudeeren.
Vooral de hemel met zijn wolkenmassa's was hem een onuitputtelijk veld van
studie. Constable en Jaap Maris, zijn zij niet de grootste wolkenbouwers van de
negentiende eeuw geweest? Hij maakte eens een serie van vijftig afbeeldingen van
het wolkenleven, met daarop niets dan het grootsch en machtig spel dier wondere
gevaarten. De bij dit artikel opgenomen reproductie van Weymouth Bay geeft ons
een voorbeeld van zijn aandacht voor dat leven des hemels, van welks wisseling en
pracht wij grootendeels in onbewustheid den invloed ondergaan, waarvan wij voor
een deel onze opvoeding in schoonheid erlangen. Maar hij had er de aarde niet minder
lief om en zijn toets getuigt van de genegen, van de liefdevolle verdieping, waarmee
hij de velden en de vaarten, de boerenwoning en de kathedraal, het rijpend gewas en
het landelijk bedrijf, in hun verschillende variaties volgde. Hij schijnt mij een
nederiger, meer onvoorwaardelijk minnaar van de natuur dan de ook door andere
faktoren, door trots, door eerzucht, door geestelijke heerschzucht in zijn
kunstenaars-aspiraties geleide Turner. Maar daardoor was hij in het algemeen zekerder
van slagen.
Constable heeft niet zoo sterk het lyrische als een Corot of een Jaap Maris. Zijn
gevoel is warm en rijk, maar van een meer epischen aard, niet zoo subjectief, niet
zoo innig als dat waarmee Corot zijn zeer subtiele vizies van landschap geeft, niet
zoo grootsch, als dat waarmee Jaap Maris zijn vaarten, en stranden, en stadsgezichten
uitbeeldt. Hij is meer realist, hij heeft meer vastheid dan deze, hij heeft niet dien
hoogen toon van lyrische verrukking.
Constable ziet in sterke, frissche, heldere kleuren, met een mannelijke direktheid
en eerbiedwaardige nauwgezetheid: de zon, die door de wolken breekt, het koren,
dat golft op den wind, het gras, dat schittert van dauw, het water, dat stroomt en
vonkelt, de lucht, die omvloeit de dingen der aarde: hij ziet het alles in de schoone,
harmonische orde van het natuurleven, niet zonder selectie, maar toch meer kiezend
dan componeerend. En hij ziet het alles: breed en generaliseerend, zonder overmaat
en te sterke accentuatie van detail, als een in schoonheid samenhangend geheel.
Dit heldere en oprechte zien, dit karaktervolle, dat als mensch en kunstenaar hem
eigen was, maakte hem in een tijd, die meer naar modellen dan naar de natuur keek,
tot een aangewezen leider. Als altijd in een periode van décadence bestond de
geprezen en betaalde kunstvaardigheid op het
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einde der achttiende eeuw meer in het maken van schilderijen à la Claude, à la Salvator
Rosa, à la Hobbema, of eenig ander schilder, die het geluk had in de mode te zijn,
dan in het uit eigen oogen zien, in het zelfverwerken van de indrukken, waarmee het
leven der natuur het gemoedsleven van den schilder geraakt had.
‘Where do you put your brown tree?’ werd Constable door Sir George Beaumont,
een van de voornaamste kunstliefhebbers dier dagen gevraagd. ‘Nergens, antwoordde
Constable, want ik maak er geen gebruik van.’ Dat onkonventioneele maakte hem
tijdens zijn leven tot een ongewaardeerd schilder.
En niet in zijn eigen land, maar in Frankrijk werd de vrijheid en eerlijkheid
waarmee Constable zich weer tot de natuur zelve gewend had, en waarmee hij de
baanbreker werd van een nieuwe kunst, het eerst erkend en gehuldigd.
Van den gedenkwaardigen Salon van 1824, waarop ook Bonington en Copley
Fielding gouden medailles ontvingen, maakten de drie werken, door Constable
ingezonden, het groote succes uit. De Hay Wain, thans in de National Gallery, was
er één van.
Hun werking was levendig en diep, zij gaven aanleiding tot opgewonden,
stormachtige discussies in de Fransche schildersbent en brachten het hunne bij tot
de schepping van de Barbizon-, en daarmee van de Haagsche school.
In dat zeer leerzame boek Modern Painters, dat naast een te eenzijdige
verheerlijking van Turner en ter verheffing van Turner een daarmee overeenkomstige
achteruitzetting van veel andere groote schilders, toch ook zooveel diepgaanden en
principieelen geestesarbeid bevat, heeft Ruskin, zoomin als hij het de oud-Hollandsche
landschapschilders deed, ook Constable de roede der kritiek niet onthouden. Maar
zijn betrekkelijke geringschatting van Constable, vooral het nogal ongerijmd verwijt,
dat hij minderwaardige onderwerpen ter uitbeelding gekozen zou hebben, schijnt
mij voort te komen uit dat verkeerd inzicht, dat, bij de beoordeeling van schilderijen
van zekere ethische grondstellingen uitgaand, aan de verbeeldingrijke gedachte een
onrechtmatig groote beteekenis toekent.
‘I say that art is greatest, which conveys to the mind of the spectator by any means
whatsoever, the greatest number of the greatest ideas!’*)
Eer dan de gedachte die zich in de eerste plaats in de teekening en het ontwerp
uit, zou ik - de bekwaamheid van het scherpziend oog en de vaardige hand als
onontbeerlijke technische kwaliteiten vooropstellend - eer dan de gedachte zou ik
van alle ethische elementen de warmte van het gevoel, die haar voornaamste
hulpmiddel vindt in de kleur, willen noemen als de meest vruchtbare en meest
waardevolle factor in het wezen van den landschapschilder. Constable's
natuurbeeldingen schijnen mij dan ook, trouw en liefdevol als zij zich op hun beperkter
terrein geuit hebben, van niet minder

*) John Ruskin. Modern Painters.
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beteekenis dan die van Turner. Zoo beperkt was dat terrein toch ook niet want biedt
het natuurleven, zelfs in een klein bestek, met zijn veranderingen van
weersgesteldheid, van atmosfeer, van afstand, met zijn onvermoeid spel van licht en
wolken, met de rijke variaties van zijn seizoenen, met zijn in steeds nieuwe gestalten
zich openbarende wisseling van verhoudingen tusschen Aarde en Hemel, biedt het
natuurleven gezien als deelhebbend in dat groot mysterie: de Oneindigheid van
Ruimte en van Tijd, geen materiaal van onuitputtelijken rijkdom voor den genegen
opmerker. Maar zeker, in zijn sterkwillende aspiraties en zijn geestelijke energie, in
zijn onverzadelijkverbeeldingsleven, in zijn veelzijdigheid en veelomvattendheid,
was Turner de meerdere, was hij niet alleen de meerdere van Constable, maar neemt
hij een eenige plaats in onder de landschapschilders.
‘Hij herhaalde zich nooit’, zegt Ruskin. Het is een verdienste en getuigt in elk
geval van een groote geestkracht. Toch heeft hij eerst langzaam en al zoekend zich
zelven gevonden. Telkens weer, in de verschillende perioden van zijn schildersbestaan,
tot hij reeds op rijper leeftijd gekomen was, begint hij met de navolging van een
schilder, dien hij bewondert, werkt eenigen tijd in zijn geest, d.w.z. behandelt zijn
eigen onderwerpen in den stijl van dien meester, maakt zich de eigenaardigheden of
deugden van zijn model eigen, zoozeer eigen tot hij zich zijn gelijke voelt, misschien
meent hem te overtreffen. Zoo heeft hij aan tal van schilderijen het aanzijn gegeven,
die in hun werkwijze imitaties van andere meesters zijn, van Claude, Wilson, de
Loutherbourg, Gaspar Poussin, Van de Velde, Cuyp en Rembrandt.
Is hij er altijd in geslaagd zich de meerdere van zoo'n schilder te betoonen? Dat
zou ik niet gaarne beweren - van Rembrandt zeker niet. Ook niet van Cuyp en de
oud-Hollandsche interieurschilders, waarmee hij met enkele zijner stukken in het
krijt trad. Met meer waarschijnlijkheid zou men de vraag in bevestigenden zin mogen
beantwoorden waar het Van de Velde en Claude geldt.
Men weet dat hij twee van zijn grootste werken: ‘Sun Rising in a Mist’ en ‘Dido
building Carthage’, aan de National Gallery vermaakt heeft op voorwaarde dat zij
naast een tweetal door hem aangewezen Claudes zouden gehangen worden. En het
laatste van de beide genoemde werken schijnt mij vooral in de ernstiger opvatting
van het onderwerp, in den samenhang van alle onderdeelen met het geheel, in de
weergave der monumentale bouwwerken en de vegetatie op den rechteroever van
het de middenpartij van het tafereel vormend water, vooral ook in het lichteffect op
het met voorbeeldelooze gratie en fijnheid en toch breedheid, uitgebeeld geboomte,
Claude te b o v e n te gaan. En in die klassieke richting doorwerkend, schijnt Turner
het gelukkigst geslaagd te zijn. Nog altijd aan Claude herinnerend, maar toch van
den wedijver met Claude zich losmakend, omdat hij zich aan Claude superieur voelde,
ging hij nu zonder bijgedachten en in volkomen zelfstan-
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digheid zijn eigen droomen van geluk en schoonheid verwezenlijken.
Zoo ontstond de eigenlijke, de geheel zich-zelf-geworden Turner. Dat geluk, die
schoonheid vond hij vooral in het licht. Hij werd een moderne zonaanbidder maar
zijn offeranden zijn van een blijvenden aard. - Nog altijd straalt de adoratie van zijn
doeken, en hij dwingt ons er aan deel te nemen.
Met The Bay of Baiae in 1823 begonnen, heeft hij gedurende de laatste twintig
jaren zijns levens in tal van groote composities zijn vizioenen van een in licht zich
badend, van licht doortrokken, door licht geheiligd landschap op het doek gebracht.
Een landschap gewoonlijk met een door monumentale bruggen overspannen water,
de ver naar den horizon zich uitstrekkende oevers, begroeid met geboomte, statig
van stam en bladerkroon, opstijgend in heuvelen en bergmassa's, die hier en daar
een paleis of bouwval dragen - het al doorzeefd, het al stralend in den kleurengloed
van het licht. Er is bijna geen groen op deze schilderijen - de zon heeft alle kleuren
geabsorbeerd en in eigen gloed herschapen - heel het landschap is in een gouden
mist gehuld, waaruit het rood en blauw en oranje in gedempte nuanceeringen en
harmonische samenspraken zich een weg zoeken. Het is een landschap van een
weergalooze weidschheid en imaginatief vermogen - speciaal Turner's landschap,
nergens in de wereld te vinden dan op Turner's doeken. Maar het heeft in zich: het
onsterfelijke leven der schoonheid.
Het waren de indrukken van Italië met zijn zonnige hemelen, zijn elegante
pijnboomen, zijn weelderige vegetatie, zijn ruïnes en romantische associaties, die de
artist Turner op deze grandioze wijze verwerkte. Maar wel verre van door Italië,
zooals sommige onzer oud-Hollandsche schilders veritalianizeerd en bedorven te
worden, was het zijn eigen schitterende verbeelding, die haar vlammend kleed over
het Italiaansche landschap wierp. Niet Italië of haar kunst, maar Turner was hier de
meerdere.
Tien jaren na The Bay of Baiae, in 1833, stelde hij zijn eerste werken van Venetië
ten toon, dit laatste tehuis van zijn machtige verbeelding. Venetië werd hem een
paradijs van kleur en hij rees tot hoogten van chromatisch scheppingsvermogen, als
hij nog niet bereikt had. En ook hier is het een kleur half verhuld achter een sluier
van licht, een kleur besprenkeld met goudstof.
Maar zijn hongerend verbeeldingsleven, zijn mateloos-hoogmoedig wilsverlangen
bleek ook thans niet voldaan en in werken als ‘Snowstorm’ of ‘Rain, steam and
speed’, in eenige zon-doorvuurde gezichten op Venetië streefde hij, zij het dan met
een bewonderenswaardige energie, naar het onmogelijke, het onbereikbare: de
wildheid, het geweld der natuurelementen, den huilenden storm, de gebeukte golven,
het in sneeuw verdwijnend landschap, het naakte stralen van het zonnelichaam op
te zamelen, vast te leggen opzijn doeken. Zij zijn te hartstochtelijk, te onrustig, te
tumultueus, machteloos in hun overmatig willen, die laatste werken van Turner: zij
hebben niet het schoone evenwicht, het harmonisch-bereikte van de Baiae periode.
Er spreekt
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een ontembare, heroïsche geest uit, een niet te verzadigen geest, een geest die zich
telkens weer nieuwe, en de moeilijkste, problemen stelt, maar de schoonheid is hier
schuilgegaan onder de idee, onder den wil, onder het grenzeloos verlangen - de
vastheid, de bepaaldheid der aardsche verhoudingen is verdwenen, alles is licht en
kleur en beweging geworden.
Welk een verscheidenheid van monumentale werken schiep hij in die jaren, waarvan
wij hier vluchtig de overgangen en voornaamste kenmerken aanstipten, welk een
galerij, ons telkens verrassend door het veelzijdige, het weidsche en het machtige,
het monstrueuze en het lieflijke, het ongenaakbare en het schitterende van zijn
matelooze verbeelding.
Het Engelsche en het Fransche landschap, in schilderijen als ‘Crossing the Brook,’
of ‘A frosty morning.’
In de rustige en evenwichtige verzorgdheid, waarmee hij de natuur kon weergeven,
is hij misschien het best te kennen uit de tallooze schetsen voor zijn verzamelwerken,
die als ‘The Rivers of England,’ ‘The Rivers of France,’ en onder andere benamingen
het licht zagen. Zij hebben het meer direkte, spontane in zich, dat een schets dikwijls
superieur maakt aan een schilderij. Maar de kulminatiepunten van zijn groot
imaginatief, kombineerend scheppingsvermogen, de beeldende, samenstellende
kracht van zijn genie vindt men toch in zijn magistraal schilderwerk.
Het Landschap in tallooze vormen gaat ons voorbij, als wij die grootsche galerij
van Turner's werken herdenken. Maar het landschap niet alleen.
De Zee, vooral in het onstuimige, tumultueuze van haar golvenmassa's, beukend
het in nood verkeerend schip, wild en melodramatisch in de werken van zijn eerste
periode, winnend in realistische observatie en een intiemer vertrouwdheid, naarmate
hij ouder werd.
Grandioos-lugubere tafereelen, als zijn Tuin van de Hesperiden, somber-geweldig
in zijn berg- en nevelmassa's met zijn machtigen, vreesaanjagenden draak, het
geschubde lichaam over een hoogen rotskam wentelend. Het maakt den indruk van
werkelijkheid, dit monster, zooals hij ook met dat ander gruwzaam ondier, dat hij in
‘Apollo and the Python’ geschapen heeft, een verrassend effect bereikt. Vizioenen
van lieflijkheid en vrede, als ‘Childe Harold's Pilgrimage - hoe vele en hoe
wonderbaar.
En daarnevens: tafereelen van groot-menschelijk pathos en weemoedige
herdenking, als ‘The fighting Téméraire,’ het afgedankt, door een onaanzienlijke
sleepboot, naar zijn laatste ligplaats gesleept oorlogsschip.
Het is waar, tusschen deze geniale openbaringen, waarvan wij er enkele noemden
uit een overtalrijke, schitterende rij, daartusschen bevindt zich toch ook veel, dat als
min of meer mislukt moet beschouwd worden. Geen schilder is zoo ongelijk als
Turner, wiens werken soms meer machteloos-titanisch, dan klassiek-apollinisch zijn,
het grootsche bedoelen en slechts het groteske
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bereiken. Fouten van verschillenden aard, opvattingen, die iets kinderachtigs hebben,
bederven soms de mooiste passages.
Wij zullen in dit artikel, dat slechts een algemeene karakteristiek bedoelt, daarop
niet verder ingaan. Het is het kenmerk van dezen schilder, dat hij nimmer tevreden
was met het reeds bereikte, dat hij nimmer het gemakkelijke pad der herhaling volgde,
en zoo stout een Alpenklimmer heeft meer kans op uitglijden dan wie de veel-begane
wegen der bescheiden voorzichtigheid of der platte zelfvoldaanheid bewandelt. In
zijn beste scheppingen is hij grootsch, machtig, zelfs verheven, subliem: hij is de
eerste geweest, die de zon in haar volle kracht, in al haar invloeden en werkingen,
in hare het uiterlijk der aardsche dingen herscheppende, neen geheel omscheppende,
werkingen, in het schaterende, het juichende, het uitbundige, het exalteerende van
haar werkingen, heeft willen doen leven op zijn doeken, hij is de meest
verbeeldingrijke die zich in het landschap heeft trachten uit te drukken, hij is de
grootste vertolker in kleuren van de elementaire krachten der natuur: het geweld, de
macht, de grootschheid en weidschheid van haar wezen.
Maar één ding vinden wij in zijn werken niet - en hier ligt de grens van zijn
scheppingsvermogen -: het intieme, het huiselijke, het innige, het
gevoelig-menschelijke.
En hoezeer stemt dit met wat wij van zijn leven weten. Hij was een zeer
gereserveerd, in zich-zelf-besloten natuur. Met geen zijner medemenschen eigenlijk
schijnt hij in open, vertrouwelijken omgang geleefd te hebben. Een aangenaam tehuis
is nimmer zijn deel geweest; de zegeningen, de het hart lenig en rijp en ontvankelijk
makende zegeningen van liefde en vriendschap heeft hij slechts in zeer beperkte
mate gekend. De passie, die hij in zich droeg, werd louter passie voor kunst. En
ziedaar, wat zelfs aan zijn beste werken, zijn meest van zon doorgloeide werken, een
zekere kilheid geeft.
Als men zich voor een dier vizioenen van licht en lieflijkheid uit de Baiae periode
zet, of van die latere Venetiaansche periode, waarin hij misschien met nog meer
volkomenheid zijn dieper verlangens op het doek bracht, dan voelt men zich toch
slechts ten deele bevredigd, meer in den geest, dan in het hart geraakt. Het zijn
droomen van een heerlijkheid, als geen ander schilder zoo schitterend verwerkelijken
kon, maar toch meer droomen van het machtig, het wijdschouwend intellekt, dan
van het in liefde zich gevend zich openbarend gemoed. De liefde, hier begrepen in
zijn ons menschen vereenigenden zin, want niemand zal Turner een intense liefde
voor zijn kunst durven ontzeggen, zijn heele leven was één streven, één drang, die
kunst te verwijden en te verrijken, er den schoonsten vorm voor te vinden. Maar er
ontbreekt in zoo'n tafereel iets wat sommige schilders van bescheidener rang en veel
bescheidener prestaties wel hebben. De geest, welks bezielende adem dezen toovertuin
uit het niet verrijzen deed, is heerlijk en rijk, schitterend en kleurig, is goddelijk,
voor zoover menschelijke uitingen godde-
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lijk mogen heeten, maar er is niet de milde, diep-tonige, weldoende warmte in,
waarmee een korenveld van Constable, een door vederig geboomte omhuifd meertje
van Corot, eenige koetjes bij een hek van Mauve, ons tot stilmakende bewondering
en saamstemming dwingen. In weidschheid en macht van vizie is dit werk niet te
vergelijken met dat van Turner, er is niet zulk een glorie van licht en ruimte, van
grandezza en majesteit in, maar het raakt in veel sterker mate de teerder, inniger
kwaliteiten van ons wezen.
De noot van menschelijke saamhoorigheid in haar intiemer uitingen, van
menschelijke liefde en zorg en vertrouwen, van de huiselijkheid en haar vrede, van
den kinderlach en zijn vreugden, van het gefluister der geliefden en zijn zoetheid,
gaat verloren in deze machtige akkoorden, uitstroomend over de menschheid van
hoogten van droom en isolatie, als het slechts heel weinigen gegeven is te bereiken.
Er is de eenzaamheid van Carlyle, in dezen kunstenaar. Er is het zich afwenden, het
uit ongenaakbare hoogten neerzien op den evenmensch, er is de eenzijdigheid van
alle zelfzucht, het onvoldoende van allen hoogmoed in dit machtige, dit schitterende,
dit weidsche.
Maar zoo Turner slechts in geringe mate deelde in de vreugden en tegenspoeden,
in het lief en leed van zijn medemenschen, had hij niet de genegenheid en de
belooning, de verrukking en de exaltatie van zijn éénige Geliefde: het Licht.
Londen, Nov. 1920.
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Granada,
door P.C. van der Wolk.
GRANADA, de heilige stad, is de verheerlijking van Isabella van Kastilië. In deze
plaats, eens de illustre Moorsche hoofdstad, heeft zich de roem der ‘Katholieke
Koningen’ geconcentreerd, vóór alles de roem van den dood gebracht te hebben over
een cultuur van eeuwen; maar de herinnering aan dien grooten tijd wordt bijna alleen
gedragen door den naam van Isabella met het zachte, liefelijke, min of meer poppige
gelaat en de groote dweperige, in het oneindige verloren, droomoogen, maar
desniettemin de vrouw met het kloeke, scherpe verstand, met den onverzettelijken
wil, den wijden blik, het diepe inzicht, heerscheres bij Gods genade. De nagedachtenis
aan deze echt-Spaansche vrouw, en echt-Spaansche vorstin, die Spanje groot gemaakt
heeft, uit zich in de velerlei namen van straten, alleeën, pleinen, kerken, hospitalen
enz. enz., die Granada in de eerste plaats, maar overigens iedere stad van Spanje telt.
Granada is, in het hart van het Spaansche volk een heilige plaats, waar nog rondwaart
de geest van deze godvruchtige, vurig-bigotte heerscheres, de feitelijke uitvindster
der Inquisitie; de plaats die de harten trekt tot bedevaart. Van Granada, als stad,
houden wij het visioen van dat mooie, in hout gesneden beeld der knielende vorstin,
Isabella de Katholieke, voor het altaar der Sacristie. En er leeft bij het volk van heden
nog een diepe veneratie voor deze uitnemende, geharnaste vrouw, die Spanje bevrijd
heeft van de Mooren-heerschappij, die Spanje de rijkdommen gaf eener Nieuwe
Wereld; en die het glanzende Katholieke Licht der menschheid was. Vrouw van de
groote daad. De prachtlievende vorstin met hoogen kunstzin, die van haren tijd wist
te maken Spanjes gouden eeuw. In den schoot van de kathedraal van Granada rust
haar aardsche lichaam. In de Sacristie, met het aangezicht naar het altaar, staan de
twee rijk-gebeeldhouwde graftomben van haar en haar gemaal, Ferdinand van
Arragon. Een schitterend, marmeren sculptuur-werk heeft het doode lichaam
uitgebeeld, liggend op den sarcophaag met rijke relief-figuren en ornamenten, de
fijne handen gevouwen, het kruis op de borst, omgeven door tallooze heiligenbeelden,
die uit de Archieven Gods haar vroomheid aan het volk schijnen te verkondigen, en
haar groote daden uit boeken der geschiedenis schijnen op te lezen. Een
half-opgerichte leeuwin ligt aan haar voeten. Een mat licht hulde de stille, vrome
ruimte in een schemerige onbestemdheid; rechts voor het altaar hing van de
hemelhooge, in zwartgehulde, koepelzoldering, aan een dunne ketting, waarvan het
beginpunt in de duisternis daar in de hoogte vervaagd was, een fraai bewerkte zeer
oude koperen lamp, die in de lucht scheen te zweven, en waarin een olie-pit brandde.
Is het toeval, dat deze
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lamp zoo onsymmetrisch hangt en wel aan den kant juist voor de tombe van Isabella?
Is het de symboliseering van het Licht, dat in haar wezen uit den hoogen hemel op
aarde neerdaalde en nu nog voortleeft? Een zware wierookdamp drukte, als in een
verdooving, de gedachten neer; een ijle orgel-muziek kwam ergens uit een verre
eeredienst de tomben met heiligheid omhullen. Tegen den wand der Sakristie
herinneringsteekens uit Isabella's grooten tijd, krijgsvaandels en misgewaden en het
beroemde schilderij van Pradilla: de overgave van den sleutel van de
Alhambra-vesting door den laatste der Mooren-vorsten, aan de overwinnaars, de
beide Katholieke Koningen. Het feitelijke gebeente dezer beide vorsten bevindt zich
in een kelder vlak onder de marmeren praal-sarcophagen. Door het openen van een
marmeren luik in den vloer der Sakristie, vlak voor de tomben, daalt men een duistere
trap af, naast zich de koster, met een kaars in de hand. Beneden, aan het eind van de
trap een hek, dat door de donkerte slechts te voelen is; verder kunnen wij niet. De
leidsman steekt de brandende kaars door het hek de kelder in, maar het ijle kaarslichtje
is aanvankelijk niet in staat de diepe zwartheid van het keldergewelf te verjagen.
Heel langzaam en geleidelijk slechts, komen de kontoeren vrij; maar de wanden
blijven donker; alleen in het midden maken, heel schuchter, zwakke lichtreflexen op
eenige donkergrijze vlakken zich los uit de nacht-omhulling alsof de duisternis er
door haar zwaarte aan vastgekleefd was. Twee zeer eenvoudige looden kisten in
vijfhoekige doorsnee; een paar dwarsbanden van lichter metaal houden de oude
voegen samen. Rechts staat weer de kist van Isabella, grooter en hooger dan die van
Ferdinand, wiens kist, klaarblijkelijk door de vaagheid der duisterheid, veel nietiger
lijkt. Is dat echter alleen maar gezichtsbedrog? Is dat toeval? Het is of een
wierookdamp van eeuwen de zwarte lucht in den crypt nog dikker en zwaarder maakt,
en de verre orgel-klanken schijnen hier in die kleine holle ruimte te zwellen. Waar
komen de tonen vandaan? Uren hebben wij door de kathedraal rondgedwaald, ettelijke
malen doorkruiste onze weg deze koninklijke kapel en drie dagen lang hebben wij
den pelgrimstocht naar den donkeren kelder vol sombere romantiek, maar in zijn
doodsche zwijgen vol van het gefluister der historie, herhaald; en steeds weer die
zachte, slepende zang rondom Isabella's eeuwige rust. Is dat toeval? Is dat een eeuwige
muziek, een eeuwige lofzang die daar rondom dat graf onderhouden wordt, zooals
eeuwig dat licht-pitje brandt in dien uit den hemel hangenden lamp voor het altaar,
en eeuwig een doezelende wierook de schemerige ruimte doornevelt? Op de laatste
trede van de keldertrap, voor het zwarte hek gezeten, en naast zich de zeer geduldige
koster met het zeer geduldige kaarsje, is het uren-lang een vreemd-sombere ontroering,
een even heilige als machtige beklemming van het levende hart, voor den geest der
herinnering, die daar uit die duisterheid vol mysterieusen zang en uit die verzadiging
van wierook, met zwaren gang in ons opstijgt en ons ganschelijk vervult. Zij
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ligt daar, Isabella de Verhevene, Isabella de Groote, de Geweldige, omsluierd door
den roem, bewaakt door een volk vol liefderijke, venerabele herinnering, in den
schoot van die machtige kathedraal, háár kathedraal alweer, het groote
overwinnings-gedenkteeken van het christelijke Spanje. En daarboven op dien breeden
heuvel, als beheerscher der stad, in het felle en volle licht van een Spaansche
tropen-zon, hoog boven de kathedraal, staat het Alhambra, de onovertrefbare, bijkans
goddelijke herinnering aan een superieure cultuur, welks vernietiging aan Isabella
den roem, de verheerlijking en de heiliging bracht. Zóó iets schoons en zóó iets
overweldigends als het Alhambra, is nooit meer door menschenhanden gemaakt. En
hoeveel is er nog van vernietigd, niet alleen door het Noodlot en door de slagen van
den Tijd, maar voornamelijk door de meest ongeloofelijke smakeloosheid, de
geestelijke onbeschaafdheid en bekrompenheid, de ergerlijke lompheid en ieder
gemis aan fijn gevoel van de successievelijke nazaten der Christelijke overwinnaars,
met als hoogtepunt van gemoeds-verruwing de illustre Karel V, onzaliger
nagedachtenis. Van wáár die inspiratie van een keizerlijk hoofd, bij de gratie Gods,
om heele stukken van het Alhambra weg te breken om er zelf een paleis neer te
zetten, waardoor groote gedeelten van de Moorsche schepping overweldigd werden
door een plomp, maar bovenal blufferig bouwwerk, dat ten doel had den geheelen
heuvel en 't geheele Alhambra te overschaduwen. Wonen zou hij er nooit; er is weinig
aan gewerkt en het is nooit klaar gekomen. Het was een uiting van geestelijke
barbaarschheid, van koninklijke bluf, de wraak van den overwinnaar tegenover een
cultuur waarvan hij de ongenaakbare superioriteit voelde; de kleinzielige ergernis
over een zóó verheven gedenkteeken eener beschaving, die wel overwonnen en
vernietigd, maar nooit uitgewischt zou worden en waarvan hij voelde, dat het
Christendom nooit in staat zou zijn iets gelijkwaardigs er voor in de plaats te geven.
En het onvoltooide, zware Renaissance-gebouw staat zóó, dat het den opgang naar
het Alhambra-paleis in den weg staat en men er omheen moet loopen om in het
heilige der heiligen te komen. Het dringt zich op deze wijze onbescheiden op, zoodat
men, mirabile dictu, het Alhambra binnentreedt met een gevoel van ergernis. Maar
is het niet een onteerend schendgebaar, om naast de Arabische spreuken in prachtig
gestileerd Arabisch sierschrift, de z i j n e te griffen in het latijn, gelijk een
muur-bekladder? En naast de met zin en kunstgevoel geornamenteerde Arabische
wapentjes, in het fijne kantwerk der Arabische wand-ornamenteering, de z i j n e te
griffen? Is dat geen onbegrijpelijke onsmakelijkheid? Wat een volslagen gebrek aan
piëtiet. Hoe gelukkig, dat deze Westersch-Noordelijke grofheid door de
wonderbaarlijke schoonheden van het Moorsche bouwwerk worden gepredomineerd;
dat de immense verhevenheid en ongeëvenaarde kunstzin van dit Oostersche visioen
van zóó ontzachelijke ontroering getuigt, dat wij met verbaasde groote oogen als
gehypnotiseerd door die zalen en binnenplaatsen, langs water-
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partijen en monumentale sprookjes-fonteinen ons kleine lichaam heendragen, de
oogen vol vreemde verrukking geboeid aan een decoratie van even grandiose fantasie
als geheiligde blijheid. Want vóór alles is het een verrukking en in lichte sferen
opgeheven blijheid, die ons hier vervoert. Een aaneenschakeling van kleine ruimten
en zaaltjes, die in zich zelf geheel compleet zijn, en een eigen karakter dragen met
steeds nieuwe, verrassende dóórkijken en verschieten naar de zon-verlichte
binnenplaatsen met oleanders, myrten- en oranjebloesem-boomen, water en fonteinen;
of, aan den anderen kant, als voor een héél, héél ver verschiet, naar de wereld buiten
het Alhambra, de stad, de lucht en de wolken; de heuvels, de besneeuwde bergen.
En deze uitkijkjes begrensd en verdeeld door de Moorsche poortjes op ijl-dunne,
doorschijnende marmeren en albasten peilertjes, en in een omlijsting van lichtspelend
kantwerk. En achter die lichte binnenplaatsen, achter die myrten en cypressen en
granaatappelboompjes met hun gloeiend-roode bloesem, schemeren nieuwe poortjes
van nieuwe sprookjeszalen. En zoo van poortje tot poortje in nieuwe wonder-ruimten,
die in hun betoovering den laatsten indruk doen vervagen om den stillen genieter op
te doen gaan en zich geheel over te doen geven in die nieuwe fantasiën, nieuwe kleur
en zon-verschieten, nieuwe uit- en dóórkijkjes, nieuwe weelderige schoonheid en
fel gespannen boeiing. De teere decoraties lijken een vlecht- of kantwerk van pleister
en albast. Het is alsof onwezenlijke, ongeziene vingers in stille, eenzame maannachten
langs de wanden gestreken zijn en daarop getooverd hebben die rag-fijne teekeningen
van bladen, bloemen en guirlandes; vlecht- en knoopwerk van bizargeslingerde lijnen
en de slanke, gestileerde letters van het sierschrift der Arabische spreuken. Het is of
al die figuren in hun verbazende, afgewerkte fijnheid met een naald uitgestoken zijn
uit het pleistermateriaal tot één groote warreling van arabesken; maar wat een
warreling lijkt, is toch een regelmatig systeem van drie motieven die zich onder
elkaar bevinden. Wat een onuitputtelijke fantasie, wat een werk, maar bovenal, met
wat voor een liefde is dat alles vervaardigd. Op een dikte van slechts één enkele
centimeter zijn ónder elkaar een drietal verschillende arabesken-motieven uitgebeiteld,
waarvan de oppervlakken op verschillende wijze zijn gepolijst, of met fijne streepjes
en puntjes voorzien of mat gehouden. In het begin valt deze merkwaardige
bizonderheid, door de betooverende verzwerving der algemeene impressie, niet eens
op. Maar als men eenige malen is teruggekeerd en zich in de details verdiept, zijn
dergelijke ontdekkinkjes evenzoovele religieuse openbaringen, die het gemoed in
diepe ontroering brengen. En zoo heeft ieder zaaltje, iedere gang een rijkdom van
tientallen verschillende motieven; en het is overal weer anders en even teer van
gevoeligheid. Wat een diep kunstenaarsinstinkt ook moet de moeder geweest zijn
van zoo'n fenomenale phantasie. Want hun kunstzin reikte veel verder dan het
maakwerk op zich zelf. Het
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is niet de wemeling der wandversiering op zichzelf, die zoo treft, maar de verdeeling
en werking van het licht, zooals deze op den wand teweeggebracht wordt door de
verschillende diepte en de verschillende polijsting der motieven. Doch bij ieder
onderdeel der decoratieve bewerking van dit paleis schijnt het 't doel geweest te zijn,
met het licht te spelen. Overal kleine of groote welvingen, kleine of groote spelonkjes
en nissen en uitsteekseltjes; en dit alles tot afmetingen van centimeters, ja, millimeters
toe.
Wat een geniale vinding en licht-bewerking is die z.g. stalaktieten-bouw der
koepelvormige gewelven, en consoles, al die kleine, een decimeter lange peilertjes
die los naar beneden hangen en die ook weer opgevat kunnen worden als naar beneden
hangende pilastertjes van een millioenen-systeem van poortjes en boogjes daar in de
lucht of aan consoles rondom den wand. Geen oogenblik is het licht in rust; het vlucht
in zijn kaatsingen van het een naar het ander; maar het wordt onherroepelijk gegrepen;
het glijdt van het eene uitsteekseltje naar het andere, kaatst op blank-gepolijste
welvinkjes terug, dringt met rozenglans door mat-doorschijnend albasten lofwerk,
verbergt zich in kleine donkere nisjes waar het voor goed gevangen blijft. Zoo speelt
het wonderbare milde licht van Spanje langs de wanden en koepels van het Alhambra.
En wat is het Alhambra anders, dan een spelen met het licht. Ieder detail schijnt er
op ingericht om het licht te verdeelen; het fijnste lichtstraaltje wordt er opgevangen
en door het kant- en vlechtwerk, de nisjes en de stalaktieten, de facetten en metalen
mozaïken uiteengespat tot duizenderlei nuanceering. Het onwezenlijke van die zalen
en hoven is het onwezelijke der onbestemde lichtnuanceering, die ieder zaaltje eigen
is, en waardoor iedere ruimte op zich zelf gevuld wordt door eigen schoonheid. En
zooals het met het licht is, is het met de kleuren der glanzende mozaïk-lambrizeeringen
en de kleuren-lijnen die zich vlechten tusschen en voor en over de arabesken der
wand- en poortboog-decoraties. De hoofdkleur is mat-geel van de verweerde oude
pleister. Vooral aan de buitenwanden, waar het volle licht op staat, zijn het dit geel
en het mat-wit van het oude marmer die hun kleuren tegen elkaar uitspelen. Het is
deze mat-gele kleur van het edele, decoratieve, dóórschemerende kantwerk, dat het
diepst in onze herinnering achterblijft. Maar binnen, waar het licht vervaagt, en door
Meesterhanden gehanteerd wordt, wemelen tusschen het geel en het oud-versleten
wit allerlei donkere kleuren. Het beroemde Alhambra-rood, dof, en warmbruine
tinten, mengen zich met een rijp groen en blauw, met ijle dóórspelingen van goud.
En de verdeeling der kleuren is weer zoodanig, dat ieder zaaltje, iedere gang, iedere
nis verzadigd is door een eigen kleurnuanceering. Licht en kleur, ze zijn slechts
aangeduid, en schijnen als atoom-korreltjes te zweven in de ruimte der zaaltjes alsof
men omwolkt was door een wemeling van spectraal-kleuren. De aandoening is méér
die van een lichteffect dan van een aanwezigheid van neergepenseelde kleuren, alsof
alles doortrokken
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was van een aether. En het licht komt van overal; het komt door de boogvensters der
uitkijkjes naar binnen; door de poortjes, hoog in de wanden aangebracht; door de
eigenaardige kokervormige doorboringen in de plafonds; het sijpelt in fijne straaltjes
door de à jour-bewerking der wanden. Het komt binnen door de stervormige
openingen in donker gehouden plafonds, een illusie gevend van sterrenschijn. Maar
het komt ook binnen, zij het indirect, door de terugkaatsing op zilveren schildjes, die
op eenigen afstand van elkaar, in sommige zalen, tegen de donkere bruine of
ebbenhouten zolderingen zijn aangebracht. Nergens gaat het licht verloren. Een
geraffineerde decoratie-techniek schijnt het licht te grijpen en neer te vleien waar ze
het noodig acht; het te kneden en te vervormen, en ten slotte het te verpoederen, om
het lachend uit te strooien door de ruimte. En het bewegelijke licht glijdt en tintelt
langs de arabesken en toovert deze om tot vloeiend water. Zoo speelt het licht door
het Alhambra. En zou men denken dat dit paleis alleen gemaakt was voor de
verlustiging van het Spaansche zon-licht? Pleit daar niet tegen de groote ontroering,
die veroorzaakt heeft de ontdekking van het maanlicht in het Alhambra; de groote
roep die er van dit nacht-phenomeen het paleis uitstraalt; de kolossale tarieven die
men durft stellen om het Alhambra bij maneschijn te zien? Dàn pas, bij maneschijn,
komt de verbluffende à jour bewerking van dit bouwwerk tot volle recht. Dan blijkt
bijkans het geheele Alhambra doorzichtig en doorschijnend. Als binnen de eenzame
duisternis heerscht, dan zien we tot onze onzegbare verbazing, hoe het blauwe
maanlicht zweeft door het opengewerkte maaswerk der poortbogen, der koepels en
buitenwanden; hoe het blauw-grijs schemert door het albasten lofwerk en de albasten
peilers; hoe de kleuren der mozaïken als phosphoriseerend beginnen op te lichten.
Het heele Alhambra wordt dan allengs hoe langer hoe doorschijnender en hoe langer
hoe meer verzadigd door een teer, on-aardsch licht, zoodat men meent buiten de
werkelijkheid te staan. En het geheele bouwsel is zoo teer, zoo ijl, zoo onwezenlijk
gracieus, dat het den schijn heeft van eerder naar beneden op aarde getrokken te
worden, dan dat het op den grond rust met gewicht van steenen zwaarte. Hoe dun en
teer, als door fijne meisjes-handen gemodelleerd, zijn de tallooze peilers, die van de
uiteinden der als gevlochten en licht-doorzeefde bogen, op den marmeren vloer staan,
ja, naar beneden hangen. Zijn die neerhangende uiteinden der bogen, die op de
kapiteelen der marmeren pilasters rusten, weer niet dezelfde stalaktieten die, hoewel
dan veel kleiner, ook van den binnenbouw der koepels en consoles vrij naar beneden
hangen? Suggereeren die dunne, dikwijls doorschijnende peilers niet draden, die de
gewelven naar beneden houden, omdat anders dat ragfijne, lichte bouwsel zou
wegzweven? En suggereeren ook die millioenen stalaktieten niet de
aanhechtingsplaatsen van onzichtbare ziele-draden, waarmee het gebouw, dat het
verlangen heeft op te stijgen, naar beneden gehouden wordt? En al die stalak-
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tieten en al die boogjes suggereeren de elasticiteit van het bouwwerk als werd op die
plaatsen het steenen weefsel uitgerekt door de naar beneden trekkende kracht der
draden, terwijl het bouwwerk zelf zich hemelwaarts tracht te verheffen. Het is niet
een bouworde van steuning op den bodem; niet een weerstreving van krachten die
naar beneden gericht zijn; niet een moeizaam gaan van den mensch naar den hemel;
niet een opstijging van de aarde uit langs hooge torens, die als uitgestrekte armen
naar het hoogste verlangen met een zwaar lichaam dat aan de aarde is vastgeklonken,
zooals de Gothiek suggereert. Het is juist het tegengestelde; het is een naar beneden
halen, een bouwen, gericht tegen krachten die naar bóven gericht zijn. Geen bouworde
van steun, maar van trekken; vandaar al die vele zeer dunne peilertjes die slechts
draden zijn; vandaar al het naar beneden gerichte; het naar beneden toe versmallen,
tegen de wetten der gewone bouw-idee in; vandaar de laagheid der gebouwen, zonder
verdieping. In het trekken aan al de deelen, ligt als consekwentie de vervlakking.
Het Alhambra steunt niet, maar zweeft. Zoo hebben de illustere Moorsche
bouwmeesters aan hun heerschers de illusie weten te geven van in een bovenaardsch
huis te wonen, een woning die uit den hemel door draden aan Allah is onttrokken en
hier door de zieledraden der gebeden op aarde wordt vastgehouden. Want het
Alhambra blijft toch vóór alles een woning der overpeinzing, en der intieme
zielsgenieting. Geen wereldsche praal met sterk gewilde en opzettelijke suggereering
van macht en overheersching. Maar dit is juist het sublieme, het onvergetelijke
kunstige, dat de bouwmeesters met een ongebreidelde overgave van kunst-genie en
fantasie, en wetend te bouwen voor machtige heerschers der aarde, toch hebben
kunnen paren de grandioosheid, den rijkdom, den roem, de Oostersche
Kaliefen-macht, aan het begrip der rein individueele zielsgenieting, de individueele,
teruggetrokken overdenking, de intimiteit in hoogsten graad. Wat een levenskunst!
Voor iedere bezigheid konden die machtigen der aarde zich begeven naar een ander
zaaltje, met nieuwe bekoringen, nieuwe schoonheid, nieuwe licht- en
kleurverrassingen, en men betrad het andere zaaltje langs fijne pilasters door een
kunstwonder van een poortje, alsof men afscheid nam van een vorig moment van
het leven om een nieuw te beginnen, zoo van iedere nieuwe bezigheid een plechtige
ceremonie makend. En in dat andere zaaltje was dan ook de nieuwe bekoring zoo
groot, dat de indruk van het vorige levensmoment al ras vergeten was, om zich
onbelemmerd aan het nieuwe te geven; een vergeten en verstrooien van het afgedane,
het met frisschen moed beginnen van het nieuwe, om dit in z'n kompleete volheid
te gebruiken en te genieten, het Carpe Diem in uitersten zin; wat een verfijnde smaak,
en wat een zin voor levensvreugde! En wat een immense verscheidenheid van nieuwe
ontroering en nieuwe onontkoombare verstrooing! Van het gedempte licht der
toover-zaaltjes naar de open, zon- beschenen binnenplaatsen, waar het zoet schuifelen
is over het koele, blanke marmer langs de
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zacht-lachende ruisching van ranke fonteinen, die de ijle druppeltjes om zich heen
strooien; langs de met geurende myrten-struiken omzoomde waterpartijen waar
schitter-glanzende goudvisschen het water in zachte beroering brengen, welke zachte
trilling een bewegelijke zon-reflex toovert op het kantwerk der decoraties van de
rondom loopende wanden, albasten peilers en diepgekleurde mozaïklambrizeeringen.
En alles is omtooverd en aangeademd door het ongrijpbaar onwezenlijke, het
vervluchtigende. En zoo is het Alhambra-paleis geworden tot de verzinnelijking van
een idee. Al het zware is er gemeden; in al het fijne en luchtige en doorzichtige is
neergelegd de idee van ijle zweving; de idee van een neiging tot opstijging die ons
terug moet voeren naar de opbeuring van het lichaam door den geest. Het
Alhambra-paleis zou kunnen zijn de voorstelling van de ver-ijling van den geest.
Want aan den buitenkant is slechts de zeer zware ommuring. Nooit zou men
vermoeden binnen die massieve, sombere muren en kolossen van torens de uiterste
vergeestelijking te vinden waartoe ooit de bouw- en decoratieve kunst geraakt is.
Het is een vesting, een pantser tegen de buitenwereld. Die zware ommuring is het
logge lichaam en dat lichaam is bouwvallig. Oude, verbokkelde muren; ineengestorte
torens, somber-zwart, verweerd, verstorven. Een ernstige, sombere, door oudheid en
tijds-aanvreting neerdrukkende herinnering aan verloren en gestorven grootheid; in
zich zelf gekeerd, en vervreemd van menschelijk contakt. Groote brokstukken geheel
in elkaar gestort, overwoekerd door wilde planten, de stem der historie geheel
versmoord; op zich zelf staande ruïnes, zwart en zwaar door groote oudheid, te
midden van het prachtige, heilige bosch dat het Alhambra omgeeft. Rondom het
paleis de beklemmende vergankelijkheid, schemerend in donkere zwaar resonneerende
gangen en spelonken vol mufheid en vochtige, kille doodsuitwaseming, vol angstige
verlatenheid en treurnis; langs verbrokkelde, mos-begroeide zwarte trappen tastend
zich werkend naar het licht, waar de felle zon de ontwrichting, de neergehamerde
grootheid met pijnlijke werkelijkheid verlicht; de voegen uit elkaar gereten, een
moeilijke tocht over de laatste resten van het verloren en verdoemde lichaam. Krekels,
zingen er, alsof er geen menschen bestonden. Hagedissen ritselen door het gele,
verdorde gras; en alles van een eenzaamheid, zoo plechtig, maar ook zoo
hart-verscheurend. En binnen dit uitgeleefde, gestorven lichaam de lachende geest
in zijn eeuwige jeugd, in zijn ongereptheid, in zijn onvergankelijke schoonheid. Dit
is de ontzachlijke indruk die dit Moorsche bouwwerk maakt: het versymboliseert
iets, wat bijkans niet te versymboliseeren is in steen en hout. We wandelen door het
Alhambra als door ons eigen leven.
Het Alhambra-complex is in het geven van levensgenieting compleet. Wat het
paleis aan levende natuur mist heeft het verwezenlijkt in het groote, wild-opgroeiende
bosch van zijn omgeving, en in den kunsttuin van het Generalife. Dit laatste is een
wereldberoemd klein gebouwtje, buiten de
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ommuring van het eigenlijke Alhambra gelegen, een half uur er van verwijderd, door
een vallei van het hoofdpaleis gescheiden, en op een hooger plan aangelegd, zoodat
men er een prachtig uitzicht heeft op het Alhambra, de stad, de vlakte met zijn rivieren,
de Sierra Nevada. Van het Generalife is in den loop der tijden zeer veel vernietigd,
verloren gegaan en veel is er door zoogenaamde restauratie bedorven geworden.
Maar toch zijn er van het bouwwerkje deelen bewaard gebleven van plechtige
schoonheid en we vinden er met liefdevolle en kunstzinnige hand hetzelfde fijne,
sublieme bouwsysteem gevormd met zijn doorschijnende boog-ornamentiek, zijn
arabesken-decoraties en de warm-glanzende kleurigheid der mozaïken. En over alles
ligt weer dat waas van heerlijke en innige intimiteit. Door het verschiet van teere
marmer-pilasters en het ragfijne kantwerk van mat-gele bogen, langs lichttrillende
wanden, blinken waterpartijen waarin eilandjes met gloeiend-bloemige oleanders en
waar sierlijke boogjes van zingend-klaterende fonteinen het water in een
zilver-vloeiige beroering brengen. Verre marmeren bemoste trappen leiden naar
roerlooze, zwart-groene cypressen van oud-testamentischen ouderdom. Er zijn hoekjes
waar een geurend scherm van gele rozen opklimt tegen de marmeren peilers en zich
guirlandes slingeren door het arabesken-vlechtwerk van den liefdetempel. Er zijn
momenten, dat het oog en de ziel zoo weergaloos geboeid worden door een klein
hoekje van slechts enkele meters ruimte, maar van zóó fijn-geurige, blijde intimiteit,
zoo geraffineerde elegantie, in een stilte van zóó roerlooze plechtigheid, dat men op
die plaats verzinkt in een urenlange genietings-overpeinzing; de tijd aan zich voorbij
laat gaan; de laatste stralen van de roode zon een rose opgloeiing laat geven op het
bleek-gele wonder van rozen en het doorzichtige albasten kant-werk; de schemering
laat neerdalen over een plaats van zoo veel heiligheid, zoo hooge kunst-aspiratie en
diepe ontroering; totdat donker-klinkende sleutels in de verte rammelen en de poorten
gesloten worden; omkeerend, nog een laatste blik werpt op het machtige
Alhambra-complex aan den overkant der vallei; om dan heen te gaan met gebogen
hoofd, door een donkere cypressen allee, door een groote ijzeren poort, die knarsend
en jankend achter de hielen dicht valt; en dan in het vrije bosch waar het reeds nacht
is. Het Generalife is geweest een kleinood van Moorsche edelbouwkunst, en hoe zou
het anders kunnen, waar het door de machtige Kaliefen gebouwd werd als hof voor
hunne vrouwen. Van heinde en ver werden tuin-architekten betrokken om op die
eenzame hoogte een tuin te maken, die paste bij een omgeving waar de Kaliefen hun
dorst naar liefde plachten te lesschen. En zoo ontstond die vermaarde terassentuin,
die geweest is een Moorsche Venus-tuin zonder weerga, waar de machtigen der aarde
liefdebloemen afbedelden van hun vrouwen en minnaressen. De Kaliefen alleen?
Bij het doorwandelen van dezen lusthof voelt men instinctief in een tuin te zijn, die
voor
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de liefde geschapen werd en dus een rol heeft moeten spelen in de groote geschiedenis
der wereld, zooals de liefden van alle machtigen werelddrama's plegen in te leiden.
Een tuin die zwanger is geweest van ontucht en hartstocht, van na-ijver en intriges;
van trouweloosheid; van levensgevaarlijke, vlijm-zoete avonturen; van dure eeden
en bittere tranen; een tuin vol zondig liefdesgespeel van minnaars en minnaressen,
verraad en wraak en bloed en dood, zooals het een liefdes-tuin bij Allah's genade
betaamt. De schuifelende passen werden gedempt door de dichte myrtenheggen
rondom de grillig-gevormde bloembedden; de schaduwen gedoofd door hoog
geboomte; de zinnen bedwelmd door in zich zelf afgesloten donkere, koele, geheime
hoekjes en bosschages, waar het minnegefluister en de zuchten verdoezelden in het
gesjirp der krekels en in het geruisch van de tallooze fraai-gebeeldhouwde fonteinen,
die, overal waar men het oog wendt, de ranke, zilveren waterpluimen de lucht
inwerpen. Langs vele marmeren trappen, die de terrassen verbonden, kon men
vluchten; een diepe schaduw hulde de treden in een zoet duister; terrasvormige
trappen, waar de gang der treden afgewisseld werd door met fonteinen versierde
platforms. Zoo staat die liefdetuin er nog, verouderd, bedorven, maar vol van de
suizende stem der historie, en nog zwoel van heete liefde. Hoe heeft deze
Venus-tempel meegewerkt om het machtige Moorenrijk te verzwakken, tot aan den
ondergang van het kolossale Alhambra dat daar aan zijn voeten ligt. Er ligt over het
geheele Generalife, ondanks z'n kleinheid en z'n eenvoudige, klare openheid, een
vreemd-aanvoelende sfeer van gesloten geheimenis. Het gefluister van eeuwen van
intieme en verborgen liefde, van speelschhoffelijke min, van Oostersche
verweekelijking en geestes-rijkheid, van wereldzin en levenskunst, hangt er nog in
het gebladerte en in de afgesloten duistere hoekjes en suist er geheimzinnig om ons
heen. En als de avond is gekomen hangt er nog diezelfde melancholieke sfeer van
donkere geluksverlangens. Rondom de weergalooze schoonheid van het Alhambra
en de zoete bekoringen vol edele kunst en teere en grootsche
herinnerings-fluisteringen, ligt, als een mantel, Granada's Heilig Bosch, een woud
gelijk, in zijn wilde overgave aan de vrije natuur. Machtig, hoog geboomte met
bijkans aanééngesloten bladerdak en wild, moeilijk toegankelijk onder-hout. Den
geheelen dag, van den vroegen ochtend tot diep in den avond klinkt het gekweel van
vogels en in den nachtegalen-tijd gaat er een heilige roep uit van dit beroemde plekje
gronds van Andalusië. Eenige breede, sterk stijgende lanen laten het zonlicht door;
maar door een warreling van halfdicht begroeide, eenzame, koel-duistere paadjes op
en af langs hellingen en valeitjes, dringt men tot in het hart van het woud, waar oude
muren en toren-resten der vroegere Alhambra-omgordeling een bijkans
angstig-fantastische eenzaamheid tooveren in hun klippen en spelonken vol
onzichtbaar zacht-ritselend gedierte. Nauw-spletige beekjes ruischen in hun donker,
door struikgewas
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verborgen bed, weg uit onvindbare, geheimzinnige bronnen naar de fonteinen en
waterpartijen van het Alhambra, of worden afgevoerd naar het riviertje dat dwars
door en onder Granada vloeit. Het geheele bosch klatert van water. In hooge, donkere
spelonken gonst zwaar resonneerend het water neer in watervallen, om huppelend
over trapvormige terrassen met een hel-klinkend geklater aan het daglicht te treden,
om dan, in snelle vaart weg te murmelen door goten langs de zon-vlekkige lanen.
Langs de steile hellingen opwaarts, door het gebladerte der dichte gewassen schemeren
hier en daar fel verlichte warmroode, verweerde vlakken van de kolossen-torens van
het Alhambra. Op de open dóórzichten komen plots de cyclopische gevaarten vrij
voor het oog, schitterend in de zon. En uren lang dwaalt men er door het bosch en
steeds weer openbaren zich nieuwe beelden van de oude ommuringen en torens van
het Moorsche paleis. En van uit het bosch betreedt men de roode heuvels der
omgeving met hun kronen van kloosters, met hun olijfbosschen; en steeds weer ligt
daar het Alhambra-complex met een steeds weer nieuw en verrassend gewaad, de
beheerscher van het land. Honderd en meer gezichten op het Alhambra zou men
kunnen verzamelen, zooals Hokusai ze schilderde van den heiligen Fuji. Als het
bosch al geheel in het duister ligt, gloeien nog voor het laatst Alhambra en Generalife
in het roode zonlicht; het afscheid van het Alhambra is het afscheid van de wereld;
het is een visioen, waarmee wij den nacht ingaan.
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Sijctghen,
beschouwing van een schilderij van Aelbert Cuyp
door dr. Jan Veth.
ELK onderzoek, ook het bescheidenste, verzekert, naar de mate van de
opmerkzaamheid, welke er aan besteed wordt, zijn eigen voldoening.
Zeker is het belangrijker, zich b.v. met het vraagstuk van Titiaans H e m e l s c h e
e n A a r d s c h e L i e f d e of met het L a m G o d s der van Eijcken, of met de
L o g g i a s van Rafaël bezig te houden, dan zich te verdiepen in een weinig eclatant
oud-Hollandsch schilderijtje, - belangrijker vooral, doordien bij het nader beschouwen
van zulke meer polyphone en veelzeggende werken nog zooveel meer geestelijke
factoren onze aandacht vragen.
Maar ook hier mag gelden, dat, wie het kleine versmaadt, het groote niet waard
is. Want inderdaad is de wezenlijke kern van dat grootere in dit schijnbaar geringere
gelegen. Ja zulks is zoozeer het geval, dat het tekort in de meeste beschouwingen
over die weidscher en drachtiger kunstwerken maar al te vaak hierin te zoeken is,
dat de meer omvattende schrijvers toch in den grond met de uitdrukkingskracht van
de eenvoudige schildertaal zelve niet genoegzaam vertrouwd blijken te zijn, en zich
daardoor te uitsluitend tot de, laat het ons mogen noemen, meer literaire zijde van
de meesterwerken der schilderkunst richten.
Het zij mij dan vergund, den lezer een simpel onderzoek naar het eigenlijke gehalte
van twee tamelijk huiselijke schilderijtjes voor te leggen, waarin ik mij vooral met
het picturale karakter dier werken zal bezighouden, zooals dan ook stellig hun
voornaamste beteekenis in dat eenvoudig picturale gelegen is.
Bij een, in December 1919 gebracht bezoek aan Londen, zag ik daar, in een kleinere
verzameling, een, men mag wel zeggen, geschilderd p o r t r e t van een eend, dat
mijn speciale aandacht trok, omdat ik in Holland, bij een zeer goeden kennis van
mij, een paneel met dezelfde voorstelling kende, dat ik gelegenheid had gehad, van
meer nabij te bestudeeren, en waarvan mij inderdaad schier elke toets duidelijk voor
den geest stond.
Het Hollandsche exemplaar is geteekend A. Cuyp. Het Engelsche droeg dezelfde
signatuur. Reeds op het eerste gezicht echter scheen het mij toe, dat, niet alleen de
teekening, maar ook de toonaard van het Engelsche, slapper, minder pittig was dan
die van het Hollandsche stukje. En ronduit gezegd, voor mijzelf had ik dadelijk de
overtuiging, dat het Hollandsche exemplaar, dat ik verder gemakshalve A. zal noemen,
het origineel, en het
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Engelsche, dat ik als B. zal aanduiden, een latere, waarschijnlijk achttiende-eeuwsche,
copie van dat origineel was.
Het bleek mij echter, dat eenige kenners van gezag, die alleen B. kenden, dit voor
een werkelijken Cuyp hadden gehouden. En daarom scheen het mij de moeite waard,
het geval eens wat grondiger te onderzoeken, en aldus mijn bepaald gevoelen, met
ook voor anderen overtuigende bewijsgronden, te staven. Tevens was ik er zeker
van, op die wijze voor mijzelf het werk van Cuyp, waarvan ik altoos veel heb
gehouden, slechts beter te leeren doorschouwen.
De Londensche bezitter was zoo vriendelijk, mij van het aan hem toebehoorende
exemplaar een goede foto te verstrekken, die mij de herinnering aan zijn stukje kon
verlevendigen, en die ik, in Holland teruggekomen, nader met het mij reeds zoo goed
bekende exemplaar heb kunnen vergelijken.
Ik heb het nu dienstig geacht, bij dit artikel, van beide schilderstukjes een
reproductie te doen afdrukken, aan de hand van welke de lezer mijn onderlinge
vergelijking gemakkelijker zal kunnen volgen.
In de eerste en voornaamste plaats, heb ik de twee voorstellingen uit een oogpunt
van picturale stijlkritiek aan elkander getoetst.
Bij dit naast elkaar leggen van de twee afbeeldingen, waarvan ik den indruk, door
mijn bekendheid met de beide schilderijen zelf, kon versterken, bleek duidelijk, dat
A. gespierder en beslotener van behandeling is, terwijl B. aanmerkelijk magerder
opgevat en ijler, ook conventioneeler geschilderd werd. Neemt men Cuyps wijze
van teekenen naar het meest elementaire wat wij van hem kennen, naar de
opmerkelijke koeie-etsjes, dan was die, bij alle exaktheid, ruim en ruig en warm.
Deze eigenschappen nu vinden wij in de schildering van A. geheel terug, terwijl zij
in B. tamelijk ver te zoeken zijn.
Bezien wij maar eens het brandpunt van des schilders hartelijke attentie, het vinnig
turende oog van de eend, dan vindt men dit op B. veel minder expressief, aanmerkelijk
te tam, en niet als bij A. met zulk een geestige teekening van zwarte, in het wit
uitwaaierende veertjes omgeven. Bij het geplakte zwart op B. kan men denken aan
de beschildering van een porceleinen eend, terwijl men op A. den doordringenden
schilder naar de natuur proeft. Ook is de inzet van den snavel, die op A. zoozeer
expressief is, op B. onbeduidend en zonder veerkracht aangegeven.
Evenzoo staat, tegenover de organische kromming van den van achter in den rug
puilenden, en van voren in de opgeduwde borst duikenden hals in A., op B. een
slappe, leege, nietszeggende nek, die denken doet aan den hals van een vaas, welke
gebroken was, en onredzaam gerestaureerd zou zijn.
In het verdere lichaam werd op A. het verschil tusschen pluimige veeren en strakke
pennen sprekend uitgedrukt, terwijl wij op B. dat onderscheid verdoezeld vinden.
Heel de bovenlijn van den rug, die op A. zoo elastisch
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geteekend is, met het weer wat opwippen van den vleugel, is op B. stijlloos. En waar
men op A., onder dien vleugel en boven de neergestrekte poot, een stuk ziet van het
achterwerk van de eend, heeft de schilder van B. dit samenstel zelfs niet begrepen,
en ziet men hem van dat achterwerk eenvoudig een voortzetting van de onderveeren
maken.
In deze bizonderheid alleen al, zou men een bewijs kunnen zien, dat B. geschilderd
is door iemand die copiëerde, en het origineel zelfs in elementaire dingen niet zeer
intelligent heeft weten te volgen.
Wat nu den voorgrond betreft: de goed gevormde eieren op A. l i g g e n in het
stroo en de schuine driehoek-vorm van deze partij vormt eenigszins een kleinere
herhaling van den omtrek van de eend. Op B. is deze driehoekvorm veel minder
analoog aan die van de eend en keert hij zich meer van uit den rechtschen onderhoek
naar de eend toe. Bovendien zijn die eieren op B. meer peerachtig elegant bedoeld,
en s t a a n zij eerder tegen elkander op dan dat zij liggen. Bij A. is het stroo met
weinig sprieten uitnemend aangegeven, - op B. is deze partij gevuld door een minder
karakteristiek warnet van een grooter aantal hakiger, spichtiger strootjes. Deze
voorgrond riekt eer naar het atelier, terwijl hij het op A. werkelijk naar de echte
schuur doet.
Toevallig evenwel viel hier het onderscheid der beide stukjes, buiten de eigenlijke
voorstelling om, ook nog op andere wijze nader te toetsen.
Op beide schilderijen namelijk, vindt men, links bovenaan, in oker op den donkeren
grond, een versje neergeschreven, - een versje, dat de portretteur aan de eend in den
mond, of men zou hier beter zeggen, in den snavel legt, en dat een alleraardigste
getuigenis aflegt van de trouwhartigheid en de oprechte beestenliefde van den landelijk
gezinden schilder.
Terloops zij, in verband met dit versje, opgemerkt, dat de eend er als een bizonder
bejaard beest in wordt gekenmerkt. A. nu, geeft werkelijk een oude eend te zien. Bij
de op B. voorgestelde kan men moeilijk aan een dier van twintig jaar denken.
Maar er is meer! Is B. een copie van A., zooals uit onze nauwkeurige vergelijking
al vrijwel vast staat, dan is het aannemelijk, dat er, bij het latere opschrift van dat
versje, ook onwillekeurige afwijkingen in de spelling zullen voorkomen. Ter contrôle
laat ik nu hieronder de beide teksten naast elkander afdrukken.
Tekst op A.

Tekst op B.

Ick ben gebroet te wercken. dam kwas
Jonck en goet doen ick hier quam

Ick ben gebroet te wercken. dam k'was
Jonck en goet. doen ick hier quam

in voogelen borch. sonder te paeren heb In voogelen borch sonder te paeren heb
ick geleeft, wel twintich Jaren
ick geleeft wel twintich Jaren
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wel hondert eijers tsJaers geleijt daerom wel hondert eijers tsJaers geleijt daerom
ben ick geconterfeijt gebroocken
ben ick geconterfeijt gebroocken beenen.
beennen: tooch wt geneesen
tooch wt genesen
gesondt en bont is noch mijn weesen En gesont en bont is noch mijn wesen en als
als ick sijctghen steruen sal soo schrijft ick sijctghen steruen sal soo schrijft hoe
hoe out en tJaer getal 1647
out, en tJaer getal 1647
anno vijftich dartich daeghen in october
hoort men claeghen sijctghen doot dit is
al waer out zijnde drijen twintich Jaer
1650.

Anno. vijftich dartich dagen in. october
hoort. men klaghen sijctghen doot dit is
al waer out zijnde drijen. twintich Jaer
1650.

Zooals men bemerkt, loopen de beide teksten op het eerste gezicht al heel weinig
uiteen. Toch zijn er kleine verschillen in de spelling op te merken. De tekst van B.
schijnt, bij die van A. vergeleken, in sommige opzichten, men zou willen zeggen,
eenigszins gemoderniseerd. In regel 7 is van de dubbele n uit beennen een enkele n
gemaakt. Dezelfde vereenvoudiging geschiedde aan de dubbele e van geneesen en
weesen in regel 7 en 8. In plaats van gesondt met dt in regel 8, kwam gesont te staan.
En voor daeghen en claeghen in regel 11 en 12 kwam dagen en klaghen. Men ziet,
dat het verschil van de spelling der teksten dus een bevestiging brengt van wat het
onderscheid in de formatie der eenden al kwam aantoonen.
Hebben wij hiermede de vergelijkende stijl-kritiek, wat het picturale betreft,
voortgezet in een andere stijlkritiek, zoo laat deze zich nog weer vervolgen in een
onderlinge toetsing der beide versjes uit een strikt graphologiesch oogpunt.
En dan vinden wij in A. ontegenzeggelijk een leniger ductus, die meer op een
spontaan neerschrijven wijst. B. daarentegen is zorgvuldig maar bijna pijnlijk en
buitengewoon regelmatig geteekend. De eigenaardige e-vorm is op B. ietwat
gekunsteld en beantwoordt feitelijk niet meer geheel aan het gebruikelijke
zeventiende-eeuwsche type van die letter. Op A. springt het drie jaar later er aan
toegevoegde onderschrift een weinig naar voren en staat lichtelijk schuin. Op B.
loopt de vóórlijn loodrecht door, en werd het onder- en bovenschrift kennelijk ineens
geschilderd. Deze laatste bizonderheid zou ook op zichzelf al afdoende bewijzen,
dat B. als een copie moet beschouwd worden.
Nog enkele graphologische bizonderheden mogen hieraan toegevoegd worden.
Op A. zijn, in de woorden geleeft en sterven, de ft en st organiesch verbonden. Op
B. zijn in die woorden de f en de t, evenals de s en de t droog naast elkaar gezet. Het
spreekt vanzelf, dat de eerste schrijfwijze de meer spontane
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is. Zoo staan op A. in het woordje wel de e en de l aaneengelascht, hetgeen op B.
weder niet het geval is. Hetzelfde onderscheid vindt men nog weer in de woorden
voogelen en Sijctghen.
Maar genoeg van deze kleine verschillen. Daarboven uit blijft het groote
onderscheid in het karakter der twee schilderijen spreken, dat mij bij het eerste zien
dadelijk opviel. Wat Goethe, na het beschouwen van stukken door Weenix, de
Darstellung des mannigfaltigsten thierischen Ueberkleides,
d e r B o r s t e n , d e r H a a r e , d e r F e d e r n noemt, zij is in A. summier en rijk,
- in B. ziet men haar eigenlijk ontbreken. A. is in alles forscher, saamgedrongener.
En ik heb er elders wel eens meer op gewezen, dat, terwijl de groote meesters er van
nature op uit zijn, hun composities dus bondig en concies te maken, representanten
van een slapper kunstopvatting daarentegen het samenstel gaarne verwateren.
Er bestaan een menigte voorbeelden, dat latere copiïsten, beknopte composities
naar den kant toe hebben aangelengd. Als het klassieke staaltje hiervan mag altijd
de zeventiende-eeuwsch-Hollandsch copie van Holbeins Darmstädter M a d o n n a
gelden, die men in het museum te Dresden vindt. Ik ben er nog steeds van overtuigd,
dat de meerdere ruimte, die de copie van Lundens naar de N a c h t w a c h t te zien
geeft, enkel uit diezelfde neiging te verklaren valt. Ook deze latere copie naar de
E e n d van Cuyp vertoont zeer opvallend dit verslappend uitrekken naar alle kanten.
In plaats van haar, als op het origineel, het paneel te laten vullen en beheerschen,
doet de copiïst de eend opzettelijk in een ijler vierkant zwemmen. In het streven naar
een losser, sierlijker ordonnantie ging het werkelijk machtige van die eend, die ook
in het versje als een persoon van gewicht wordt voorgesteld, verloren.
En zoo heeft een zoeken van nadere bewijsgronden voor mijn dadelijk gewonnen
meening, dat B. als een latere copie van A. moet worden beschouwd, er mij toe
gebracht, de waarde van het origineel nog deugdelijker te leeren schatten. Geen
doeltreffender middel om het forsche, kruimige van Cuyps eenvoudig kunstwerk ten
volle te erkennen, dan er de merg- en pitlooze copij aandachtig mee te vergelijken.
De oudste cultuurvolken, bij welke de kunst geen spel was, maar nog uit de diepste
aandriften van natuurvereering voortkwam, hebben er in uitgemunt, allerlei dieren
op grootsch overtuigende wijze uit te beelden. Hun vaak zelfs religieus ontzag voor
het mysterieuse bestaan der zoo welsprekend zwijgende schepselen, voerde hen tot
een kracht in het weergeven van beesten, die in latere kunstperioden te zelden werd
geëvenaard. Onder onze zeventiende-eeuwsche schilders vindt men er geen, die meer
dan de robuste natuurvereerder Cuyp in zijn dier-schildering, - schier boven
kunst-bekoring uit, - aan die grootsch-kinderlijke kracht der ouden is nabijgekomen.
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Nachtelijk menuet,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
Bij een tentoonstelling der pastels van Quentin de la Tour.
Uit de urnen van de maan glijden de glanzen
Met ruischingen van zilverbeken door de lucht,
Belichten door het raam de oude dansen
Der gestorvenen, gewekt door wiekgerucht.
Is het de glimlach van hun eeuw,
Die wekte hun doode gelaten?
Weer stuift de poeder, zacht als sneeuw,
Die in hun pruiken lag te slapen.
Daar neigt, met plechtige statie,
De markies de la Fonfouillouse
Het hoofd, met voorname gratie,
Naar de markiezin de la Caderouse.
Eén, twee,
Tournez.
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De zachte spotblik van la Camargo
Glijdt langs den wijzen d'Alembert;
Daar schuift de schichtige Rousseau
Naar Monsieur l'abbé de Saint-Hubert.
Eén, twee,
Tournez.
Monsieur l'abbé, fi donc! uw lippen
Spreken van Catherine la Dentellière...
Uw paradoxen, Diderot, verschrikken
De blanke Madame de Charrière!
Eén, twee.
Tournez.
Daar zie ik, naast koninginnen,
Een gepoederden koning gaan,
In de bleeke glanzen van de maan,
Als de oude spinetten zingen.
Eén, twee,
Tournez.
En zij dansen, zij dansen op 't geheim van hun lot,
Als fijn-porseleinen statuetten,
Het beweeg van de wiegende menuetten,
In hun lichtende oogen de schaduw van 't schavot.
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Najaar,
door Aart van der Leeuw.
BIONDELLO, de schilder, had dien morgen zijn leerlingen vrijaf gegeven, om een
druivenoogstfeest mede te gaan vieren, en nadat hij de rumoerige bende, lachend en
schertsend, in hun beste kleederen - de fluweelen manteltjes, kleurige hozen en
gevederde baretten - heen had zien trekken, was hij in de nu zoo stille werkplaats
achtergebleven, vol goede voornemens om zijn eenzaamheid door een recht innigen
arbeid te heiligen. Maar zooals dat zoo vaak gebeurde, wanneer hem even een korte
pooze werd gelaten om in een alleen-zijn met zichzelven te verkeeren, vergat hij den
plicht, dien hij zich dagelijks stelde, vergat hij de verf en het koolstift, werd de
wichtigheid van de dingen, die zijn vorst hem had opgedragen, de plannen voor
bouwwerken, waterkunsten en avondfeesten, hem van de schouders genomen, en
stortte hij zich, als een vogel in den blauwen hemel, in de eindelooze verte van de
mijmerij.
De boogvensters van zijn werkplaats had hij naar den klaren herfstdag geopend;
er woei een weinig wind, die de roodgetinte ranken van den wingerd, welke den
raampost omslingerde, zachtjes deed bewegen voor de diepe, reine lucht. En terwijl
de meester in zijn rusteloozen rondgang van het eene eind van het vertrek naar het
andere nu eens zijn gedachten scheen te achtervolgen en er dan weer zelve door leek
voortgedreven, ademde hij als een wandelaar den binnenzwevenden geur van het
najaar in en voelde hij telkens, wanneer hij door een baan van trillend lichtstof
heenliep, de begroeting van de zon. Allengs namen zijn gepeinzen den vorm aan,
waarin zij zich het liefste over de ontvlogen wereld spoedden, den vorm van een
verlangen dat het lèven gold. Hoewel hij al een grijsaard was geworden, hoopte hij
steeds nog vol vertrouwen op de gunst van wat hij zich voorstelde, dat het leven
moest wezen; in zijn hart was hij een knaap gebleven, en zooals een jongen erover
kan droomen: ‘na een week van arbeid, op den mooien Zondag, volg ik waar de
belofte mij wenkt’ meende hij, dat, als hij den band van zijn beslommeringen losser
kon maken, hij toch tenslotte dat zoete, lokkende zou mogen vinden en genieten, dat
de kinderen doet zingen, wanneer het lente is. Ook twijfelde hij er niet aan, in een
aandoenlijke lichtzinnigheid zijn jaren vergetende, of het veronachtzaamde leven
zou, als een meisje dat men ten dans vraagt, blozende zich voor hem neigen, wanneer
hij eindelijk met zijn verzoek er op toetrad, en alles aan hem schenken wat het voor
gloeiende minnaars voor heerlijks heeft.
In den glimlach van zijn fantazieën boog hij zich voorover uit het venster; een
windvlaag woelde door zijn haren, dat sieraad waaraan hij den naam,
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dien zijn roem droeg, dankte, en die de wereld deed vergeten hoe hij werkelijk
geheeten was. Een vlok ervan streek hij weg, die hem in de oogen was gegleden,
maar wat hij aan de vingers voelde, was nu niet meer het tintelende goud waarom
hij door zijn kameraden Biondello gedoopt was; dun geworden viel het sluik langs
zijn slapen, en wat de zon er nog voor kostbaars in wist op te doen glanzen, was
slechts wat fijne zilverigheid.
Hij zag, over zijn door muren omgeven tuin uit; de bladeren der gewassen waren
reeds rood en bruin geworden, de atmosfeer leek doorbalsemd van specerijen-aroom.
In het midden van het gladgeschoren grasveld, omzoomd door oranje's, klaterde een
schoongevormde springfontein. Het bevallige der bloemen en boschjes, de heldere
frischheid van het ruischende water, vereenzelvigden zich met zijn droom.
Evenzeer in gedachten verloren, als toen hij zich naar buiten boog, rees hij op van
het venster, en ving opnieuw den mijmerigen dwaaltocht door zijn werkplaats aan.
Doch nu bleef hij telkens, met de handen op den rug gevouwen, voor de
schilderstukken stilstaan, die daar tegen de wanden waren opgesteld. Enkele ervan
schenen nog niet afgemaakt te wezen, aan andere, de grootere, hadden klaarblijkelijk
zijn leerlingen medegearbeid, wat zich op sommige plaatsen in een zwakheid van
de teekening, in een aarzeling in de verven, verried. De meeste der paneelen echter
waren geheel van zìjn hand. Zij bleken niet zeer groot van omvang te wezen, zij
stelden tafereelen voor uit het leven der heiligen, samengevoegd tot triptieken,
waarvan de beide vleugeldeurtjes in de straling van hun teedere kleuren openstonden,
als openbaarden zij een hartsgeheim. Zij waren gewetensvol en met aandacht
geschilderd. Knielde de meester niet telken morgen neder, eer hij zijn dagtaak aanving,
en smeekte hij den hemel niet zijn steun en bijstand af? De gloed van de vroomheid
had een verrukking in de houdingen der figuren gebracht, en aan het omringende,
de kleine dingen, tot het geringste toe dat op de kleederen wordt gedragen, zooals
spangen, gespen, half verborgen edelsteenen, een fonkeling gegeven, die ontroerde
als een menschelijke blik. Alras moest het opvallen, dat bijna in elk van deze werken
een madonna de hoofdgestalte vormde, naar wie dan vele biddende handen en
vragende oogen waren gericht, en ook dat deze lieve-vrouwen allen trekken van
gelijkenis vertoonden, zooals het lelieachtige in de slanke, langgerekte vingers, het
neigende in den zwanenblanken hals, en bovenal de wijze waarop het hoofd werd
gedragen, en zich, niet anders dan een roos dit doet op zijn stengel, wat terzijde boog,
terwijl het gebruinde goud der door een band bijeengehouden haren langs het
voorhoofd en de slapen golfde, en om den linker mondtrek een glimlach liefelijk
achter scheen te zijn gebleven, als herinnering aan een kus. Doch niet alleen de
Maria's, maar ook de dienende heilige maagden en de lofzingende, bazuinblazende,
of op hun violen strijkende engelen leken tezamen de dochtertjes te wezen van
eenzelfde zinnende her-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

389
denking, van een eenderen droom. Inderdaad verhaalde dan ook de mare, dat
Biondello in zijn scheppingen geen ander dan het jeugdige meisje trachtte te
vereeuwigen, dat hij eens als knaap had liefgehad, en dat hij niet meer kon vergeten.
Men zeide, dat zij Veronika heette, wat men meende op te mogen maken uit de
sonnetten die hij ter eere van een jonkvrouw had vervaardigd en die bewaard waren
gebleven om hun zuivere welluidendheid. Zeker was het dat het bloemetje veronika,
de blauwe eereprijs der vroege lente, op al zijn werken voorkwam, hetzij in het gras
aan de voeten der met haar kindeke rustende moeder, hetzij als een twijgje tusschen
de vingers geheven, of voor een openwijkend luik of venster bloeiend in een kleine
vaas.
Langzaam in zijn verzonkenheid ging de meester van het eene paneel naar het
andere. Rijzig en rechtop liep hij in zijn eenvoudig, grijze werkpak, de hemdskraag
los, zoodat zijn halskuil bloot kwam, geheel den jongen gelijkend, die hij in zijn
diepste wezen was. Maar als hij door de baan der zon trad, werden eerst recht de
groeven van zijn rimpels zichtbaar, de gezwollen aderen op zijn handen, en het
grijzende haar. Hij dacht weer aan het meisje, waarvan hij de beeltenissen
aanschouwde; nooit had hij haar weergezien sinds meer dan dertig jaar geleden, en
toch kon hij niet anders van haar droomen, dan als van eene, die hij na een lange reis
zou wedervinden, juist zooals hij haar had verlaten, met dien vlinder van een glimlach
aan den linkermondhoek trillend, en aan de slapen het gekroesde goud.
Hier werd de schilder plotseling uit zijn mijmeringen opgeschrikt door een kloppen
op de huisdeur, eerst zacht en na een wijle nogmaals luider. Hij zag onwillig op, als
iemand die uit een slaap, die hem goeddeed en verfrischte, gewekt wordt. Hij streek
zich met de hand over het voorhoofd, dan liep hij met langzame, schuifelende
schreden, nu als een oud man, zijn woning door tot aan de voorhal, en opende de
eiken deur. Een oogenblik verblindde hem het zonlicht, dat op de piazza de gevels
deed schitteren, doch zoodra hij zich hersteld had, boog hij voor zijn bezoekster, een
grijze en bedaagde vrouw. Zij vroeg hem met gedempte stem of zij messer Biondello
kon spreken. Hij maakte een noodigend gebaar en zij volgde.
In de werkplaats deed hij haar op de bank, die langs het beschot van den muur
was aangebracht, nederzitten, en bleef zwijgend en in afwachting voor haar staan.
De wanorde, die heerschte in het schildersvertrek, de bontheid der tegen de wanden
leunende afbeeldingen, het overal verspreide gereedschap, kleederen, die haastig
schenen te zijn afgeworpen en in een hoek vergeten, het opdwarrelende stof, dit alles
scheen haar huisvrouwelijke properheid te beangstigen, zoodat zij haar woord niet
kon vinden en verlegen zweeg. Stamelend rees zij op, en eerst toen zij den koesterend
door het venster binnenstroomenden zonneschijn voelde, en op den helderen, vlijtig
onderhouden tuin had neergezien, bleek zij gerustgesteld te wezen en kon zij duidelijk
maken wat haar naar hier had gevoerd. Zij deed het breeduit en omstandig.
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Zij vertelde, hoe zij in de stad bij haars mans verwanten te gast was, om haar zoon,
die bij hen het koopmansschap geleerd had, te groeten voor hij zijn lange reizen naar
het Noorden aanving, naar Germanië, en Vlaanderland. Een kloeke borst, een schoone
man, haar jongen, maar zij wist het niet of hij haar bij zijn terugkomst nog weder
zou vinden, en daarom zou zij hem zoo gaarne iets geven van haarzelve, zij had
gedacht haar beeltenis. Nu had zij gehoord van messer Biondello, den meester, hoe
hij met zijn stift het leven placht te verrassen, en het in zijn verf gevangen hield.
Nederig vroeg zij hem of hij haar hierin terwille kon wezen.
De schilder fronste het voorhoofd; hij hield niet van het nieuwe gebruik, dat den
Heer in het handwerk scheen te willen treden, en naar een vereeuwiging trachtte van
de vergankelijke vormen, alsof er geen betere onsterfelijkheid bestond. Liever wijdde
hij zijn kunst aan de werken der aanbidding, dan er menschelijke ijdelheid mee te
streelen, en hoe zwaar kon hem zulk een opdracht vaak vallen, waar van hem verlangd
werd, dat het verborgenste der ziel werd weergegeven, en die duistere, verscholen
dingen niet altijd rein en edel bleken, als zij door zijn kleuren aan het daglicht werden
gebracht. Maar toen hij daar de vrouw zoo stil en stemmig in de zon zag staan, in
het zwarte taffen overkleed, waartegen de hagelwitte halsdoek en het kanten mutsje
zoo zuiver afstaken, dat het hart er door werd verheugd, en toen hij het zachte gelaat
zag, in de weeke ronding van zijn rijpheid, door de jaren, het geluk en de zorgen
geteekend en vergrijsd, begon hij in het diepste van zijn schilderszin te beseffen,
welk een heerlijk samenspel van blank en donker hieruit zou te scheppen wezen, en
met vreugde, zooals hij haar zeide, nam hij haar opdracht aan. Hoe of zij uitgebeeld
wilde wezen, vroeg hij, terwijl hij zijn ezel gereed zette en er het paneel op plaatste,
glanzend als zijde, met een tint van rozeblaren over het gladgeschuurde hout, of het
staande zou zijn, of misschien knielend, al lezende of in gebed. ‘Neen, zittend’ sprak
zij, ‘en met mijn getijboek in de handen, zooals het voor mijn zoon vertrouwd zal
wezen, dat ik op zijn reizen bij hem ben.’
Nu schoof Biondello een zetel tot dicht bij het venster. Hij sloot dit ten halve, en
bovendien van de vier luiken het rechter onderste, opdat het licht zou vallen, zooals
hij zich dit had voorgesteld. De vrouw zette zich neder, de schilder begon met zijn
verven te mengen, en toen hij opkeek van zijn palet, trof het hem, hoe eenvoudig en
hoe ingetogen zij zich terecht geschikt had in de haar opgelegde rust. Zij had de
handen op haar schoot boven haar gebedenboek samengevouwen, en dan hield zij
nog een zilveren reukhorentje tusschen de vingers en een rozenkrans, waarvan het
matgetinte snoer der paarlen neerhing langs haar donker overkleed. Bijna glanzend
kwam haar gelaat tegen het gesloten eikenhouten luik uit, terwijl door de geopende
helft van het venster een najaarslandschap zichtbaar was met blauwe bergen aan den
einder. Zachtjes begon Biondello te neuriën, zooals
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hij dit gewoon was, wanneer zijn innerlijke zin de harmonie vond met een taak, die
hem werd opgedragen.
Nadat de arbeid een wijle geduurd had in deze stilte waarin alleen nauw hoorbaar
werd gezongen, verloor de grijze vrouw zich in die ongestoorde rust, die haar onthief
van huisbestier en moederlijke beslommeringen, en gaf zich over aan de weelde van
haar kalmen vrede, in een langverleerde houding van volmaakt behagen. Zoò was
het, dat de schilder haar plotseling aanschouwde, heur hoofd wat terzijde genegen,
met een glimlach om den linkerhoek van haar mond. Hij schrikte en hoewel zijn
diepste wezen reeds zekerheid had gekregen, liet zijn bewustheid nauwelijks een
eersten flauwen twijfel toe. Toch was dit genoeg om hem te doen vragen:
‘Vrouwe, Uw voornaam, het is noodig dat ik dien wete, om haar in mijn schilderij
te bestendigen in een gepast embleem, misschien de kleine beeltenis van een heilige
of de figuur van een bloem of een dier.’
‘Veronika’ antwoordde zij, vluchtig blozende.
‘Een heilige dus en een bloem’ sprak de schilder ‘en zeg me waar ge zijt geboren.’
Zij noemde de stad.
Biondello boog zich over zijn arbeid, het leek hem of hij door een nevel zijn kleuren
zag wemelen; juist had hij zijn penseel in een zilverwitten tint gedoopt, om er een
vlokje van heur haren waar de zon op scheen mee te verlevendigen, doch hij had de
macht niet om dit te volvoeren.
De stilte was weder gevallen en vervulde de werkplaats. De vrouw had haar rust
en haar glimlach hervonden, maar over den man, wiens handen beefden, was de
ouderdom gekomen, nu hij zijn droom had uitgedroomd.
En het zwijgen, dat alle dingen zoo grondeloos maakt en zonder grenzen, vergrootte
zijn weemoed tot een leed, dat hij niet dragen kon. En daarom zocht hij naar woorden.
In zijn verbijstering kon hij niet anders bedenken om haar te zeggen dan een
eenvoudige opmerking over het werk, waarom zij hier te zamen waren, iets erover
dat zij haar oogen niet meer zoo vast op één punt behoefde te richten, dat hij vooreerst
aan haar gezicht niet bezig zou wezen, en dat zij ook kon spreken als zij dit wilde,
ja, dat hem dit welkom zou zijn. Had het hem niet dikwijls toegeschenen, of uit het
gesprokene een licht zich verbreidde over de trekken en over de gansche gestalte,
dat de innigste verholenheden van de menschelijke schoonheid klaarder aan den dag
bracht, dan de zonneschijn die door het venster binnenviel.
En hiermede gaf hij haar het rokken in handen, waarvan de draad zich zou
ontspinnen van het lot.
Eerst blikte zij weifelend in het ronde, als verlegen met haar opdracht, doch spoedig
had zij haar zekerheid teruggewonnen, en in een milde, door hoogheid zacht
getemperde vertrouwelijkheid, zooals die eigen is aan moeders, die door kloeke
zonen worden gehoorzaamd en geëerd, uitte zij wat haar hart
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had getroffen en waarvan zij meende, dat het den schilder aangenaam zou zijn.
‘Meester’ sprak zij ‘hier in Uw werkplaats is het mij te moede, alsof de herinnering
komt en mij meeneemt naar tijden, die ik schier vergeten ben. Zou het wezen, omdat
die liefelijke, heilige vrouwen, waarmee ge de wanden gesierd hebt, mij aanstaren
als de zustertjes van het meisje, dat ik zelve ben geweest, of zou ik zoo droomen,
omdat de diepe glans van Uw werken mij de uitspraak van een jeugdvriend in de
gedachte brengt, dèze, dat alleen díe aardsche schoonheid rein is te noemen, waarin
een weerspiegeling van de hemelsche te onderkennen is?’
‘Een jeugdvriend?’ glimlachte de schilder, alsof hij een bitterheid te verbergen
had ‘vrouwe, zoo een als die de kunstigheid van het klinkdicht voor zijn minnebrieven
bezigt?’
En toen de ander hem verwonderd, ja, bijna gebelgd aanstaarde, voegde hij er nog
bij met een gebaar, als wilde hij zich verontschuldigen:
‘Ach, wij hebben immers allen aan dat spel gedaan.’
‘Maar bij hèm was het geen spel, messere Biondello’ riep de in haar dierbaarste
geloof beleedigde, terwijl de blos van den toorn haar wangen kleurde, en haar oogen
fonkelden alsof het de verdediging gold van haar kind.
‘Dit moet ge begrijpen, dat hij mij jaren met hart en hand als een ridder gediend
heeft, en nooit het minste wederloon eischte. De gedichten waarin hij mij aansprak,
zond hij mij toe in een ruiker verborgen, en ik zeg U, in de bloem, die ik mij uitzocht
uit den tuil die mij geschonken was, en die ik hem weergaf, nadat ik haar eerst in
stilte aan de lippen had gedrukt, ontving hij den eenigen kus, dien wij ooit hebben
gewisseld. Om meer heeft hij nimmer gebeden.
Zie, hij was zoo schoon als een engel, het blonde haar hing hem neer langs de
slapen, als gesponnen zonnestralen dacht ik, en wanneer het dag werd, of als het licht
van achter een heendrijvende wolk begon te schijnen, dan noemde ik zijn naam, en
herinnerde mij den glans van zijn lokken Ook droomde ik van hem, alsof hij Apollo,
de God van de zon, was, die mij in zijn armen nam, om mij op zijn vlammenden
wagen met zich te voeren.
Maar hij hèeft mij niet in de armen genomen. Ja, eens toch. Ik daalde met mijn
broertje een hellend bergpad af, op een morgen. Voor ons uit vloog een vlinder, het
knaapje wilde hem grijpen, en snelde achter hem aan van de eene bloem naar de
andere. Om de steilte van den weg was ik bang, dat het kind mij zou ontloopen, en
zooals hìj achter de kapel aandraafde, ijlde ík den kleinen vluchteling na. Hij liet
zich niet makkelijk vangen. In de drift van de vervolging raakte mijn vlecht los, en
eindelijk struikelde ik en viel op de steenen. Niet omdat ik letsel had gekregen, maar
eerder uit schrik bleef ik liggen. Toen sprong mijn vriend, die geloof ik bij een
mirteboschje had gezeten, roepende te voorschijn, en hij boog zich tot mij neder. Ik
strekte beide handen uit, en dacht, nu zal ik met mijn hoofd daar rusten, waar ik zeker
nooit gehoopt had dat ik rusten zou. Hij hief mij op, messere, zóó behoedzaam,
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en toen ik den grond weer onder de voeten voelde, deed hij snel een schrede
achterwaarts. Hij was doodsbleek geworden, en smeekte mij met neergeslagen oogen
om vergiffenis, dat hij mij aan had geraakt. Ik dankte, hij neeg zich, en ik
beantwoordde zijn groet, en weldra zag ik hem achter de rotsen verdwijnen. Meester,
waarlijk, deze handen, die van alle dingen, die hij aan mij roemde, de liefste waren
waarover hij in zijn liederen placht te zingen, die hij met versch gevallen sneeuw
heeft vergeleken, met leliën, met kostbaar marmer en albast, geen seconde langer
dan behoefde, heeft hij ze in de zijne gehouden, en toen hij weer terugtrad, had ik
zelfs den tijd niet gehad, om mij gevangen te weten.’
‘Donna, donna’, suste de schilder, als wilde hij haar doen begrijpen hoe diep
verzonken hij in zijn arbeid was ‘rustig Uw handen op het boek gevouwen, het is
daaraan dat ik bezig ben.’
En terwijl de vrouw het reukhorentje vaster tusschen de vingers klemde, zoodat
de paarlen van het bidsnoer zachtjes langs haar donker kleed bewogen, schetste
Biondello de kleuren na, waarmede de tijd het teeder blanke had geteekend, en het
van een lust der oogen tot een zinnebeeld van zorg en arbeid had gemaakt. Onder
dit werk, dat hij schier tastende en met omfloersten blik verrichtte, luisterde hij naar
de woorden, die werden gesproken, waarbij het hem toescheen, of hij niet zoozeer
den waren zin ervan verstond, als wel een groot gerucht van vleugelslagen hoorde,
ach, van de jaren, die vroeger zoo geruischloos voorbij waren gevlogen, dat hij hun
heengaan niet begrepen had, maar die nu alle tezamen, mee met de jeugd en den
zomer, vertrokken, en hem eensklaps aan zichzelven overlieten, zoo armzalig en
veranderd, dat hij door de vrouw, die hem had liefgehad, niet werd herkend.
Intusschen had zij ijverig voortgesponnen aan den draad van haar verhaal.
‘Meester, dìt moet ik U nog zeggen’ sprak ze, ‘dat ik verloofd was; mijn vader
wilde dat ik zou huwen met een vermogend man. Maar als mijn vriend nog slechts
het minste teeken had gegeven, geloof mij, zelfs wanneer hij mij gewenkt had, zooals
men 's avonds in de straten een deerne tot zich wenkt, dan had ik hem gevolgd
waarheen hij dit wenschte. Doch zijn liefde was die van een droomer. Hoe werden
wij opgeschrikt! Zeker hebt ge wel gehoord van de bloedige bruiloft, die de stad
waar wij woonden, berucht heeft gemaakt. Twee partijen stonden er tegenover
elkander. Mijn vriend en mijn verloofde waren aan dezelfde zijde geschaard, mijn
vader rekende zich tot de vredelievenden, bemiddelenden, die daarom de
onverschilligen werden genoemd. Het door fellen haat gestichte oproer brak uit op
den dag, dat het hoofd van de vijandelijke factie huwde. Toen hij met zijn bruid de
ringen wisselde, sprongen de samenzweerders van achter de zuilen van de met
orgelklank vervulde kathedraal te voorschijn, en doodden den man voor het altaar.
De aanzienlijksten der feestgenooten werden eveneens met ponjaardsteken neergeveld.
Ik was gekomen om een liefelijke plechtigheid bij te
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wonen, en ik zag een vrouw zich de bloemen uit de haren rukken en geknield naast
het ontzielde lichaam zich den boezem met de vuisten slaan, ik zag den priester het
spreekgestoelte beklimmen, en het kruis opheffen, maar zijn stem werd door het
wilde razen niet verstaan. Toch konden nog velen aan den overval ontsnappen. Buiten
de poorten verzamelden zij het landvolk, de stad werd bestormd, en wie van de
saamgezworenen niet ten offer viel aan de woedende wrekers, moest zich ijlings
redden door de vlucht. Mijn verloofde, Ridolfo Borghini, bevond zich onder de
gedooden, Giovanni Carbo, mijn vriend, onder de verbannenen. Hoè heb ik hem
terug verwacht. Ik was nu vrij geworden, en maar al te dikwijls, als ik een ruiter zag
naderen met het goud van de zon op zijn zwierige lokken, klopte mij het hart van
zoete welkomsvreugd. Zelfs nù nog kan het mij gebeuren, dat ik in een blonden
knaap den verlorene meen te herkennen, maar mijn bloed blijft dan rustig; een man
bezit ik, dien ik hoogacht, een huis, dat bloeit door mijn zorgen, en kinderen, die er
het sieraad van zijn. Messere zou de tijd niet alles slechten?’
Biondello knikte en hij sprak hoffelijke woorden, waarmee hij haar dankte voor
haar vertrouwen, en verzekerde nu het licht te hebben gevonden waarin hij haar
schilderen zou. Of zij zich weer in denzelfden stand als daareven terecht wilde
schikken, de oogen rustig op één punt gericht. Doch hoe zij zich ook keerde in den
zetel, heur vroegere houding vond zij niet terug. Toen legde Biondello zijn palet uit
de handen, liep op de vrouw toe, vatte haar hoofd aan, voorzichtig bij de kin en aan
den slaap boven de wenkbrauw, en boog het zachtjes in de richting, die de juiste was.
En terwijl hij de teedere koelte aan de vingertoppen voelde, en over zijn droom dacht,
die gestorven was, zeide zij nog peinzend, alsof zij zich ook van een einde bewust
werd:
‘Eigenlijk is het een sprookje, dat ik verteld heb, want als het een werkelijkheid
geweest was, zou ik het u dan hebben toevertrouwd?’
‘Zoo is het, madonna Veronika’, beaamde de schilder ‘zoo is het’ en in de stilte,
die nu niet meer werd gebroken, hervatte hij zijn arbeid met rustige bedachtzaamheid.
Zooals tevoren leunde de vrouw in den armstoel, en kwam het blanke van haar
gelaatskleur en de reinheid van heur hoofddoek zuiver tegen het donkere vensterluik
uit. Over het in de ramenlijst gevatte landschap leken de schaduwen een weinig
gekrompen, omdat de zon gestegen was, maar in die luttele schreden, die het licht
had afgelegd, werden van Biondello meer dan dertig jaren uitgemeten. Als hij een
wijle gewerkt had, overviel hem een zwakte, een duizeling, een verblinding, gelijk
hij die in den laatsten tijd al zoo vaak had gehad, maar waarvan hij nu eerst de
beteekenis voelde. Het was oi een knokige vinger tegen de ruitjes tikte, en de
ouderdom antwoordde: ‘ja, heer dood.’
Hij zuchtte, hij streek zich over het voorhoofd, en dan vroeg hij de vrouw om
morgen weer te komen. Langzaam rees zij op en streek zich de vouwen
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uit de kleederen. Hij ging haar voor tot in het voorhuis, opende de deur met een
buiging, zag het licht weer glinsteren op de piazza, neeg zich nogmaals en bleef
achter als de eenzaamste der menschen.
Nooit nog was zijn werkplaats hem zoo verlaten voorgekomen. Niet alleen dat hij
er de jeugdige luidruchtigheid van zijn leerlingen miste, maar ook de stillere gezellen,
de schimmen der droomen, leken tegelijk met die donkere vrouw in haar stemmigen
mantel, te zijn heengegaan.
Sinds den vroegen ochtend had hij niets genuttigd. Hij ontsloot een paneel in de
eiken betimmering, en schikte de weinige benoodigdheden bij elkander voor een
eenvoudig middagmaal. En toen hij het brood brak en de vruchten geschild had, en
er niemand was tot wien hij zijn oogen kon richten, of met wien hij een
vriendschappelijk bijeenzijn door een vertrouwelijk dischgesprek kon wijden, liet
hij de spijzen onaangeroerd liggen, en stond hij, nadat hij een wijle met het hoofd in
de handen had zitten te mijmeren, zuchtend op. Langzaam en zonder te weten wat
zijn bedoeling was, kleedde hij zich aan voor een uitgang. Wat later liep hij door de
zonnige straten in de richting van den stadswal, want een onrust en tegelijk een groot
verlangen hadden een wensch gewekt om buiten in het open veld te wezen, een
wonderlijke begeerte, daar het geen gewoonte was ooit anders het vrije te zoeken,
dan wanneer er feest gevierd werd en dan nog in scharen zingende, en met bloemen
en banden getooid.
Toen de poort voor hem was geopend en hij de brug was overgegaan, had hij een
kastanjelaan ingeslagen, waar de bladeren onder de voetstappen ritselden, en een
luchtig dak zich welfde van een dun doorschijnend goud. Zoodra hij in dit licht was
getreden en de zware geuren van het najaar ademde, overmeesterde hem een diepe
ontroering, en voelde hij in een onuitsprekelijken weemoed de verwantschap tusschen
dit seizoen met zijn stervende loover en het eigen late jaargetijde, waarin hem zoo
plotseling een wisseling van het leven was gebracht. En naarmate de aarde machtiger
en oneindiger is dan het menschelijke wezen, verruimde zich zijn heimwee en
verinnigde zich zijn leed.
Nimmer had hij de natuur gekend, of haar heilige voorbeeld begrepen. In zijn
jeugd had hij, zooals trouwens ieder toenmaals, gemeend, dat zij tot zich lokte met
de stem en den lach van demonen, en het schrikkelijk was onder de wolken, in het
woud, of op de heide met haar alleen te zijn. Wel had hij de bevalligheid bemind van
sierlijk groen en bonte kruiden, en menig kleine weide had hij geschilderd, waarop
een keur van bloempjes spikkelde tot een verheuging van de in haar rijkdom
neergezeten moedermaagd, ook had hij, toen hij wat ouder werd, naar heidensch
gebruik weleens een bronnimf en een bebladerde dryade tusschen de figuren zijner
heiligen geduld, of in zijn verzen van de lente en haar vogelen gesproken, maar hoe
tegenwoordig sommige der jongeren er een behagen in konden scheppen om bergen
te beklimmen terwille van een duizelingwekkend vergezicht, of

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

396
vreemde landen te bereizen, om reusachtige boomen en een onbekende zee te
aanschouwen, dit was hem altijd onbegrijpelijk voorgekomen, ja, bijna zondig als
een Godsverzoeking. Nu echter hier tusschen die machtige stammen, en in die stilte,
waarin slechts nu en dan de klop gehoord werd van een op den bodem ploffende
vrucht, werd hem als achter opengeworpen vleugeldeuren de verrukking van een
nieuw geluk onthuld.
De kastanje-allee liep ten einde, de van daar af schaarsch begroeide weg, waarlangs
een rotswand opsteeg, kronkelde zich boven een naar alle zijden zich uitbreidende
vlakte, die diep beneden lag te fonkelen in de zon. Biondello zette zich neer op een
gekanteld steenblok, en nadat hij op adem was gekomen en het bonzen van zijn hart
wat bedaarde, tuurde hij uit.
Het was een landschap waarop hij neerzag, zooals er in de noordelijke streken van
Italië vele worden gevonden. Tuinen wisselden er af met bongerden, en door de
vruchtbare beemden slingerde zich een door blinkende zeilen verlevendigde rivier.
Aan den einder blauwden de bergen en op hun toppen leek het welvende azuur te
rusten als op de ronding van een bekerrand. Maar wat den schilder in die alzijds naar
den horizont vernevelende velden het diepste verrukte, was de purperen mantel van
het najaar, die hun als een koningstooi lag omgeslagen, met tressen van rood goud
bezet. Alsof hem een last van de borst werd genomen, begreep hij, dat het ten einde
neigen, en het tot een afscheid bereid staan niet slechts met droefheid en tranen, maar
ook met schoonheid zonder wederga gepaard kon gaan.
In de klare stilte van dien kalmen middag wisselden de gepeinzen van den gewekten
droomer en de gaarden van die weidsche vlakte met elkaar hun onbewuste
zielsgeheimen uit. Voor de eerste maal herkende zich de schilder als de jongere
broeder van de wereld en nu hij de natuur in haar herfstgloed gezien had, zelf een
moe en scheidend man, kòn het niet anders of hij moest ook de andere seizoenen,
die hij verzuimde, oproepen in zijn herinnering. Hij vouwde de handen tusschen de
knieën tezamen en mijmerde over de lente, in zijn verbeelding de tuinen met bloesems
bedekkend, en de wouden met een waas van jeugdig groen. ‘Als ik het had geweten’,
zuchtte hij, ‘als ik het vroeger als knaap had geweten, wat de bruidstooi van de
boomen zeggen wil, wat de nesten in de takken beteekenen, wat de knoppen, de
Meigeur en het vogellied beduidden, zou ik mij dan niet in het bruisen van den
levensstroom gestort hebben, en zou ik Veronika, mijn liefste, in plaats van haar met
spitse vingers te aanbidden, niet aan mijn hart hebben genomen, en zou ik met die
vrouw dan niet gelukkig hebben kunnen zijn? Ach, en de zomer, die mij voorbijgegaan
is, zonder dat ik zelfs zijn schreden door de halmen hoorde, hoe zou het geweest
zijn, als hij mij jubelend ontmoet had, aren dragend en papavers om de slapen, zou
ik dan niet met een blik over de golvende akkers beseft hebben, dat het niet goed is
om alleen te wezen en dat kinderen het heil zijn voor den man?’
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Hij hief het hoofd op, alsof iemand had gesproken, een windvlaag ritselde door de
twijgen van een boompje, dat boven hem uit een rotsspleet groeide, en een regen van
verwelkte blaadjes dwarrelde over hem neer. Toen naderde van uit de verte een
zingende stem, zij klonk sterker allengs en helderder, en weldra bij de kromming
van het bergpad verscheen een barrevoets meisje, zeker een van de feestgenooten
bij den wijnpluk, want zij droeg een korf met druiven op den schouder, een
wingerdrank had zij door het haar gewonden, en heur wangen bloosden, of ze zoo
juist eerst waren gekust. Even hield zij met zingen op, om Biondello te groeten, een
sprankje schalkschheid tintelde in haar bruine oogen, en dan daalde zij weer jubelend
het pad af met haar veerkrachtigen tred.
De eenzame droomer had een glans op zijn gezicht behouden, de vruchtbaarheid
zelve leek aan hem voorbijgegaan. Dàt kon dus het najaar brengen, zulk een zoeten
overvloed, zoo'n rijke weelde. Doch dan bleek dorren en sterven toch niet de ware
zin van dit getijde, maar eerder volle, gulle kwistigheid. De zon was lager gezonken,
en nu zag de schilder het in de diepte tusschen het loover gloren en gloeien, als droeg
de boomgaard ooft uit edelsteen. Een kracht stond in hem op, een dadendrang werd
in hem wakker. Hij bedacht zich dat Veronika morgen weder zou komen, en mocht
het najaar ook in haàr hart een rijpheid gekweekt hebben, zouden zij elkander dan
niet kunnen ontmoeten, als de gezellen en de meisjes vandaag bij het oogstfeest, en
zou de wereld niet grenzeloos blijken te wezen voor twee menschen, die getroost
hun plicht verzaakten voor een lieven, laten droom? En samen met zijn leven zou
zijn kunst zich vernieuwen. Wat hij tot nu toe had gearbeid, leek hem slechts een
kinderlijk stamelen naast het visioen van wat hij in de toekomst scheppen zou.
Waarvan geschreven staat, dat het in zes dagen gemaakt werd en ‘God zag dat het
goed was,’ dìt wilde hij in zijn verven vereeuwigen, eindeloos van lucht en ruimte,
stralend van hemel, en bloeiend van grond. Neen, niet de mensch meer eenzaam in
zijn biddende verzonkenheid: als een makker der aarde, als een tuurder over de zeeën,
een wandelaar over de wegen, zoo zou hij hem schilderen, met de schaduw van de
wolken aan zijn voeten, en een kus van zonneglans op zijn gelaat.
Haastig rees hij op, als om dadelijk de vruchten van zijn wensch te plukken, maar
er was één machtige beschikker met wien hij geen rekening had gehouden en die
zich nooit vergeten laat. Of een vuistslag hem had getroffen, zoo werd hij
teruggeslingerd, hij zonk neer op het steenblok, zijn hartklop druischte hem aan de
slapen en schier bezwijmde hij. Moeizaam herstelde hij zich; met wankelende
schreden begon hij den terugweg, de vlakte leek hem enger en donkerder geworden,
het loover kleurloos en de rivier als grauw van slijk. De kastanje-allee kon hij niet
wedervinden, zijn dwaaltocht bracht hem langs steenachtige paden, waar onbekende
doornenstruiken groeiden met een laag vaal stof bedekt. Dikwijls moest hij
terugkeeren, omdat een
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rotswand den doorgang versperde en eens voerde het toeval hem door een duister
laantje, waar groote reukelooze bloemen aan de heesters hingen, en een zachte
klaagtoon uit het verborgene klonk. Eindelijk, na uren docht het hem te hebben
geloopen, bereikte hij doodmoe de stad. Maar ook daar kwamen de huizen hem
vreemd voor, of zij uit lood waren gegoten, en de straten schenen uitgestorven, leeg
en stil als op een winternacht. Alleen toen hij de piazza, waar zijn huis stond, overstak,
ontwaarde hij een oploop van menschen, die zich voor zijn werkplaats samendrong.
Hij baande zich een weg door de zwijgende menigte, tot hij den ruiter was genaderd,
die voor den drempel van de woning in het zadel wachtte. Hij was geheel in donker
staal gestoken. Hij hield een wit paard bij den teugel, terwijl hij zelve op een zwart
gezeten was. Hij wenkte den schilder en toen zag deze, van onder de stormkap, het
gelaat van den ridder op zich gericht. Het was mild en tegelijk verschrikkelijk.
Biondello, die slechts vermocht te gehoorzamen, besteeg ijlings, en met een
gemakkelijkheid waarover hij zich verbaasde, den trappelenden schimmel. De
toeschouwers stoven met opgeheven armen en opengesperde monden uit elkander,
maar zonder dat een geluid werd vernomen. Dan zetten de beide rossen zich in draf.
De gepantserde man hield de toomen in zijn ijzeren linker, met de rechtervuist een
speer omvattend, aan welker spits een roode herfstrank was bevestigd. En de wereld
vernevelde onder hun bliksemende vlucht.
Den volgenden morgen klopte een vrouw aan bij de werkplaats van den schilder.
Een blonde knaap, wiens kiel met verf bevlekt was, deed haar open. Zijn haren vielen
verward over zijn voorhoofd, en zijn gelaat droeg er de sporen van dat hij had
geschreid.
De vrouw vroeg rustig naar den meester.
De jongen richtte zich hoog op en zeide plechtig, als een bode die de tijding van
een ramp heeft te verkondigen:
‘Messer Giovanni Carbo is gisteren gestorven.’
‘Biondello?’
‘Ja, Carbo, zooals hij in werkelijkheid geheeten is, hier voor den drempel van het
huis is hij ineengezonken.’
En toen de bezoekster bleek en roerloos tegen den deurpost bleef leunen, herkende
de leerling haar. Hadden zij niet allen tezamen dien ochtend met tranen in de oogen
de laatste schets des meesters geprezen, om een meer dan menschelijke innigheid?
Hij gaf haar een teeken, dat zij zou volgen. Zij klemde de vingers om haar
gebedenboek samen, haar voeten konden haar bijna niet dragen, maar toch schreed
zij verder, naar waar zij werd geroepen, naar het treurige, dat haar zou doen buigen
en zuchten, naar een van die smartelijke staties op den kruisweg van ons leven, die
ons allen opgelegd zijn naar het voorbeeld van den Heiland te doorlijden.
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Een zondag,
- (fragment)*) - door Nico Rost.
I.
MIJNHEER Looman was juist beneden gekomen, zijn Zondagsche pak al aan, maar
zijn boord nog niet. Dat kon straks wel als zijn vrouw kwam en ze voor het raam
gingen zitten. Hij zou er nu maar eerst eens zijn gemak van nemen en een kop thee
drinken. Ontbijten zou hij ook maar straks doen. Vervelend, dat hij Zondagsmorgens
zijn provinciaal ochtendblad miste. Het Handelsblad kwam wel, maar daar hield hij
niet van, was aan de indeeling ook niet gewend en keek er meestal alleen maar het
effectenblad even van door. Hij hield zich toch maar liever aan zijn eigen courant.
Al die berichten, die hij in het Handelsblad las brachten hem maar van de wijs, deden
zijn horizon angstig grooter worden. En hij wilde slechts rust en tevredenheid. Vooral
rust.
Hij was grossier in ijzerwaren. Jarenlang was hij eerst volontair geweest bij een
groote firma in dezelfde plaats, had toen later met een compagnon een eigen zaak
opgericht, die langzamerhand de grootste van de stad was geworden, wat hem
beurtelings trotsch en angstig maakte. Met goedige trots praatte hij er over met zijn
familie, een trots te goediger, omdat hij dankbaar was voor het geld dat ze er in
hadden gestoken. Want geld, dat deed het toch maar. En dat had hij en dat misten
zijn concurrenten. Maar als hij, eenvoudig man als hij was, hoorde van trusten en
speculaties, werd hij soms even angstig, dat er machten waren die dat geld konden
bedreigen, dat zijn zaak anders zou moeten geregeld worden dan hij het tot nu toe
gedaan had, zooals hij het nog bij zijn eersten patroon geleerd had.
Naar een societeit ging hij nooit, het liefst was hij thuis bij zijn vrouw en kinderen,
vond dat gezelliger. En trouwens, waar diende al dat praten ook voor, men bereikte
er toch niets mee. Zoo zat hij dan 's avonds van acht tot twaalf in de achterkamer en
las er de provinciale bladen. Andere lectuur las hij nooit. ‘Ik zit op kantoor den heelen
dag in de boeken’ zeide hij dan als iemand hem wat wilde laten lezen, ‘'s avonds is
't dan mooi hoor, dan heb ik er genoeg van.’
Vaak ook zat hij een heelen avond stil voor zich uit te kijken of dommelde in. Het
was 's avonds ook, dat bezorgde gedachten over Johan en diens toekomst kwamen,
gedachten, die hij dan later, als ‘zus’ naar bed was,

*) Dit fragment vormt het eerste hoofdstuk van een nog onvoltooide roman: ‘De liefde in de
familie Looman’.
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tegen zijn vrouw uitsprak. Dan hadden ze het er soms tot laat in den nacht over,
tobberig beiden en zwaarmoedig en Looman zei dan altijd wanneer hij al in bed lag
en zich juist om wou keeren om te slapen: ‘Als de jongen maar eerst weer in een
andere omgeving is, gaat dat wel over. Dan zet hij dat wel uit zijn hoofd. Die
omgeving daar, die doet het hem. De jongen zelf is zoo niet, dat zit er niet in. Het is
een jongen uit een nette burgerfamilie, die daar niet thuis hoort, in zoo'n
kunstenaarsbende. Als we hem maar eerst weer hier hebben.’
Het gebeurde 's avonds ook, dat gedachten aan oude muziekavondjes bij hem
opkwamen, hij weer muziek wilde, oude muziek, die hij vroeger hoorde toen ze met
alle volontairs van de zaak 's Woensdagsavonds naar de Buitensocieteit gingen. Dan
wist zijn dochter wat ze spelen moest: ‘La prière d'une vierge’ of liever nog ‘de Wals
van een waanzinnige’
Om half twaalf, wanneer hij eerst iederen avond een paar malen achter elkaar zus
had gemaand toch naar bed te gaan, maakte hij zijn vrouw nog een boterham klaar...
Dat dat kind nu nooit eens van uitscheiden wist. Altijd maar lezen en nog eens lezen.
Eerst natuurlijk al dat huiswerk, dat al inspannend genoeg was en dan maar weer een
boek. Glad verkeerd. En natuurlijk doodmoe naar bed. Zomers had ze dan meestal
nog een heelen middag getennisd. Nee, dan waren de avonden in zijn tijd anders,
tenminste lang zoo vermoeiend niet. Toen liepen ze zomers 'savonds een eindje om,
gingen dan op de banken voor de deur zitten. Die moesten er eigenlijk nog zijn
tegenwoordig, die banken aan weerszijden van de stoepen. Waarom hadden ze die
nu niet meer? 't Was heelemaal geen vooruitgang nu ze weg waren.
Over het algemeen hield hij het met vroeger. Het intiemere familieleven, de kleine
gebeurtenissen, waar hij toen de groote nog niet in hun vollen omvang wist te
begrijpen, het gezellig zaken doen zonder altijd die angst van tegenwoordig......
Maar hoe laat was het eigenlijk al? Kwam zijn vrouw nog niet? Wat maakte die
pastoor het weer lang! Hij keek op de klok, schonk zich dan nog een kop thee in...
Het had zelden eenige oneenigheid tusschen hen gegeven, dat Mevouw Looman
Roomsch was. Hij praatte er nooit over, aanvaardde goedmoedig die Zondagsche
kerkgang als een noodzakelijk kwaad dat er nu eenmaal was. Maar meestal als hij
zoo lang alleen bleef, werd hij ongeduldig, liep haar dan tegemoet. Van andere
ceremoniën, haar biechten en haar palmtak en wijwater die ze elk jaar geregeld
ontving, zorgde ze wel, dat hij nooit iets merkte. Hij zou het ook goed vinden, als
hij het zag, dat wist ze zeker, maar instinctmatig verborg ze het, wilde zijn spot niet,
hoe goedmoedig die ook was. Zelf van huis uit protestant was zijn vader zelfs lid
van de kerkeraad geweest. Vroeger, was ook hij op catechisatie geweest en altijd
nog was er een gevoel van eerbied voor dien predikant in hem blijven hangen. Dat
was

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

401
zoo'n nette zachte man geweest. Hij deed er nu echter niets meer aan. ‘Dank je, zei
hij tegen zijn kennissen, ‘ik ben gelukkig verstandiger.’ En dan goedig doordravend
zeide hij vaak: ‘En hoe verdedigen die dominees die oorlog dan?’ Lang er over praten
en diep op de zaak ingaan deed hij nooit, want eigenlijk diep in voelde hij, ondanks
het feit dat hij er over spotte, deze dingen als iets angstigs, dat samenhing met zijn
groote vrees voor den dood. Daarover mocht thuis nooit gesproken worden.
‘Als je geen aangenamer onderwerp weet,’ was het dan. En Mevrouw Looman
begreep, probeerde dan tactvol af te leiden.
Trouwens over de meeste dingen die boven het dagelijksch gebeuren uitgingen,
praatte hij liever niet. Dan was het of hij instinctmatig zijn minderheid voelde, of hij
begreep dat hij iets miste. En wanneer de zoon dan soms eens sprak over menschen,
die streden voor hun overtuiging, die leden als ze iets tegen hun geweten moesten
doen, zweeg hij maar, was het soms of het niet tot zijn gemoedelijke bonhommie
doordrong, zeide hij alleen maar: ‘Blij dat ik daar geen last van heb.’ Want ‘last’
was een van de dingen die zwaar wogen in het leven van den heer Looman. De
menschen mochten zoovele innerlijke conflicten hebben als ze wilden, als hij er maar
geen ‘last’ van had. Spottend gooide hij dan zulke uitspraken er uit, nadrukkelijk,
zoodat die hem kenden, voelden dat hij stil, diep-in, iets voelde en het ondanks alles
betreurde deze dingen niet te kunnen omvatten.
Wat was zoo'n Zondagmorgen toch ongezellig. Hij was eigenlijk toch veel te goed.
Waarom kon Zus eigenlijk niet aan het ontbijt zijn en moest hij als in de week ook
al weer alleen ontbijten? Waar diende al dat geslaap voor, waarom ging ze 's avonds
dan niet vroeger naar bed? Hij zou haar maar eens roepen. En als elken
Zondagmorgen, riep hij weer onderaan de trap: ‘Marie, beneden komen. Kom nu
toch in godsnaam! Moeder is al uit de kerk terug.’ Dan, nadat hij een paar keer
geroepen had en geen antwoord gekregen, ging hij weer naar binnen.
Hij liep de huiskamer maar weer eens rond. Mooie ruime vertrekken toch. Maar
hij had er ook veel aan laten vertimmeren en die verbouwing verleden jaar had hem
heel wat gekost. Enfin, het huis was er ook zooveel meer waard door geworden, als
het ooit eens mocht worden verkocht.
Voor de schoorsteenmantel stond hij stil. Die kandelaars waren toch prachtig. En
echt antiek ook. Met een tevreden gezicht keek hij er naar. Hij was zoo vaak langs
de winkel gekomen waar ze stonden, maar ze waren hem altijd te duur geweest. Door
een toeval had hij ze nu voor een koopje gekregen. Hij hield van antiek en van het
scharrelen er in. Al jaren deed hij het en alles in huis was nu langzamerhand antiek
geworden, had het moderne vervangen. Kinderlijk blij en tevreden kon hij soms zelf
met een oude schotel onder zijn jas thuiskomen. Het mooiste vond hij, alles dat hij
zelf bij elkaar gezameld had, voor een schijntje en vaak op de
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onmogelijkste hoeken en in de armoedigste winkels. Bij een klein meubelmakertje,
die hij al heel lang kende liet hij het dan ‘opmaken.’ Er was zoo toch veel meer
‘aardigheid’ in, dan het zoo maar in een winkel voor duur geld te koopen. Dat kon
de eerste de beste boer ook. En met een fijn lachje, dat er dan toch ook nog wel een
gebied was, waarop hij zich met succes kon bewegen, vertelde hij zijn bezoekers
van zijn kabinet dat hij ergens bij boeren op een zolder had ontdekt of van zijn groote
mahoniehouten kast die vroeger als konijnenhok dienst had gedaan. ‘Een gewoon
konijnenhok en de mest sijpelde er door, wat zeg je er van?’ Alle antiquairs, vooral
de kleinste zaakjes, kenden hem. In de buurt waar die zaken stonden was hij zelfs
populair. Ze vonden dat hij zoo gewoon met hen omging, zoo heelemaal niet uit de
hoogte. Want Looman was daar graag, voelde er zich op zijn gemak, dronk ‘binnen’
wel eens een kop koffie, en kreeg op feestdagen Paaschbrooden van hen. Als hij het
eerlijk bekennen moest, of hij wilde of niet, hij kon met die menschen beter praten
en opschieten dan met degenen waarop hij aangewezen was en waarmee hij door
zijn zaken wel connecties moest aanhouden. Die kooplui hadden tenminste niet van
die hooge fratsen en manieren, die eigenlijk toch nergens toe dienden. Hij was zich
niet bewust hoe hij in wezen tot dezenederigen en eenvoudigen hoorde, hoe hun
toenadering verband hield met zijn verlangen naar den ouden tijd, toen alles nog
intiemer en eenvoudiger was. Maar hij zou het voor zich zelf niet erkennen, want
zijn wil en verlangen was mee te doen met dat andere; door zijn geld zich ook zoo'n
houding eigen te maken.
Hij liep nu weer rond. Dat was altijd zoo Zondagsmorgens: onrustig door huis
loopen, aan allerlei dingen denken en dan ten slotte maar zijn vrouw uit de kerk
tegemoet loopen. Want Zondags lang slapen deed hij niet. Dáárvoor was de Zondag
niet...
Hij keek nu naar zijn aquarel, die hij pas gekocht had en voor in de gang gehangen.
In een hotel aan de Rijn had hij dat gezien en zoo wilde hij het nu ook, de heele gang
van voren tot achteren toe moest langzamerhand vol komen. Het ding beviel hem nu
wel, beter dan in het begin, aan zulke dingen moest men wennen, die werden
langzamerhand pas mooi. Hij had het geruild voor een paar antieke borden, want
zelf veel geld uitgeven voor zoo'n schilderij, wilde hij niet. Trouwens, dat was ook
wel wat al te gewaagd. Men kon immers nooit vooruit weten of zoo'n werk zijn
waarde hield of niet, het was toch altijd maar waard wat een gek er voor gaf. Maar
dat laatste zei hij alleen maar thuis tegen zijn vrouw; hardop waar de schilder of
anderen bij waren sprak hij zoo niet, voele dàn intuïtief, dat het goed en noodig was
dergelijke gedachten te verzwijgen. Kleineering of desappreciatie lag echter nooit
in zijn bedoeling; voor een schilder had hij gedeeltelijk schuwe bewondering, hij
sprak alleen zoo omdat hij niet anders kon, zich niet bewust was kunst met een andere
maat te moeten meten.
Nog altijd stond hij voor zijn koetjes. Het was toch een koopje geweest,
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kennissen die ‘er verstand’ van hadden, hadden er over geroepen en het bewonderd.
't Was trouwens ook van een bekend schilder.
Den vorigen zomer toen hij op Berg en Dal logeerde, had hij hem ontmoet en zijn
werk gezien. Zoo gewoon koopen was hem te duur geweest. Twee honderd gulden
zou hij er voor geven. Het kwam hem niet in zijn hoofd, nog in geen tweehonderd
jaar. Dan hing hij toch nog veel liever een paar premieplaten op. Voor ruilen was hij
echter wel te vinden geweest en voor een paar antieke borden, waar een paar stiekeme
scheurtjes in zaten - nu ja, hij had ze ook zoo gekregen - was de aquarel van hem
geworden.
't Wàs ook wel een mooi ding, dat moest hij toegeven, die koeien en die vrouw
die melkte, echt zooals je het wel zag.
Een paar keer liep hij nog de kamer op en neer. Hij zou zijn vrouw maar vast een
eind tegemoet loopen. Eerst riep hij Marie nog eens, ging dan uit. Hier in huis had
hij vanmorgen toch geen rust meer, hij wilde met zijn vrouw praten over Johan. Want
zoo was zijn verhouding tot zijn vrouw: ze moest hem steunen en raden, zacht en
ongemerkt, eerst dan wist hij zijn weg, begreep hij hoe te handelen. Na aarzelen en
telkens bijna smeekend vragen of het zóó goed was, deed hij dan wat ze hadden
overlegd, bepaalde hij tegenover sommige dingen zijn houding. ‘Een houding’ het
was iets, dat hij als iets ernstigs, iets zeer noodigs beschouwde, iets waar hij steun
aan had. En intuïtief voelde hij dan hoe hulpbehoevend hij was, hoe juist die
aangenomen houding hem staande moest houden.
Vooral nu, in dezen tijd, nu Johan van hem weg was, hij hem niet meer om zich
heen had en kon probeeren hem nog te zien als zijn zoon, die toch eigenlijk was als
hij, had hij zijn vrouw noodig. Want hij voelde het, het deed hem verdriet, groot
verdriet, dat Johan anders voelde dan hij, zijn gedachten zóó waren, zoo ver gingen,
dat hij niet wist hoe ze in te denken. En hij moest zijn eigen vredige
levensbeschouwing toch bewaren, dìe mocht hij geen geweld aandoen. En toch,
begreep hij dit alles niet en hoe dit zoo geworden was? Moest hij nu geweld
gebruiken? Maar daar schrikte hij voor terug, zooiets lag niet in zijn karakter, en
verbrak zoo het rustige familieleven. En dàt moest zoo blijven, daaraan mocht niets
veranderd worden, dat was zijn leven, dat rustige bijéénzijn van zijn familie. Maar
als Johan daaraan wilde tornen, dat verstoren, ja dan. Hoe hij er over peinsde, hij
vond geen oplossing. Zijn vrouw zou wel uitkomst weten, zou alles wel tactvol
regelen. Maar het gaf hem toch zorgen. Wat moest hij zeggen tegen ‘zus’, moest die
weten van Johans verhouding tot die vrouw. Zij was wel al een meisje van 17 jaar,
maar zulke dingen bleven toch pijnlijk om te zeggen. Vervelend ook voor zoo'n
meisje, zoo'n broer te hebben die niet goed leefde. En vooral nu, nu er zooveel
studenten om haar heen waren. 't Zou een belemmering voor het kind zijn. 't Was
misschien beter er niet over te praten.
Hij was nu buiten, slenterde langzaam, na eerst nog op straat zijn jas goed recht
getrokken te hebben, de singel af.
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't Was helder vriezend weer, en rustig, echt Zondagsch lagen daar de singels, de
perken en gazons, wit, de paden opgeruimd. Er was veel sneeuw gevallen en bij
sommige huizen waren nog sneeuwscheppers bezig de stoep en het trottoir schoon
te vegen. Hij keek er naar, vond het rustig en vredig als iets van jaren terug, dat
wandelen langs de besneeuwde singels, waar nog bijna niemand liep. Een paar
sneeuwscheppers groetten hem, kenden hem als Mijnheer Looman ‘van de singel’
de zoon van den ouden Mijnheer Looman, die een bekende figuur in de stad was
geweest.
Het was toch veel netter, zoo'n schoongemaakte stoep. Hij zou het ook maar laten
doen.
Hij hield van dit weer, vooral in dezen tijd. Dat hoorde zoo bij Kerstmis, dan moest
het sneeuwen, moesten ze 'smiddags lekker eten met een flesch wijn en 'savonds een
Kerstboom hebben. Hij vond het de mooiste dagen van het jaar en vooral dit jaar nu
er drie Zondagen waren. Heerlijk ook eigenlijk, dat Johan nu toch kwam. Het kon
trouwens ook slecht anders: zulke dagen hoorde men bij zijn familie. Hij zou ook
maar wachten tot na Kerstmis om met hem te spreken. Eerst maar een paar rustige
gezellige dagen. Het was beter ook, dan waren Johans gedachten misschien ook weer
anders, was hij thuis weer meer ingeleefd.
En kalm, tevreden dat hij dit alles nog een poosje kon verschuiven, nu hij nog een
paar dagen den tijd had, slenterde hij verder.
Een paar menschen die hij kende kwamen langs, dan zag hij een van zijn
boekhouders. Hij hield hem even staande, praatte met hem over het weer, zooals hij
altijd deed, want hij zou het van zichzelf niet goed gevonden hebben, wanneer hij
alleen maar gegroet had. Zoo'n man had daar recht op, meende hij, je ging er toch
in de week ook den heelen dag mee om. Op kantoor kon hij het altijd goed met zijn
personeel vinden, liep, als hij naar huis ging wel eens een eind met hen op, dronk
ook wel eens bij een van hen, als het toevallig zoo trof, een kop koffie. En ook daar
voelde hij zich thuis, wist hij zich begrepen, voelde dan rustig dat het daar niet
hinderde als zijn kennis hem eens in de steek liet, hij doordraafde en de draad van
zijn betoog kwijt raakte.
Nu ook liep hij nog even een eindje mee terug, zeide dan, terwijl hij afscheid nam
‘Johan komt vanavond ook, Terborg.’ Verheugd kwam het er uit, alsof hij al lang
op het punt had gestaan het hem te zeggen. Want eigenlijk, in den grond van zijn
hart, was Looman heel blij dat Johan kwam ondanks dat andere, was hij trotsch op
zijn zoon, en wist hij zijn liefde zoo groot, dat hij het diepe wezensverschil, dat nu
toch tusschen hen bestond, niet eens bemerkte. Als hij er was, ze samen liepen te
wandelen of in de huiskamer zaten, vroeg hij hem dingen die hij graag weten wilde,
uitvoerig, het heerlijk vindend dat Johan dit alles wèl wist en geleerd had. Op zulke
dagen vergat hij ook, dat er ook andere oogenblikken waren, waarin hij hem verweet
zooveel geld te hebben gekost, zooveel meer dan andere jongens, oogenblikken
waarin hij hem
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zeide dat het ook waarachtig geen wonder was dat hij dit alles wist, omdat er toch
zooveel geld voor hem uitgegeven was.
En wanneer het soms gebeurde dat Johan overmoedig zijn vader, die goedig over
veel sprak dat hij slechts bij name kende, terecht wees, stootend en zonder piëteit,
merkte Looman het niet, zag hij ook niet de anderen die hem medelijdend aankeken.
Dan was hij alléén trotsch op zijn zoon die zooveel wist, luisterde en keek rond met
bewonderende blikken waarin pronkzucht lag, moedigde zelfs Johan soms nog aan.
Het leek hem in zulke tijden in zijn gulle tevredenheid meer dan ooit, dat het ook
zìjn werk was, dat Johan dit alles wist, dat hij hem toch had laten studeeren.
De kerk was uit, kerkgangers liepen hem al tegen. Hij ging midden op den weg
loopen om beter te kunnen zien of zijn vrouw er al aankwam. Dan zag hij ze reeds
in de verte en was er weer als telkens in zijn kleine leven tevredenheid in hem, toen
hij haar beschouwde. Hij keek naar haar figuur, dat hij altijd zoo bewonderde. Een
prachtfiguur toch nog al was ze al veertig, er al over zelfs en had ze twee kinderen,
dat zou niemand haar toch aanzien. En dan, werkelijk nog slank, hij had er alle eerbied
voor. En bovendien ook een vrouw die veel werkte in haar huishouding, tot 's avonds
heel laat bezig was en toch waarachtig niet alleen voor winkels en schouwburgen
leefde, zooals zooveel anderen.
Hij groette een paar kerkgangers, klanten van hem. Dan was hij bij zijn vrouw die
juist afscheid van iemand nam, ook katholiek, een dame die haar kende, de eenige
in deze stad die ook uit den Bosch kwam, wist van vroeger en haar familie.
Looman groette, gaf dan zijn vrouw een goeiig drukje op den arm om zijn
blijdschap te toonen, dat hij haar eindelijk weer bij zich had.
‘Laat geworden hé?’
‘Ja er was een pastoor van buiten, 'k kende hem niet.’
Dan werd niet meer over de kerk gepraat, liepen ze langzaam de singels af. Even
vertelde ze nog van de slechte plaats die ze tegenwoordig had, zoo heelemaal vooraan.
Het was zoo'n last en vervelend als ze wat laat was. Vanochtend was ze maar achteraan
blijven zitten, had ze den koster maar een fooi gegeven. De volgende week werden
weer, als elk jaar, de plaatsen verpacht. Ze zeide het Looman, zeide ook dat ze graag
een andere plaats wou, maar dat die zij op het oog had, wat duurder was. ‘Neem hem
dan maar in godsnaam.’ Hij sprak anders niet graag over de kerk, bang voor
oneenigheid.
Om de hoek kochten ze nog een blikje zalm voor 12 uur, liepen dan verder, Looman
weer denkend aan Johan.
‘Hij is nu al onderweg.’
‘Ja, ik mag Dina nog wel zeggen schoone lakens op zijn bed te doen en water in
de kan.’ Dan, dieper doorgaande in haar denkingen over Johan. ‘Zul je nu niet dadelijk
uitvallen Looman? Laten we nu tactvol met hem praten.’
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Er was een angst in haar dat Looman nu alles bederven zou door zijn verdriet, ruw
tegen Johan zou uitvallen en hem zoo nog meer van hen zou verwijderen. Als hij het
nu maar aan haar overliet. Zoo'n gesprek moest heel langzaam begonnen worden,
zonder dat hij het bemerkte. En als hij een paar weken thuis was, ze het hem goed
naar den zin had gemaakt, zou hij dat meisje wel vergeten. Anders...... maar daar
dacht ze nog niet aan. Zoo diep kon die genegenheid toch nog niet geworteld zijn.
Och, ze kende het leven toch, wist toch hoe het ging in zulke gevallen. Ze dacht niet
langer aan die mogelijkheid, vertrouwde nu op haar kracht en macht als Moeder, die
ze bij haar jongen, dacht ze, nog nooit vergeefsch had aangewend, onwetend steunend
hierbij op haar geloof, dat haar levensbeschouwing was. Zulke vreeselijke dingen
waren in haar leven toch nog nooit voorgekomen, zóó had ze zich Johans toekomst
toch niet gedacht.
Zwijgend liepen ze zoo een eind, elk bezig met zijn eigen gedachten.
Dan zeide Looman, ineens, blij dat er een wending aan zijn denken kwam, want
ook hij was somber geworden nu hij aan Johan dacht:
‘Kijk, daar heb je Marie.’
Ze zagen haar uit de verte aankomen, Marie met ‘Pallieter’, het pinchertje, dat
keffend nu vooruitsprong en op hen toerende.
‘Pallie, Pallie,’ haalde Mevrouw Looman het hondje aan.
Dan sprong het tegen haar op, kwispelend en blij en tilde ze het even op. Een paar
buren, die voor het ramen zaten, lachten en groetten vriendelijk. Dan waren ze bij
huis, liep Looman vooruit, stak den sleutel in het slot en liet hen binnen.
Achter in de suite nam Mevrouw Looman nu stof af. Elken Zondagmorgen, eer ze
‘voor’ ging zitten, deed ze dat en het was haar in die jaren een prettige gewoonte
geworden. Ze vond er voldoening in tenminste op Zondag zooals ze zeide alles helder
en schoon te hebben. Ze had zich verkleed toen ze uit de kerk kwam, een morgenjapon
aangedaan. Er kwam nu toch niemand, Arend alleen en die mocht haar zóó wel zien.
Straks na de koffie moest ze zich toch kleeden om uit te gaan. Onder het stoffen
dacht ze nog aan de kerk. Ze ging na welke families ze gezien had, herinnerde zich
het beige costuum van Mevrouw Voort. Een costuum trouwens dat ze vroeger ook
al gedragen had; 't was nu geverfd. Dan dacht ze aan Johan die vanavond komen
zou. Al weken had ze op zijn komst gehoopt. Als nu alles maar goed ging. 't Was
een heel ding voor haar geweest, Johan uit Meppel te laten gaan. En wat ze verwacht
had, was gebeurd ook, spoediger echter dan ze voorzien had. Ze had ook gemeend
dat zijn liefde voor zijn moeder grooter was geweest, hij maar niet zoo voor het eerste
het beste meisje genegenheid zou hebben opgevat, tenminste zoo leek het nu. Ze had
gemeend dat hij in het algemeen meer aan zijn
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ouders zou denken, aan zijn zuster vooral. Hoe zou dit nu afloopen? Aan het meisje
wilde ze niet eens denken. Aan zakenkennissen van Looman had ze informaties
gevraagd, heel voorzichtig in een brief over andere kwesties. Wat ging het hun
eigenlijk aan. Uit wat ze vernomen had, had ze haar meening bevestigd gezien. Stil
triompheerend, omdat ze dat alles reedsmeende te hebben voorvoeld, had ze
geglimlacht. En nu, alleen door die paar zinnen die over haar in dien brief stonden
was haar oordeel beslist. Het meisje zelf zien en spreken, ze zou het, als het haar
gezegd was, met voorname verontwaardiging afgewezen hebben. Dit lag toch niet
op háár weg, zóó iets in geen geval. Het meisje zou er ik weet niet wat uit hebben
kunnen besluiten. Neen, kennismaking in geen geval. Het meisje was al eerder
verloofd geweest, zat alleen in café's, en haar vader was aannemer. Zóó waren de
informaties geweest en bij die paar nietszeggende zinnetjes had ze andere
mogelijkheden gefantaseerd.
Met een dochter van een aannemer had ze zich Johans huwelijk toch in geen geval
gedacht, daar hadden Looman en zij in hun leven toch tè hard voor gewerkt, om zóó
iets te bereiken. Dáárvoor hadden ze hun leven lang niet zoo'n zorg gehad en hem
zulke nette vrienden bezorgd. Waarom moest Johan nu altijd tegen de keer in? Er
waren in Meppel toch meisjes genoeg, en meisjes met geld en van heel wat beteren
stand. Trouwens, ze had het Looman ook al gezegd, wat deed Johan nu al aan trouwen
te denken? Hij kon wel eens naar een meisje kijken, samen eens een fietstochtje
maken, naar een partijtje gaan, maar banden aanknoopen, een meisje binden, moreel
al, mocht de jongen toch eigenlijk niet.
Zoo was in haar verontwaardiging langzaam een beeld ontstaan van het meisje
waarvoor Johan liefde gevoelde, een beeld dat niets meer met het oorspronkelijk
gemeen had.
Hierover wilde ze nu deze dagen spreken. Even voor ze naar de kerk ging, had ze
zijn laatste brief nog eens overgelezen. Heftig had hij geschreven en even had ze
geaarzeld, had ze er haar jongen in herkend zooals hij eigenlijk was, later echter toen
ze alles gelezen had, had haar verontwaardiging de overhand genomen. ‘Moeder,
laat me Greta meebrengen, ontvangt u ze en leer haar tenminste kennen, het kan toch
zonder eenige verplichting en ik weet, het zal een heerlijk Kerstfeest worden.’
Ze dacht nog aan die regels. Zij die vrouw ontvangen? En dat juist in deze dagen,
nu er zeker veel bezoek zou komen. Hoe zou ze haar moeten voorstellen? Als het
meisje van Johan? Neen, dat ging niet. Zooiets in geen geval.
Den vorigen avond pas was de brief gekomen en laat nog had ze Looman naar het
telegraafkantoor gestuurd. Goddank, dat kon tenminste niet gebeuren, dàt was
tenminste voorkomen. En ze had ook al zoo'n migraine tegenwoordig, nu ze pas een
nieuw tweede meisje had, dat kwam er nog bij.
Even dacht ze nog na over dien brief. ‘Het zal een heerlijk Kerstfeest worden.’
Wat was het goed dat ze dit voorkomen had. Zooiets nooit.
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En vooral niet op dagen als deze. En dan nog de dochter van een aannemer. En het
zou ‘zus’ ook zeker niet goed doen, nu Berghuis haar juist weer voor het studentenbal
gevraagd had. Zoo'n broer was toch ook geen reclame. Johan moest nu ook altijd
hun feestdagen bederven.
Ze keek even op. Met den schoorsteenmantel was ze klaar. Nu de kachel maar
bijvullen. Ze belde Dina, die kwam aandraven, ernstig met kolenemmer en een oud
tapijtje om onder te leggen, want ze wist al, dat dit nu gebeuren moest. Dan,
voorzichtig, werd de kachel bijgevuld, het tapijtje later, waarin misschien een stukje
steenkool was gevallen, weer meegenomen. ‘Vooral dichthouden Dina, anders valt
alles nog op het karpet.’
Ze stond nu weer op, nadat ze op haar knieën geholpen had, leunde tegen den
schoorsteenmantel. Er was een zorgelijke trek om haar mond, het huishouden eischte
toch veel.
Ongeduldig liep Looman de suite binnen. ‘Hoe is het, kom je ook haast tot zitten?
de morgen is al bijna weer om.’
‘Ja man, dadelijk, dit moet toch ook gebeuren?
‘Nou ja, met die kachel bijvullen heb je toch geen heele morgen noodig.
‘En als Dina dan morst, als er te veel gruis bij is en het straks gaat rooken?’
Maar Looman was al weer naar de voorkamer gegaan, zat voor het glas naar buiten
te kijken, keek in het spion of Arend nog niet kwam. Mevrouw was nu naar achteren
gegaan, had koffie gezet, Dina in de keuken instructies voor twaalf uur gegeven. Dan
kwam ze binnen, ging tegenover Looman zitten in de andere hoek van het raam.
Zoo zaten ze dan ten slotte; was schijnbaar het doel van den Zondagmorgen bereikt.
Alles was nu in orde, de kamer aan kant, geen stof onder de pendule of op de étagère,
dat ergernis geven kon, er was koffie, en toch - als bij alles wat ze deden, bevrediging
was er niet. Uiterlijk hadden ze alles gedaan en verstandig overlegd en in gedachten
meenden ze dat het nu was als het behoorde - doch ze verveelden zich, wisten den
tijd niet te vullen. Zwijgend zonder veel gesprek zaten ze voor het raam met, als
eenig genot, het kopje koffie waar beiden in roerden.
‘Zijn de van Genderingens al langs?’
‘Ja, maar Lize was er vandaag niet bij, die heeft een partijtje bij de ter Steegs. Dan
zweeg ze weer, nam een modeplaat, bladerde er in, zocht zich een costuum uit voor
den komenden zomer. Ze wilde iets nieuws, iets dat haar vooral slank kleedde, iets
anders dan de meesten in Meppel droegen.
‘Heb je nu nog geen japonnen genoeg?’
‘Ik mag toch wel ièts hebben voor de zomer?’
‘Zeker, natuurlijk’, zei Looman sarcastisch. Eigenlijk thuis te brengen wist hij dit
sarcasme niet, doch het wàs er. Waarom zou ze er ook eigenlijk geen uitzoeken? Als
ze een japon wilde hebben, moest ze er een nemen. 't Mensch hield nu eenmaal veel
van zulke dingen. Trouwens, zulke dingen vielen niet
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weg te cijferen. Een fatsoenlijke dame moest zooiets toch hebben. Hij kende wel van
die dokters en professorenvrouwen, die op anderhalve slof liepen, maar dat kon zìjn
vrouw toch niet doen.
Gedachteloos zat hij in het spionnetje te kijken, zeide dan, tot besef komend:
‘Arend zal niet meer komen, zeker vanavond als Johan er is.’
‘Misschien komt hij vanavond wel aan de trein.’
Dan gingen haar gedachten naar Arend. Zou die zich nu ook met de kwestie gaan
bemoeien? En zou ze dan weer alleen staan tegen de heele Langestraat, want Dirk
zou er natuurlijk ook zoo over denken. En Looman zou natuurlijk weer zwak zijn,
thuis denken als zij en flink doen en in de Langestraat met de anderen meepraten.
Zij zuchtte. Het was eigenlijk maar goed dat Arend van ochtend niet kwam. Hij zou
natuurlijk weer zoo beslist en autoritair over Johan gesproken hebben en weer zoo
zeker weten hoe ze hem aan moesten pakken. O, ze erkende het graag, hij was een
verstandige man, hij had vaak een ruimen kijk op de dingen ook, maar hij cijferde
haar als moeder zoo heelemaal weg. Zoolang ze met Looman getrouwd was, hadden
de opvattingen van de Langestraat haar geërgerd, die altijd meenden dat een vrouw
van niets anders wist dan kousen stoppen, inmaken en voor het huishouden zorgen.
De Zondagmorgens dat Arend kwam, waren haar dan ook vaak een zware beproeving,
ochtenden waarop ze vaak een stil verzet in zich voelde opkomen, zeker wist dat ook
zij als vrouw medezeggingschap mocht hebben. Al jaren kwam Arend
Zondagsmorgens, vroeger samen met Vader toen die nog leefde. Dan praatten ze
over alles wat er die week gebeurd was, over de raadsvergadering en de huizen die
verkocht waren. Meestal zweeg ze dan, interesseerde het haar niet, stond ze zoo
vreemd tegenover die dingen, die haar aandacht niet hadden. Een enkelen keer vroeg
ze wie er in dit of dat huis kwam te wonen, was ze wel eens benieuwd wie nu weer
verhuizen ging, doch de prijs, dien Vader altijd noemde, kon haar niet schelen.
In den tijd van overgang en examens spraken ze altijd over Johan en wat er verder
met hem moest gebeuren. Want dat er iets gebeuren moest, dat zij moesten ingrijpen
en besluiten, daar waren ze zeker van. Zijn zakgeld, zijn uitgaven, alles moest geregeld
en bepaald. Vader zeide dan, terwijl hij haar aankeek met een blik die zeide: jij bent
geen Looman en Johan wel’ dat híj vroeger met een dubbeltje in de week tevreden
was, en er toch ook in de wereld was gekomen.
‘Op mijn vijftiende jaar moest ik mezelf redden en ik heb nu toch ook een eigen
huis in de Langestraat,’ was altijd het slot.
Slechts even verweerde ze zich dan, omdat het toch altijd weer hetzelfde was,
wierp tegen, de tijden waren nu toch zoo heel anders, en dat men toch ook heel andere
eischen stelde. Och, en wat zijn zakgeld betrof, als z'n vriendjes nu toch ook zooveel
hadden.
‘Zeker, natuurlijk, verwen hem maar, doe maar royaal, dat heb je zeker
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nog uit den Bosch’ was altijd het slot, dat ze als een verwijt voelde aan háár ouders,
die geen fortuin hadden. Zooals vader dat Den Bosch uitsprak, zoo vernederend, zoo
zacht ingehouden hatelijk. Ze voelde dan hoe ze nog altijd als een vreemd element
werd beschouwd en dat altijd in de Loomans blijven zou. Katholiek, Roomsch, ze
wist wat een minachting vader daarvoor had, al sprak hij er nooit rechtstreeks met
haar over. De manier echter waarmee hij dan soms tegen Arend over ‘de domme
hoop’ en ‘die inhalige zwartrokken’ sprak, zeiden haar genoeg. Ze kwam van een
andere plaats, ver weg, waar de Loomans onbekend waren, ze kon hun grootheid
hier in Meppel niet navoelen, de Loomans, die toch tot de eerste burgerfamilies van
Meppel behoorden. Ze kende ook de namen niet van de echte Meppelaars en wanneer
het dan gebeurde dat ze zich vergiste, zeide Vader: ‘Neen, die niet, die is hier veel
later komen wonen, die komt van ergens uit Holland.
Eén enkele maal had ze wat teruggezegd, gevoeld dat die opmerking op haar sloeg.
Vergoeilijkend had hij gezegd: ‘Natuurlijk ook goeie menschen zoo bedoel ik het
niet, dat spreekt vanzelf, die zijn overal.’ Ze had toen verder gezwegen, zooals ze
altijd voelde te moeten zwijgen als de Langestraat aan het woord was. Zoo was het
met alles. Ze spraken altijd deftig en gewichtig in hun mannelijke waardigheid, zagen
niet hoe haar vrouwelijke intuïtie soms veel zuiverder voelde. Èn Looman praatte
meestal met hen mee. Goeie man toch. Graag had ze ergens anders willen wonen,
zonder altijd dat toezicht van de ‘Hooge Raad’ zooals Johan spottend de Langestraat
noemde. Want steun had ze in zulke gevallen van Looman nooit, kwesties met de
Langestraat moest ze altijd alleen uitvechten. 's Avonds bij haar in de huiskamer
dacht hij er ook zoo over, maar als Vader en de anderen er waren, was hij de zoon
van zijn vader, de broer van zijn broers, één van ‘de Langestraat.’
Ineens opschrikkend hoorde ze de stem van Looman: ‘Johan zal al wel in Zwolle
zijn.’
‘Ja, ik zal Dina zeggen dat ze water in zijn kannen doet en een handdoek klaar
legt, ik zou het haast vergeten.’
‘Gauw dan maar, anders is hij er al,’ spotte Looman even.
Ze stond op, nam de leege kopjes mee naar achteren, zeide Dina de kannen te
vullen en deed weer haar werk van huisvrouw en goede echtgenoote, een werk dat
haar diepst menschelijke eigenschappen in hun groei zoo ongeweten belemmerde.
Doch ze wilde niet anders. Zóó meende ze te moeten leven en al was er veel, dat ze
onwetend voor de uiterlijke dingen verzaakte, toch meendeze, dat het zóó goed was
en schaarsch waren de oogenblikken, waarin ze voelde dat haar leven anders had
moeten zijn, er dingen van hooger waarde bestonden. Even dan kwam haar zuidelijke
aard, die zoo heel anders was, boven, was ze de Katholieke vrouw, vreemd in deze
toch Protestantsche omgeving. Soms sprak ze er over met Johan, een heel enkelen
keer, angstig hier verder op door te gaan.
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Op ochtenden als nu in de kerk, even haar leven overdenkend, meende zij dat dit
haar plicht was, haar godsdienst haar dit oplegde, deze taak: zóó voor haar huisgezin
te zorgen als ze deed.
Ze zaten nu aan tafel. Looman rondkijkend, ingehouden zenuwachtig. Er was
hoofdkaas. Heerlijk. En het was lekker warm in de kamer. Hij kon van hieruit in zijn
tuin zien, waar nu aanhoudend de sneeuwvlokken vielen. Zoo'n ochtend kon zoo
echt gezellig zijn. Waarom moest zoo'n jongen nu z'n genot ook altijd bederven?
Wat had hij daar al niet een last van gehad in zijn leven. Van Marie nooit. Dat kind
was zoo gemakkelijk en leidzaam. Nooit iets mee te doen en altijd even gehoorzaam.
Dat hij nu ook juist dien brief kreeg. Juist toen zij van de voorkamer naar achteren
ging, en uit gewoonte even keek of er ook post was, had hij hem uit de bus gehaald.
Zijn vrouw schoof hem zijn koffie toe, maakte dan de boterhammen voor Dina
klaar.
‘Wat dacht je, zou het zoo genoeg zijn?’
‘Ja, och geef haar er nog maar een stuk koek bij vandaag. Of vindt je beter van
niet?’
‘Ja, toe maar.’
Marie stond op, bracht het bord naar de keuken. Zoo'n meid mocht toch ook wel
eens een oogenblik zitten, zei Looman dan goeiig-democratisch, zoo Zondags moest
Marie het haar maar even brengen.
‘Vader wilt u nog wat van die ossetong?’
‘Dank je, zoo voornaam ben ik niet grootgebracht, hoor. Ik heb liever hoofdkaas,
maar ga jij gerust je gang. Ik denk er nu eenmaal zoo over, 't is maar een meening.’
Stil smeerde Mevrouw Looman nieuwe boterhammen, legde ze al vast op de
schaal. Zelf kwam ze zoo bijna niet tot eten, zorgde maar steeds voor een ander, keek
rond of de borden nog vol waren, moedigde dan aan. En soms, terloops en haastig,
nam ze zelf iets.
Zoo aten ze door, stil en zwijgend. Mevrouw Looman overdacht waar ze 's middags
naar toe moesten. Ja, het kon toch eigenlijk slecht anders, ze moesten nu naar de van
Kalkers. Maar Looman zou wel niet willen, liep zeker liever een eind om, wilde even
bij de ‘Rozenboom’ zitten. Vreemd dat die man daar nu zooveel tegen had, zoo eens
een enkelen keer zijn gekleed pak aan te doen. Als ze het hem vroeg was het altijd
uitstellen en nog eens uitstellen. Het leek op het laatst zoo onbeleefd. De menschen
kenden Looman nu wel zoo'n beetje, maar het moest toch ééns gebeuren. Men had
toch verplichting, er was nu eenmaal zoo iets als conventie, daar moest men zich bij
neerleggen. Vandaag zou ze het ook maar niet vragen, nu Johan vanavond kwam,
nu was hij toch al zenuwachtig genoeg.
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‘Vader, komt dat meisje nu met Johan met Kerstmis?’
‘Nee Marie, we moeten eerst nog eens heel goed informeeren wat dat eigenlijk
wel voor meisje is, voor we ze hier in huis ontvangen.’
‘Ja moeder, maar als ze hier is, ziet u ze toch en kan u het zelf zien.’
‘Kind, Marie, denk nu eens na, dan is ze hier toch al, dan is het toch al bijna
officieel, je weet hoe gauw de Hamels er over praten. Neen, geen kwestie van, eerst
wel degelijk en uitvoerig informeeren.’
‘Maar als Johan zelf nu toch zegt,’ wierp Marie nog even tegen, intuïtief
redeneerend. ‘Johan zal dat toch wel het best weten?’
Mevrouw Looman antwoordde niet meer, speelde zenuwachtig met haar servetring.
Zeker, Marie had gemakkelijk praten, net of alles zoo eenvoudig was, er moest zoo
weinig mogelijk aandacht aan geschonken worden, dat stond bij haar vast. Een
aannemersdochter. Ze dacht er voortdurend aan, het hinderde haar. In haar moedertrots
had ze Johan een vrouw willen bezorgen, rijk en van een eerste familie en nu dit.
Dat hij zelf dit wilde, meende hierin zijn geluk te vinden, kwam niet in haar op. Ze
was toch zijn moeder, ze wist toch het beste wat goed voor hem was.
Dan wilde ze Marie afleiden, zeide ‘Bij wie heb jullie krans vanmiddag?’ Doch
voordat ze had uitgesproken, zei Looman ineens heftig:
‘Hier in huis komt die meid nooit.’
Hard, ingehouden zenuwachtig kwam het er uit. 't Was te zien dat hij driftig was,
méér wilde zeggen, méér wist.
‘Looman, Looman. Denk toch om Dina.
Maar Looman, zich nu vrijer voelend, nu hij het gezegd had, nog eens. ‘Hier in
huis komt die meid nooit, die slet, die......
‘Looman dan toch.’ Dan keerde ze zich tot haar dochter. ‘Marie, ik kan je dit
zeggen, dat meisje is de dochter van een aannemer, en die omgang van Johan is ons
heelemaal niet naar de zin. Wij hadden hem iets beters toegedacht. Maar vader is nu
driftig en overdrijft. Het meisje is niet van goede familie, dat is waar, maar een slet,
dát zal hoop ik wel overdreven zijn. Ik moet er met aan denken, mijn goede jongen
met zoo iemand.’
‘Een slet, een slet, een slet.’
Bijna triomphantelijk reikte hij dan zijn vrouw een brief over. Mevrouw Looman's
vingers trilden, ze zocht naar haar lorgnet, gehaast, zenuwachtig. ‘Looman......, mijn
lorgnet......, vertel maar.’
Tergend en langzaam kwamen zijn woorden er uit, alsof hij kwetsen wilde en
beleedigen: ‘Heel eenvoudig een brief van een informatiebureau, die schrijft dat die
juffrouw Mendel, of hoe dat schepsel heeten mag, als Johan uit is of niet in de stad,
met zijn vrienden in cafés zit, daarmee 's avonds na tienen op straat wordt gezien
enz. enz.’
‘Looman,’ waarschuwde Mevrouw Looman met een blik op Marie, bang dat er
nog ernstiger feiten zouden komen.
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‘Alsjeblieft, wat zeg je ervan.’ Zelfvoldaan zette hij zijn lorgnet af, stak die in zijn
foudraal, trommelde dan op de tafel. ‘Alsjeblieft.’
‘Ja maar Pa, zoo iets zegt toch niets.’
‘Zegt dat niets, denk nu toch eens na, die vrouw bedondert......
‘Looman.’
‘Nu ja, laat dat kind dan niet zulke domme dingen zeggen. Die vrouw bedriegt
Johan, als dat dan netter uitgedrukt is.’
‘Dat zie ik niet in Pa, Johan zal toch wel weten dat ze met zijn vrienden gaat.’
‘Kind schei uit, dat weet Johan natuurlijk niet. Bah, bah, bah.’
Mevrouw Looman keek voor zich uit, strak nu en beheerscht. Er was een
vastbesloten trotsche trek op haar gezicht gekomen. Haar voorspelling was dus
uitgekomen. Och, ze had wel heel vaag zooiets gedacht, geheel onverwachts kwam
de slag niet. De vader aannemer, alleen in café's zitten, de antecedenten waren er.
Dan zeide ze waardig en beslissend:
‘En dat had jij hiér willen halen, Marie, in òns huis, in het huis van je vader en
moeder?’
‘Ja, God, maar moeder ik zie niet in...... Trouwens wat weet zoo'n informatiebureau
nu van iemand?’
Mevrouw Looman wilde antwoorden uitvoerig, maar Looman brak af.
‘Dat hoeft ook niet, als wij maar inzien, als wij maar weten.’
Dan zwegen ze, werd verder gegeten. Mevrouw Looman schonk zich nog koffie
in, dronk langzaam slokje voor slokje. Bijna uitdagend keek ze voor zich. Enfin, ze
zou dan zien wie hier sterker was, die juffrouw of zij als Moeder. En dat wilde hiér
komen.
‘Neem dat stukje hoofdkaas nu nog Looman, anders blijft het over.’
‘Nee, nu ja toe maar. Het is lekker, maar zulke scènes vergallen je alles, enfin, ik
heb mijn Zondagscadeau al weer te pakken.’
Zuchtend stond hij op, liep naar voren, nam de brief mee om die nog eens op zijn
gemak over te lezen.
Marie en Mevrouw Looman bleven zitten, beiden denkend aan wat komen zou,
bezorgd beiden, onderdanig aan het Leven.
Ze liepen nu met vele anderen als op zoo vele Zondagen de groote weg af. Stil had
Looman in de voorkamer op zijn vrouw zitten wachten. Anders kon het zoo lang
duren en stond hij vaak ongeduldig onderaan de trap te roepen. Maar nu vandaag,
nu hij aldoor die brief weer overgelezen had, stond zijn vrouw ineens klaar met haar
hoed al op voor hem. Eén ding stond vast, die vrouw moest uit Johans leven. En dat
moest gebeuren ook, al zou het hem ik weet niet wat kosten. Ging het niet zoo maar,
dan met geweld. Maar hij troostte zich, overwon zijn onrust zooveel mogelijk, al
week die niet geheel. Als het er op aankwam was de macht toch aan hem, had hìj
hier toch zijn maatregelen te nemen. Och, en als hij zijn boekhouder
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of iemand anders eens naar dat meisje toestuurde, zoo'n vaart zou dat ook niet loopen.
Een gewone scharrelpartij misschien. Wel ja, hij vatte het misschien wel veel te
ernstig op. Maar onaangenaam bleef het.
‘Je haalt hem toch zeker van de trein Looman hé, 't is beter dat Johan niets merkt
van die brief. Eerst maar doen of we van niets weten.
‘Wel ja, och dat loopt zoo'n vaart niet. Studentenstreken.’
Maar er bleef een vage angst in hem, hoe zich in zulke gevallen te gedragen. Moest
hij hier nu ernstig optreden en Johan danig onder handen nemen of net doen of hij
niets wist en het laten doodbloeden?
‘Maar kijk nu toch eens man, de Beersma's groeten.’
‘Ja, ja, dag mijnheer Beersma, goeden middag.’
Even, terwijl ze al voorbij waren, knikte Mevrouw Looman ze nog vriendelijk na.
Ze zou het haar jongen nu toch maar zoo gezellig mogelijk maken deze dagen en
hem vertroetelen. Maar die brief, die brief. En die laatste brief van hem zèlf ook. Ze
had er een toon in gevonden, die wees op meer dan studentenstreken. Iets ernstigers.
‘Bah, wat een herrie eigenlijk.’
‘Ja, waarom loopen wij hier ook?’
‘Och, 't is zoo de gewone wandeling hé. Iedereen loopt hier op Zondag. Dat doe
je nu eenmaal. Maar druk en lawaaiig is het hier wel, dat is zeker.’ Ze liepen nu het
plantsoen door. Mevrouw Looman vertelde, even terugdenkend aan vroeger, hoe ze
hier altijd met Johan liep, ze samen de bergjes op en af holden, hij brood meenam
voor de eendjes. En in de kiosk wilde hij altijd een theekoek hebben. Looman zweeg.
Dit was nu alles anders, dit kwam niet terug. Johan was nu ouder geworden, was
onder vreemden invloed geweest. Ineens voelde hij het als iets dreigends. Maar
iedereen werd toch ouder. Dus Johan ook, dat was toch heel gewoon. Onrustig gaf
hij zijn vrouw een arm. Kennissen liepen hen tegen, en luidruchtig praatte hij over
Johan en andere dingen, vergat zijn leed van straks. Maar één moment, dat in lang
misschien niet zou terugkeeren, had hij duidelijk voor zich gezien, hoe er een conflict
tusschen hen komen zou; scherp had hij ook het wankele van zijn eigen
persoonlijkheid gezien, scherper misschien dan hij gewild had.
Een heel eind wandelden ze nog verder, missend echter die kalmte die soms
Zondags over hen kwam, wanneer ze den grooten weg afliepen, rustig naast elkaar,
omdat ze zich rijk wisten te midden van de vele anderen die daar liepen, de velen
wier bezit ze minder wisten dat het hunne. Op zulke dagen was er even iets van
goedig geluk in mijnheer Looman, streek hij met zijn hand langs zijn dikke winterjas,
praatte hij opgewekt met zijn vrouw, groette een knecht die ze tegenkwamen opvallend
joviaal.
Een poos zaten ze nog in de ‘Rozenboom’, Looman met zijn catsje, Mevrouw met
haar glas advocaat en biscuitje.
Stil zaten ze, beide turend naar het biscuitje dat de kellner naast het glas
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had gelegd. Vreemd dat ze daar nu beiden naar tuurden. Dan, of ze zijn gedachten
raden kon, zei Mevrouw:
‘Die moest Johan vroeger altijd hebben, weet je niet?’
‘Ja, zeker en van die groote ronde.’ En weer driftig wordend: ‘Die meid moet van
hem weg, zoo gauw mogelijk.’
‘Zeker, zeker, Looman. Maar denk nu toch even aan de menschen.’
Even zaten ze nog, stonden dan op en gingen naar huis, vandaag eerder dan
gewoonlijk. Het was nog vroeg, nog een uur voordat Johans trein zou komen.
‘Zal ik hem halen?’
‘Goed, dan zal ik in dien tijd nog wat citroenvla maken.’
Ze ging eerst nog naar boven, verkleedde zich, trok een andere japon aan, maakte
haar haar opnieuw op, zette een paar bloemen op tafel, haalde de portflesch en een
paar glazen uit het buffet.
Ze keek de kamer nog even rond, ging dan naar de keuken. Heerlijk was het toch
dat Johan kwam, ondanks alles. Ze kon nu tenminste met hem praten over de stukken
die dezen winter in de schouwburg zouden gespeeld worden en hem wat over de
schrijvers vragen, zoodat ze tenminste al wat op de hoogte was.
Het andere met dat meisje, kwam later wel geleidelijk terecht en leek haar nu
verder af dan vanmiddag.
Looman was nog even in de voorkamer voor het glas gaan zitten, ging dan uit.
Hij liep de straten door, meer in een andere stemming nu. Hij had een doel. Een
klein winkeltje in een straatje in de buurt ging hij binnen, kocht er een paar gedroogde
bokkingen.
‘Toch echte Lemmer hé juffrouw?’
‘Zeker mijnheer. Dezelfde die u altijd heeft.’
Joviaal-democratisch wees hij het aanbod af ze even thuis te laten brengen, stak
ze dan in de binnenzak van zijn jas.
Hij trok er zich niets van aan of andere menschen het misschien belachelijk vonden,
dat hij ze kocht en ze vanavond voor ze naar bed gaan samen nog met Johan opat.
Hij vond het nu eenmaal lekker, een echte ouderwetsche gezelligheid. Hij smulde er
van en had het liever dan zoo'n formeel souper. En hij wist dat Johan het ook lekker
vond. 't Was vreemd, maar soms voelde hij in dingen als deze een band tusschen
Johan en hem, waar zijn vrouw buiten stond. Die was zoo anders opgevoed, kwam
uit zoo'n ander milieu. Roomsche menschen hadden tòch altijd iets anders, dat stond
vast. Doch goedig als hij was maakte hij haar 's avonds ook wat klaar, iets waarvan
hij wist dat ze veel hield.
Hij was nu op het station, waar de trein juist aankwam.
‘Dag Johan, jongen, heerlijk dat je weer thuis bent.’
‘Dag vader.’
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De jongen keek toch wel ernstig, voelde zich misschien vreemd, was ook in een paar
maanden niet thuis geweest.
‘Voel je je goed?’
‘Best, vader.’
‘Heb je bagage, geef maar hier.’
Maar Johan wilde zijn tasch zelf dragen, hoe zijn vader ook aandrong. Er was iets
onderworpens, iets angstigs in zijn vragen en kijken, waar Johan even medelijden
mee kreeg. Zóó behoefde de verhouding toch niet te zijn. Hij wilde toch ook alleen
het goede, misschien op een andere manier, doch niets slechts toch in elk geval,
zooals vader meende en door nu goedig te zijn wilde voorkòmen.
Het was mistig. Slechts wazig zagen ze andere menschen langs zich gaan.
‘Het is net of het hier altijd kouer is dan in Amsterdam.’
‘Ja, het ligt ook zooveel noordelijker hé.’
Ze zwegen weer. Mijnheer Looman keek zijn zoon aan, probeerde weer te weten
hoe Johan dacht, wat er in hem omging. Hij sprak zoo weinig. Als alles nu maar goed
afliep.
‘We zijn er bijna hé?’
‘Ja, 't is maar een stap.’
Zouden ze nu naar binnengaan? Zou hij nu nog eerst even met hem er over praten,
want straks thuis was er zeker geen gelegenheid meer.
Johan sprak niet meer, liep stil naast zijn vader.
‘Ziezoo, we zijn er al weer.’
Hij deed de deur open, duwde Johan naar binnen, zeide dan nog even als hij den
hond al hoorde aankomen, die Johan tegemoet vloog, wist dat het anders te laat zou
zijn: ‘En wat dat andere betreft, Johan, je weet wel wat ik bedoel, laten we dat nu de
eerste dagen maar laten rusten. Dat zal allemaal wel in orde komen. Je weet wel je
vader en moeder hebben je nog nooit iets dat goed en eerlijk was geweigerd.’
‘Ja maar vader, ik wou juist wel deze dagen......
‘Stil nu maar, daar heb je Moeder al.’
Meteen, angstig voor wat verder komen zou, duwde hij hem de kamer in, waar
mevrouw Looman hen al tegemoet kwam.
‘Dag Moeder.’
‘Dag jongen, heerlijk dat je weer thuis bent en de Kerstdagen weer bij ons kunt
zijn.’
‘Ja moeder.’
Dan denkend nog aan zooeven, vreezend, dat Johan ook nú er over wilde spreken,
trok hij Johan mee: ‘Kijk eens, heb je die nieuwe pauwschotels al gezien.’
Maar Mevrouw weerde af: ‘Dat komt straks wel. Johan blijft toch langer dan
vandaag. Straks, hier, neem eerst een glas port jongen.’
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Romantische liederen,
door Ben van Eysselsteijn.
I.
De nar.
Mijn kleurig pak is als een bonte lap,
Van roode en gele zij, met looden munten;
mijn leeren schoenen dragen lange punten,
de bellen rink'len aan mijn narrekap.
De vrouwen lachen om mijn felle spot......
de wereld is een zaal met schelle tinten;
mijn eigen hoofd staat op een stok met linten;
ik draag een bochel en ik speel voor God.
En ik zeg ‘krom’ - men lacht om mijn gelaat
dat ernstig blijft in den getooiden nacht......
En ik zeg: ‘recht’ - en grijns; men lacht en lacht mijn beenen dansen met mijn ziel de maat!
De vrouwen lachen...... en ik zing, ik zing......
‘Het feest is uit!’ zeggen de blonde knapen.
Klein - in den zetel, met het aadlijk wapen,
blijf ik alleen, als een vergeten ding.
O, dit het eind'lijk einde van den nacht?
Nog toeven de uren voor een korte slaap;
Zie: Op mijn leuning speelt een oude aap
Met een metalen bol - en spiegelt zich - en lacht!
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II.
Romantische avond.
De maan heeft zilver in den nacht gezet,
- een nacht van glanzen en verwaaide geuren en huivert in de diepgebrande kleuren
der kleine ruiten van het oud roset.
Er staat een stille schijn van verre lichten;
- laat in den avond blijft de wereld buiten Een vogel is sentimenteel aan 't fluiten,
de torens lijken slapende gezichten.
Ginds rammelt een lantaren aan den hoek,
het licht waait schichtig langs de eiken deuren:
ik wacht - alsof een ding stond te gebeuren
en lees mij zelf in een verloren boek.
En 'k voel mij ernstig als een héél oud mensch,
het leven klopt tusschen mijn smalle handen;
de eeuwen zijn verweerde gobelins
met bleeke beelden, langs de kamerwanden.
Wij schrijden...... schrijden...... door den grooten tijd,
daar is geen afstand meer die ons kan scheiden;
wij zijn het leven en het sterven beiden:
- een klein gebeuren van de eeuwigheid -
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Kroniek.
Boekbespreking.
L. van Deyssel, Verzamelde Werken, deel III-VI, Amsterdam, Scheltema
& Holkema's Boekhandel.
Na mijn aankondiging van deel I en II dezer nieuwe uitgave mocht ik, kort na
elkander, al de andere deelen ontvangen.
Het was een beetje overstelpend. Al dit werk inderdaad te bespreken, het zou
gelijkstaan met een studie te schrijven over het, bijna onbegrijpelijk veelzijdige,
litteraire wezen van den grooten prozaist die Van Deyssel is.
Tot zulk een studie zou mij allerminst de lust ontbreken - integendeel, zij lijkt mij
een uiterst aanlokkelijke onderneming - het is om andere redenen dat ik haar
voorloopig moet opgeven, althans uitstellen...... ik heb zelfs geen denkbeeld tot
wanneer! Maar wat ik niet langer uitstellen màg noch wìl, dat is: de zeer belangrijke
verschijning, ook van deze laatste vier deelen der nieuwe Van Deyssel-uitgave, ten
minste aan te kondigen. Want zou het geen feit van groote beteekenis zijn, dat in een
tijd van zoo algemeene gedruktheid, onverschilligheid, demoralisatie - of is het méér
een, zoowel algemeen cultureele als speciaal litteraire, apathie? - een nederlandsch
schrijver en zijn uitgevers den moed hebben, een nieuwe uitgaaf te lanceeren, een
fraaie, aan hooge eischen voldoende uitgaaf, van critische en beschouwende litteraire
werken die, hoe schoon en belangrijk zij overigens geacht mogen worden, den gloed
en de prikkelende charme van het nieuwe, onbekende en onverwachte missen?
Werken die, ook in gansch anders gezinde tijden, die altijd en overal toch maar alleen
kunnen spreken tot de zuiverst kunstgevoeligen en in kunst belangstellenden? Enkele
kritieken van Van Deyssel en zijn roman Een Liefde mogen een tijd lang zekere
populariteit genoten hebben, blijkende o.a. uit opgewonden lof-prijzende besprekingen
door zeker soort van journalisten, die in hun geschriften immers nooit iets anders
plegen te geven dan een echo, hoogstens eenigszins versterkt, van de stemmen die
zij hooren om zich heen, dat de meeste zijner zoo uiterst subtiel ontledende of zoo
hoog gestemd lyrische kritieken en beschouwingen ooit kans zouden hebben door
te dringen tot wat men zelfs in engeren zin het groote publiek noemt, laat ik mij niet
wijs maken. In deel III van deze nieuwe uitgaaf, op blz. 25 van die verzameling
opmerkingen en korte beschouwingen welke Van Deyssel: ‘Uit het leven van Frank
Rozelaar’ heeft genoemd, lees ik: ‘Beste kunst maken is: zijn in den wezens-staat in
welken men zich bewust is Eeuwig te leven, en van daaruit beeldend te werk te gaan.’
Welnu, ook om die ‘beste kunst’ te genieten heeft men een ander soort ‘wezens-staat’
noodig dan die waarin 99 percent van het hedendaagsche menschdom dagelijks van
opstaan tot naar bed gaan verkeert. Men moet er n.l. voor zijn:
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innerlijk volkomen rustig en in vrede met zich zelf en daarbij diep aandachtig en vol
liefde voor de uitingen van een medemensch. Ook bij het genieten van ‘beste kunst’
moet men vervuld zijn van het besef der Eeuwigheid. Moet men kortom zèlf op zijn
bèst zijn......
Het derde deel, dat waarvan ik al sprak, bevat, behalve die ‘uit het leven van Frank
Rozelaar’, nog vele andere korte, zeer subtiele, vertellinkjes, opmerkingen,
beschouwinkjes, die Van Deyssel met ‘Kind-leven’ en ‘Als het dag wordt’ betitelde
en die door de litteratuur-minnaars in Nederland (de eenige soort lieden die er notitie
van namen) schertsenderwijs de ‘Adriaantjes’ worden genoemd. Het schijnen wel
alle jeugdherinneringen van den schrijver te zijn, geplaatst in een stil, zacht, teeder,
en toch soms hel-visionair licht. Daarna volgen in dit deel die nog veel heller,
diep-bewuster, ja soms angstwekkend-overbewust geziene herinneringen aan Parijs:
Het Ik (Heroïsch-Individualistische Dagboekbladen). Deze, betrekkelijk weinige
bladzijden (in de nieewe editie slechts een vijftigtal) heb ik altijd beschouwd als
behoorende tot het allerbeste wat Van Deyssel geschreven heeft. Iets van zijn diepste,
eigenlijkste zelf komt erin aan den dag. En deze ‘zelf’ herinnert sterk aan Hamlet,
Don Quichotte, en andere heldengestalten der wereldlitteratuur, aan hen n.l. die
geleden hebben onder het gebrek aan harmonie tusschen hun verdeelding van subliem
mensch-zijn, hun visionairen en overbewusten wil, en hun menschelijke
ontoereikendheid, hun onmacht. In heerlijkhoogen zelfspot werd dit lijden hier geuit.
Voorwaar geen lectuur voor jan-en-alleman! Het ‘groote publiek’ leest liever
scheurkalender-wijsheid.
Het vierde deel bevat een aantal van de beroemdste kritieken. Daar is in de eerste
plaats ‘Nieuw Holland’ en ‘Over Literatuur’, daar is ‘La Terre’ en ‘Lidewijde,’ daar
is ‘De Ooievaar’ en ‘Porcelein’...... och, ik zou ze álle kunnen noemen, als zoo goede
oude bekenden van wie de periode 1885-1900 met hart en ziel meebeleefden. Jammer
dat er geen jaartallen meer bij staan. Maar wat beteekenen ten slotte over eenige
jaren ook deze jaartallen? Het is de herontdekking en de verheerlijking van het
proza-schrijven als een hooge en edele kunst, het is het opleven, het opschitteren
dier kunst zelf in onze ‘lage landen,’ waarom dit werk is vereerd en vereerd zal
blijven, zoolang er hier nog eenige werkelijke litteratuur-minnaars... ronddwalen.
Dan het vijfde deel. Meer ‘beschouwingen en kritieken’, waarbij alweer zoovele,
waarin wij.... wij, die nu al meer en meer de oude garde worden.... ons zoozeer
verkneuterden, toen zij verschenen. ‘Over kunst of eigenlijk over den heer Henri
Borel’ (die titel alleen al, niet waar?) en dan de ‘Aeolie of de Wind door den Gulden
Winckel’. ‘Ha, waandet gij dat wij gestorven waren, dood de geest van onze jeugd?
't Is waar, dat de Koning vele deuren van het paleis wijd heeft open-gezet, 't is waar
dat een verdachte menigte grauwe klanten onwelriekend in de voorportalen
samenschoolt en Hij er langs gaat, de hand niet meer aan de rijzweep, maar nauwelijks
geschoeid en,
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met den glimlach mede, bewegend in minzaam gebaar’...... O, ze hebben niet veel
daadwerkelijk effect meer gehad, die latere kritieken, maar toch, zal niet de Aeolie
nog blazen als gansch die ‘menigte grauwe klanten’ voor goed verdwenen en vergeten
is? En zullen er ook dan geen zijn, die er hun deugd aan hebben, zij het niet zóó'n
hartverkwikkende deugd als wij?
Deel VI: ‘Lyrisch en verhalend proza, ethiesch-mystisch varia, reisindrukken,
schetsen, en aanteekeningen’ In zekeren zin was de vroegere indeeling mij liever
dan deze systematische. Wij waren er ook zoozeer aan gewend.
Maar het doet er niet veel toe. Ook hierin is de gansche Van Deyssel, de sensitieve,
de virtuose, de onovertroffen-geestige. Ik zie het nu wel weer in, het zal nog altijd
heel moeilijk zijn, een volledige studie over hem te schrijven. Zijn beteekenis voor
onze litteratuur - ik zal het niet beleven, dat men haar ten volle beseft. Ave, Caesar,
morituri te salutant!
H.R.

Ernest Claes, De Witte, met twaalf penteekeningen van J. Leonard.
(Vlaamsche Bibliotheek, onder leiding van Emanuel de Bom) Maatschappij
voor Goede en Goedk. Lectuur, 1920.
Als iemand mij zou vragen, wat ik nu wel de meest kenteekenende eigenschappen
van dit kostelijke boekje vond, ik geloof, ik zou antwoorden: plezier in het leven
zooals het nu eenmaal is, én: eenvoud.
Plezier in het leven zooals het nu eenmaal is... het lijkt, zoo op het eerste gezicht,
niets dan een, eenigszins omslachtige, omschrijving van het ouderwetsche ‘levenslust’
en het moderner ‘levensvreugde’, maar het is toch wel degelijk bedoeld als een meer
preciese aanduiding dan die woorden vermogen te geven. Er zijn n.l. vele levenslustige
menschen, die het leven volstrekt niet zien zooals het nu eenmaal is en het ook
geenszins zóó begeeren te zien, laat staan dat zij het zóó zouden beminnen! Menschen,
beschaafde lieden, die plezier hebben in het leven-zooals-het-nu-eenmaal-is, zijn er
in Holland zelfs maar zeer weinigen. In Vlaanderen veel meer. Wij intellectueele
Hollanders, wij zwaarwichtige, wij moraliseerende, wij dubbel-overgehaald-ethisch
en sociaal denkenden, wij willen er bijna altijd en overal in de eerste plaats iets aan
veranderen, aan het leven, voor wij er van houden kunnen. Er plezier in hebben
ondanks alles, ondanks anderer, en eigen, ellende...... wij vinden het zelfs, nu ja,
tamelijk minderwaardig, ordinair, ongevoelig. Denk u Brusse, die over ‘De Witte’
schrijven zou. (De Witte, moet u weten, is de held van deze verhaaltjes, een bengel
van een jongen met een wit-blonden kop) Zeker, Brusse heeft ook zijn groot plezier
gehad aan dien leuken, geestigen boy, zijn onsterfelijk Boefje, maar toch, het was
een plezier van verstandig groot mensch aan iets aantrekkelijk wilds, het is niet het
plezier van een enkel maar genietend bekijker van ongetemde natuur...... O, het is
heel moeilijk uit te leggen, het is ook misschien wel meer een verschil in
kunstopvatting dan in levensbeschouwing. Het is ten slotte wel mogelijk, dat ook

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

422
Claes er wel over nadenkt, hoe die rakker, zijn ‘Witte’ zoo is geworden als hij is, er
wel over denkt en er een beetje om treurt in zijn hart, dat zoo'n pittige jongen zulke
domme, brute ouders en broers heeft, en zoo smadelijk onderdrukt worden kan. Het
is allemaal wel mogelijk, maar het blijkt in 't geheel niet uit zijn boekje, waarin hij
alleen maar teekent en vertelt, beeldt en karakteriseert, alle overdenkingen, maar ook
àlle, aan zijn lezers overlatend.
En dan de eenvoud. Deze verhaaltjes zijn nu eens echt eenvoudig, prettig
eenvoudig, open, direct, op den man af. Al beeldend versmaadt Claes de zeer
subjectieve typeering niet, argeloos geeft hij zich zelf in zijn beelding, maar hij laat
zich door die natuurlijk opwellende subjectiviteit niet verleiden verder te gaan in die
richting, te gaan filosofeeren of moraliseeren, hij is er veel te bescheiden voor, en te
ongewichtig. ‘Pastoor Munte’, zegt hij op blz. 19, ‘met zijn zoeterig heiligengezicht
(volkomen subjectief, H.R.) en zijn zwarte snuiflip (objectief verklarend, H.R.) kwam
soms ook eens kijken in de school.’ Pastoor Munte, de Elsevier-lezers kennen hem
nietwaar? Zij herinneren zich 't geheel aan hem gewijde schetsje van Claes, verleden
jaar in dit tijdsch. gepubliceerd.
Welk een echte vroolijkheid heerscht hier, met welk een diepe leute in zijn, dan
ook sprankelend-levend onderwerp heeft Claes gewerkt. Het opgeschroefde, het
geforceerd-vroolijke van ‘Pallieter’ is ver te zoeken. En zeg nu niet dat het dan ook
maar alleen gul plezier in guitige jongensstreken is, en niet dat wijdere, dat
dichterlijker geluk, van zoo'n levenden jongen te zien in de natuur, als een stuk b.v.
van heerlijk volle zomernatuur. Lees blz. 137. De Witte heeft voor zijn moeder
aardappelen moeten koken - terwijl hij zooveel liever met de makkers naar buiten
zou zijn getrokken - en om zich te wreken heeft hij er te veel zout ingedaan. Maar
eindelijk is hij toch vrijgekomen: ‘Hij was linksaf den beemd ingeslagen omdat hij
aldus verborgen was achter het korenveld van de Worp en ze hem niet meer konden
terugroepen. Onder een grooten elzenstruik liet hij zich vallen, na eerst gekeken te
hebben of er geen brekken of muurzijkers in 't gras zaten. Nadat hij uitgeblazen was
ging hij van puur plezier een paar keeren op zijn kop staan om op die wijze naar de
lucht te staren, die aldus veel hooger en wijder was, dan wanneer ge ze rechtstaans
bekeekt. Heel die gouden namiddag lag vóór hem, en het was pas noen. Nu zaten ze
thuis op hun kin te kloppen bij die zoute patatten, en de gezichten die ze zouden
trekken.! De Witte zag het zóó voor zijn oogen, en hoe meer hij er aan dacht hoe
beter hij het zag, en hij moest de handen op zijn buik houden van het danig lachen.
Hoe nijdig zouden ze zijn dat ze hem niet onder hun handen konden krijgen.
‘'t Was smachtend heet op dit volle middaguur. Over het wijde broek zat de zon
zoo groezementig te stoken alsof de lucht aan 't smelten was, en daar hing over de
vlak uitgespreide beemden een tintelende lichtschittering die den kop aan 't duizelen
bracht. Geen vogel was er in de lucht te zien. Alles lag dood gebrand, vergaan in de
ontzaglijke hitte. De hooge grashalmen lieten
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hun vlummige koppen topzwaar neerhangen, de baardige aren van het wilde gers
waren dor grijs, als verschroeid, en in 't droog rutselend gras kondt ge de sprinkhanen
hooren knisperen. De Witte zag de statie liggen met haar rooden gevel en zinken
dak, vlak in de felle zon, en daarachter de hoekige daken van 't dorp rond de kerk. 't
Was of de harteklop van 't leven met een slag was stilgevallen, en of al de dingen
lagen vastgestold op de eendere plaats waar ze stonden. Daar was iets benauwelijks
aan. De Witte voelde hoe het hem naar den kop steeg, en hij zocht naar iets dat leven
had en bewoog vlakbij’....
Wat de twaalf penteekeningen van Leonard betreft - die doen het hem niet.
H.R.

Nulle Finsen, Uit Björnson's Leven. N.V. Uitgevers-Maatschappij van
Loghum Slaterus en Visser, Arnhem, 1920.
Voor een geestelijk begrijpen van een vroegere cultuur moet men het leven van
anderen medeleven, zegt Björnson. Is dat ook voor de dragers dier cultuur, is het ook
voor zijn eigen leven waar? Komen wij hem geestelijk nader, wanneer wij, gelijk
hier geschiedt, in staat gesteld worden zijn leven, zij het fragmentarisch, mede te
leven?In de fijne, kleine schakeeringen, zegt Björnson elders, ligt heel de rijkdom van
het leven. Doen de fijne kleine levensschakeeringen, hier verteld, ons hem kennen
zooals hij was - hem kennen in zijn groote en machtige beteekenis, niet slechts voor
Noorwegen, maar voor heel de menschheid?In een brief aan Björnson schreef de beeldhouwer Vigeland, dat hij die een
kunstwerk (en laat er ons mogen bijvoegen, een kunstenaar) begrijpen wil, deze moet
naderen met gebogen hoofd. Naderen wij, geleid door Nulle Finsen, Björnson
werkelijk ‘met gebogen hoofd.’? Komen wij hem devoot, en zonder eenigen
geestelijken hoogmoed, of spiritueele vooropzettingen naderbij?
Er zijn er misschien, die lust hebben over deze vragen te twisten. Er is verschil
van appreciatie, zeggen zij, en dat zal wel altijd blijven......
O waarachtig! brave lieden, er is verschil van appreciatie! En verschil van
appreciatie zal wel stellig altijd blijven, zoolang er oppervlakkige weters en
blootnieuwsgierigen zijn zullen, voor wie ‘zulk een boekje’ enkel maar ‘aardig’ en
‘interessant’, ofwel ‘leuk’ en ‘grappig’ wezen zal, en daarnaast enkele
dieperschouwenden, geduldige delvers in dit moeilijk leven, voor wie alles wat
omtrent een grooten Geest gezegd, geschreven en verklaard wordt, van het allergrootst
belang en van doorslaand gewicht geacht wordt. Want het moet niet vergeten worden
dat het voor ons van groote beteekenis is te weten, dat Björnson in den regel vroeg
naar bed ging; hetmoet niet vergeten worden, dat ons dit iets zeggen wil: hoe hij
weenend door zijne kamer loopt, omdat de heldin van een verhaal dat hij bezig is te
schrijven zoo lijdt. In het totaal van wat ons van Björnson bekend is; in het verband
van het geestelijk geheel dat wij met den naam Björnson aanduiden, zijn juist
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deze schijnbare kleinigheden van het allergrootste gewicht. Wijl ze zoo verklarend
zijn, zoo vol echt leven ook, en à travers de hier onthulde menschelijkheid ons den
Kunstenaar zooveel beter begrijpen doen, den Priester, Profeet, Getuige, Uitzegger
van eeuwige schoonheid. Dit boekje vertélt, onopgesmukt. Maar met zijn Koninklijken
Kop, rechtop en groot, mensch en kunstenaar, staat hij niettemin trillend van leven
vóór U. Een liefdevol hart, een waarachtig bewogen gemoed, een geest vol piëteit
leidt U hem nader, naar de velden der zaligen.... en ach, gij beseft opeens, klaarder
dan ooit te voren, hoezeer zij léven, de groote Dooden, de witte gekroonde
onsterfelijken!......
Ik las dezer dagen veel over groote Dooden; ik las over Björnson, Strindberg,
Goethe. En het hart dat niet meer wanhoopt aan de lente nu haar eerste ademen over
de wachtende wereld ging, is gelijk de geest verrukt en vol verwachten, die het
sneeuwwit bloesemen der groote Dooden aanschouwde. Nog altijd brengen zij voort.
Hunne brieven worden uitgegeven. Al hunne uitingen worden verzameld, alle
levensmomenten gereconstrueerd; een begrijpend naarstig nageslacht woelt
achtergelaten schatten op, en zij verrijzen, in hunne menschelijkheid, in hun
kunstenaarschap, in glorie, - zij verrijzen, nimbus-omkranst, als levende getuigenissen,
dat het de Geest is die in alles werkt, en dat het einde der dingen is Schoonheid.
En wanneer ik dit boekje lees over den N o o r Björnson, uitgegeven in vertaling
door een N e d e r l a n d s c h uitgever...... is het wonder dat de gedachten uitgaan naar
onze eigen Dooden? Wij hebben er sedert kort twee: Cuypers en Diepenbrock. Het
relaas van hunne begrafenissen heeft het courantenlezend publiek tevreden gesteld,
en de Nederlandsche burger is inmiddels weergekeerd tot zijne zaken. Worden hunne
brieven bewaard? Is er een hart dat hen heeft liefgehad, en ons iets behoudt van hun
leven? Is er een geest die zich over hun leven buigt, en het beeldt en het voor onze
oogen stelt? Is er een hovenier die op den boomgaard acht geeft, en den schoonen
bloei straks voorbereidt? Want wij moeten hen behouden, de dooden moeten tot
nieuw leven onder ons opstaan, de dood, gelijk aan het graf van Cuypers gezegd is,
de dood vernietigt niet, doch hij verzoent. Het is àl eene wisseling naar den
eeuwig-nieuwen Bloei.
Wij leven in een klein land. En het is in onzen tijd van nagenoeg krankzinnige
verintellectualiseering maar al te waar, dat het boven aangeduide cultuur-belang ten
onzent jammerlijk verwaarloosd wordt. Wij leven in een tijd van nerveuze spanning,
waarin alles àl te snel vervluchtigt en vervloeit.
Doch zij het dan het historisch noodlot der Grooten, eenzaam en onbegrepen te
leven temidden van een niet-begrijpende menigte.... hoe zoet is het den geest, die
het waardevolle en het wezen tracht vast te houden, te droomen van een tijd en van
een Ras, dat zijne groote Dooden groot te eeren weet.
Dat wil zeggen, gelijk hier in dit boekje over Björnson geschied is: in eerbied
nadertreedt, liefdevol gedenkt, en liefdevol verklaart.
D.Th.J.
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De Zacharia van W. van Konijnenburg.
De groote teekening ‘Zacharia’ van Willem van Konijnenburg, in het jaar 1920 in
opdracht van een commissie van particulieren voor het nieuwe Rotterdamsche stadhuis
begonnen, in 1921 voltooid en bij Kleykamp te 's Gravenhage tentoongesteld, thans
door schenking eigendom van het Amsterdamsche Stedelijk Museum, is een werk
van zeer groote beteekenis. Van Konijnenburg, ongetwijfeld een der meest
belangwekkende onzer hedendaagsche kunstenaars, wier invloed op de jongeren nog
niet te bepalen maar in ieder geval zeer groot is, geeft in dit werk een samenvatting
van al zijn zoeken en streven der laatste jaren. De gelegenheid een kunstwerk te
scheppen dat als het ware de wereldbeschouwing van den schepper weergeeft is in
onzen tijd schaarsch. Waar die aan een kunstenaar geboden wordt, wiens werk een
oplosser van voortdurend nieuwe problemen is, zal men daarin allicht die verschillende
vroegere oplossingen, die in vorige werken stuk voor stuk gegeven werden,
terugvinden; maar nu vereenigd tot een boeiend geheel, en als zoodanig gezamenlijk
een nieuw groot probleem verkondigend. Zoo was het hier ook. De beoordeelaar
heeft dus naast zijn zuiver onmiddellijke appreciatie nog deze vraag te beantwoorden:
wat leert ons dit werk omtrent de ontwikkeling en de problemen van den kunstenaar,
en niet alleen van dezen maar ook van onzen tijd in zijn geheel. Want van
Konijnenburg is wel een van de marquantste vertolkers van wat er in onze
hedendaagsche cultuur leeft.
Hij schijnt wel met deze cultuur in tegenspraak, door zijn onverbiddelijk bewust
op zijn doel afgaan, door de zeldzame concentratie van al zijn geestkracht in zijn
werk, door zijn kalmte en zijn buitengewone beheersching der techniek. Maar in het
sterk-vergeestelijkte van zijn kunst, in het vermogen, elementen uit alle mogelijke
andere stijlvormen te verwerken, in het ook werkelijk tot eigen vormenspraak
omwerken, staat hij verre boven de meeste zijner gelijkgezinden en navolgers - in
het begrijpen van de natuurvorm als een uitingsvorm en niet als het Wezen der Dingen
en, in aansluiting daaraan, in het dwingen dezer vormen in het primaire geraamte
der compositie - in zijn drang naar monumentaliteit en onverschilligheid tegenover
toevallige verschijnselen als van atmosfeer, licht en perspectief - in dit alles is hij
een typisch modern kunstenaar,
Wie het oeuvre van de laatste jaren eenigszins kent, zal, bij het beschouwen van
den Zacharia telkens en telkens verrast zijn, oude bekenden terug te zien. De
compositie van de groote Kruisigingsteekeningen keert hier, maar voor het andere
doel gewijzigd, in gecompliceerder vorm terug, men wordt voortdurend herinnerd
aan schetsen uit de ‘Aesthetische Idee’, men ziet de ‘Moeder’ en de ‘Dansen’ nu als
toepassingen en nog vele andere herinneringen aan werk der laatste jaren komen
naar voren. Men zou kunnen denken dat
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al deze scheppingen slechts voorstudies voor dit groote werk geweest zijn en in zeer
bepaalden zin zijn zij dat ook, n.l. zoo, dat zij hier als werktuigen tot het bereiken
van het hoogere doel gebruikt werden; maar zeker zijn die vroegere werken op zich
zelf daarom minder compleet; zij zijn zoowel geslaagd als bedoeld, als volkomen in
zich zelf afgeronde kunstwerken.
Hoe nu is dit groote werk uitgevallen?
Men zij voorzichtig in zijn oordeel, De geschiedenis van de kunstcritiek geeft
voorbeelden genoeg van de onzuiverheid van het gelijktijdige oordeel. Een kunstenaar,
die naar zijnen aard den profeet verwant is, zal meer tot het nageslacht dan tot zijn
eigen tijdgenooten spreken. Hij moet zijn tijd vooruit zijn, en die na hem komen
zullen eerst het standpunt weten te bereiken waar zijn intuïtie hem gebracht heeft.
Zoo zullen wij struikelen over dingen, die ons niet passen in het kader van de eischen
die wij meenen aan kunstwerken te mogen stellen,
En inderdaad zijn er in de Zacharia dingen, die een gevoel van onbevredigdheid
geven, en die dingen ook zijn het, die vele beschouwers naast al hun lof toch een
vraagteeken doen plaatsen, Wat ernstiger schijnt: deze twijfel betreft niet de details,
maar het geheel. En zij wordt misschien het sterkst gevoeld door hen, die den wil en
het inzicht hebben om langs de bedoelingen van den kunstenaar tot dit kunstwerk
op te klimmen.
Ik meen dat men deze bezwaren misschien het liefst zou willen formuleeren door te
zeggen: Men mist het noodzakelijk evenwicht tusschen de diepte en verhevenheid
der gedachten die uitgedrukt zijn en de wijze waarop zij vertolkt zijn. De kunstenaar
heeft te hoog willen reiken en werd - een oogenblik slechts - banaal. Ik zou hierover
hebben kunnen zwijgen; mijn bewondering voor dit werk is zeer groot. Maar ik heb
een tijd lang dit bezwaar ook gevoeld; en, wetende, dat velen er zoo over denken,
wil ik, als een echte bekeerling, mijn oude dwaling openbaar bestrijden, temeer daar
het de kunstenaar zelf is geweest, die mij den weg heeft gewezen.
De toepassing van het principe dat de natuurvormen zich schikken moeten in het
stelsel van lijnen en vlakken, dat hun een nieuwere, hoogere, niet tot de enkelvoudige
verschijning beperkte waarde moet geven, is eigenlijk de kern van het kunstwerk;
en juist tegen die toepassing richt zich het bezwaar. Wij zien in het midden den
profeet; rechts van hem is de wereld van de Orde, links die van den Chaos; dit is ook
uitgedrukt in de wijze waarop het eigen gewaad van Zacharia uithangt; rechts in
schoone golvende lijnen, links daarentegen in een scherp gebroken zig-zag. Schijnt
nu op zich zelf deze tegenstelling wat grof, men voelt misschien ook bezwaar tegen
de gedachte, die den profeet zelf deel laat hebben aan het contrast tusschen de twee
werelden die het volgen en het niet volgen van zijn vermaningen scheppen. Want in
deze compositie maakt het kleed wel
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degelijk deel uit van de gestalte van den profeet. Maar is deze zaak werkelijk zoo
eenvoudig? De tegenstelling tusschen de vloeiende, golvende, en de scherp gebroken
lijnen beheerscht de compositie, en het is zuiver gezien ze juist hier, waar de twee
verschillende werelden elkaar het meest naderen, het heftigst te doen contrasteeren.
Dat schijnt echter de toepassing op het kleed zelf nog niet te rechtvaardigen. Welnu,
ook daarin zit een diepere symboliek; de gebrokenheid der lijnen, de scheuren in het
kleed aan de zijde van de Verdoemenis symboliseeren het psychische, ja physieke
lijden van den profeet, waar hij in aanraking komt met de rampzaligheid der
niet-luisterenden, de schoone golving aan zijn rechter zijde de zuivere vreugde bij
de hoorenden, in contrast daarmee de uitdrukking van het gelaat, die het dieper eigen
wezen van den profeet blootlegt.
Het eigenlijke onderwerp is de tekst van het 8e hoofdstuk 16e en 17e vs, van het
boek Zacharia: Dit zijn de dingen die gij doen zult: spreekt de waarheid een iegelijk
met zijne naaste, oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uwe poorten: en
denkt niet de een des anderen kwaad in uw hart, en hebt eenen valschen eed niet lief;
want alle deze zijn dingen die ik haat, spreekt de Heere.’
De kunstenaar schiep in het midden de kolossale profetengestalte, indrukwekkend
streng, een wezen van andere orde; achter hem oprijzend, het gebouw zijner profetiën,
een fantastisch bouwwerk van omhoogstrevende lijnen; aan zijn rechterhand de
wereld zooals die zijn zal, waar de menschen naar zijne vermaningen luisteren; links
de wilde chaos van de niet-hoorenden.
Zacharia is niet een wezen van deze wereld. De kunstenaar heeft hier den middelaar
tusschen God en menschen, tusschen den strengen, beloonenden en straffenden Jahwe
en zijn geloovigen willen uitbeelden, den mensch, boven alle menschelijke
hartstochten staande, die enkel de dienstknecht en het orgaan zijns Heeren is. Vandaar
dit uitgemergelde gezicht dat boven alle behoefte staat, deze diepe, strakke, geweldige
oogen die geen eigen actieve werking verrichten, en het vreemde, barbaarsch
aandoende van baard en haardracht, dat zeer werkzaam is, om den indruk van het
ontzagwekkende dezer gestalte te verhoogen. Het gebaar der handen onderstreept
de taal der lippen.
De beide werelden, door de risaliet van den profetenfiguur en het bouwwerk achter
hem gescheiden zijn verschillend van kleur en lijnenspel; links*) lijnen die alle gericht
zijn naar den top van het schilderij in het midden van den gebogen bovenrand, of er
zig-zagsgewijze of in breede bogen naar opklimmend - deze naar hetzelfde punt
gerichte lijnen vormen zeer scherp-hoekige driehoeken welker vlakvulling de richting
ver-

*) Van den beschouwer uit. Op deze wijze zijn rechts en links verder steeds gemeend. Links is
dus de orde, rechts de chaos.
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duidelijkt; rechts als een lawine van neerschietende pijlen, die in hun val menschen
en bouwfragmenten meeslepen; links een milde zachtblauwe kleur, fijn samenklinkend
met het bruin en goud van een vorstenmantel; rechts een fel, vijandig paars samen
met een prachtig somber zwart,
De figuren worden naar boven toe steeds kleiner; hiermee is geen perspectivisch
verschijnsel tot uiting gebracht, maar dit was noodzakelijk om die figuren te houden
binnen de lijnen der compositie. Deze lijnen die de banen afteekenen waarbinnen zij
in lange stoeten (aan de linkerzijde) optrekken, zijn volkomen imaginair en voeren
naar den top van het bouwwerk, Wij zien aan de linkerzijde, vlak naast den profeet,
een figuur die aan een Italiaansche renaissance schilderij ontleend schijnt, bijvoorbeeld
een van de tot aanbidding optrekkende Drie Koningen. Deze gestalte symboliseert
de Vorst, en als zoodanig het Wereldlijk Gezag in den staat, en te gelijkertijd ook de
macht die de staatsorde naar buiten zal verdedigen (vandaar misschien het
jeugdig-ridderlijke in deze figuur). Naast hem als het middelpunt der linkerhelft: de
Moeder, Een madonna-voorstelling, omgeven door vele kinderfiguren, in verrukking
en aanhankelijkheid opblikkend: het Huisgezin, de Samenleving in den kern. Meer
op den achtergrond, hoog en rijzig met gebiedend geheven hand, voor een
tempelbouw, de Priester, die de schare de weg wijst naar het Heiligdom: het Geestelijk
middelpunt, de macht die het denken en voelen der schare lijdt; deze drie gestalten:
de Vorst, de Priester en de Moeder, symboliseeren de machten die de orden in de
samenleving scheppen en handhaven. En daaromheen een ontelbare schare figuren,
door hun uiterlijk of door attributen als types gekarakteriseerd, landarbeiders en
ambachtslieden, intellectueelen en kunstenaars (men meent personen te herkennen),
een geheele maatschappij in beknopten vorm. Deze allen volgen de groote lijnen der
compositie die naar het ideëele middelpunt, den top van het centrale bouwwerk
streven en groote groepen brengen bouwsteenen en materialen aan om dien bouw te
voltooien. Aan de andere zijde daarentegen stort alles in een helsche lawine naar
beneden. In een geweldige paniek, in een demonischen strijd van hartstocht, in een
felle verbittering, maar ook in wreede tragiek is hier in niet heel veel figuren den
ondergang van een samenleving verbeeld. De dierlijke woede, de krampachtige zucht
naar zelfbehoud, de angst, de wanhoop en het doffe, zich weerstandsloos laten gaan,
al deze verschillende gemoeds-phases zijn hier in een aangrijpende compositie
beknopt en overtuigend uitgedrukt. Hier is de geweldige kracht van expressie van
de reeks teekeningen ‘Dansen’ eerst toegepast omdat hier tegelijk aanwezig is de
oorzaak die de expressies teweegbracht.
Tot de bijzonder schoone détails, waarop ik ook, als zoodanig, de aandacht wil
vesiigen, behoort ook de Moeder aan de linkerzijde. Het is een figuur die ons dadelijk
doet denken aan het bekende thema der Madonna.
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Inderdaad troont in den schoot der moeder een heerlijk blond jongetje. Men vergete
niet dat ook vele van de oude Madonna-voorstellingen niet anders dan de
verheerlijking van het Moederschap bedoelden. Ja de wijze waarop hier het haar
rondom het hoofd van de Moeder als een lichte aureool gelegd is, maakt de
verwantschap met die Madonna-voorstellingen nog grooter.
Van Konijnenburgs Zacharia is een zeer schoon werk, niettegenstaande de
bedenkingen die men er tegen zou kunnen hebben - een zeer schoon werk om de
wijze waarop de grootsche gedachte in de monumentale compositie vertolkt werd,
om de adel van de teekening en ook om de groote wilskracht en volharding waarmede
deze zeer uitvoerige en gedetailleerde voorstelling tot in alle onderdeelen afgewerkt
is.
G. KNUTTEL WZN.

Vruchten-stillevens bij Huinck te Utrecht.
Naar aanleiding van 't genot van een vruchtenboomgaard op zijn reis in Zwitserland
schreef de jonge Goethe in zijn ‘Briefe aus der Schweiz’: ‘Dieser Genusz des Auges
und des inneren Sinnes ist höher, den Menschen würdiger, er ist vielleicht der Zweck
der Natur, wenn die hungerigen und durstigen Menschen glauben, für ihren Gaum
habe sich die Natur in Wunder erschöpft.’ Hoeveel Nederlandsche schilders heeft
het genot van het oog en van den ‘Inneren Sinn’ vooral, er vroeger en later toe
gebracht vruchten te schilderen. Zij hebben daardoor meteen, onze met gulzige
begeerte vermengde aandoeningen op het geestelijk plan gebracht, welk doel de
romantische Goethe de Natuur toedichtte. Elk der schilders deed dit op andere wijze,
daar van elk het oog en de ‘innere Sinne’ anders waren. Bovendien werkte bij den
één meer 't oog, bij den ander de innerlijke aanschouwing, terwijl ook bij den eenen
kunstenaar, dikwijls in verband met groep of tijd, andere vormende eigenschappen
in werking kwamen. Zoo zou een volledige historische tentoonstelling van
vruchten-stillevens heel interessant kunnen zijn in verschillend opzicht. Doch ook
ééne als door den heer Huinck werd ingericht van meer of minder moderne
vruchten-stukken met als vergelijkingsstuk een 17e eeuwsch stilleven, gaf
aantrekkelijks, zoowel wat 't genot van verscheidene stukken op zichzelf betrof als
ter vergelijking. Slechts hadden eenige van minder belang daarvan gevoegelijk kunnen
wegblijven om voor belangrijker of meer typische plaats te maken.
Het 17e eeuwsch stilleven, een verdienstelijk stuk van een onbekende, zagen we
er als de aandachtig geobserveerde weergave der natuurlijke werkelijkheid: de appels
die voor een deel nog in den omgeworpen teenen mand lagen, voor een deel er
uitrolden, waren geschilderd met de strakke fijne huid, hier en daar een plekje rot,
als zuivere beelden van de realiteit. Het naast daarmee vergelijkbaar waren, na een
sprong over de eeuwen heen, de stillevens van die schilders en schilderessen die als
reactie tegen de Haagsche
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school, weer met terzijdestelling van alle impressionisme de dingen op en om hen
zelve schilderden, schilderden met zorg, met liefde, met meer of minder indringing
in 't wezen van 't ding. Zoo waren hier vruchtenstillevens van H e k k e r , van G.
H e t t i n g a T r o m p , van A. E g t e r v a n W i s s e k e r k e , bij elk van welke de
aandacht van de vrucht als zoodanig op den voorgrond trad, terwijl dit ook bij J o
K o s t e r ' s ‘Appels op tinnen bord’ het geval was, waarbij echter de bekoring van
kleur, glans en weerspiegeling meespraken. Als hoogtepunt van deze groep, er ver
boven uitgaand was 't gloeiend calvijnen-stilleven van Ve r s t e r , dat èn de vrucht
in haar wezen èn als kleurenbeeld gaf. Dichter bij de Haagsche school, meer of als
een beeld van kleur-verhouding en kleurharmonie waren D a a l h o f f ' s appels met
bonten doek erachter. En bij Z a n d l e v e n werkten licht- en kleurenspel op de
appelhuid zoodanig, dat de appels tot kostbare voorwerpen werden.
Doch waar hier nog de nadruk valt op het voorgestelde, aan de innerlijke
aanschouwing, aan den geest die in kleurengloed zich uitte, denken we bij de
vruchten-stillevens van Mevrouw B i s s c h o p - R o b e r t s o n en van Va n G o g h .
Het eerste, appels en een kan, is een gloedvolle harmonie van diep blauw, bruin en
groen, dat van Va n G o g h in goud- en brandend bruin. Dit is één van die prachtige
stillevens uit den Brabantschen tijd, waarin het, toen van den dracht der toekomst
zwaar genie, haar donkeren gloed uitte. Terwijl mevrouw Bisschop-Robertson zich
in kleurengloed alleen gaf, toont Va n Gogh zich plastisch beelder tevens.
Plastiek, verscheidene der jongeren zochten deze weer, plastiek en zuivere, heldere
kleuren: M a t t h i e u W i e g m a n gaf er blijk van in zijn schotel met peren, plastisch
en coloristisch één van zijn beste kleinere stillevens, waarin hij niet de gewildheid
of slordige oppervlakkigheid vertoont, die eenige van zijn andere werken op de
gelijktijdige tentoonstelling bij Gerbrands deden zien, hoewel ook daar in andere
(een buitenhuis, en tuin, enkele stillevens en bloemstukken) zijn coloristische aanleg
bij een grootsche kijk op de dingen van 't leven, bleek.
De terugkeer tot plastische vormgeving, waarbij tijdelijk 't kubisme als overgang
te hulp werd genomen, vinden we in M a r t i n e z ' steenen pot met appels, terwijl de
schilder in een ander stilleven: bord met appels, peren en een enkele citroen, op een
kleurige lap staande, meer de evenmaat van kleur- en vorm-verhoudingen tot doel
nam.
Evenwichtige verhoudingen vinden we ook bij J . N i e w e g . Er is op deze
tentoonstelling een stilleven van appels en peren op wit tafellaken, waarin de
paralellistische schikking van zeer fijn gevoel voor rythme getuigt. Dat dit rythmische
niet 't volgen van een systeem is, maar met 't innerlijk wezen van den schilder
samenhangt, blijkt uit het ander nog fijner werk, waar een Kwanjin het midden vormt
tusschen twee vruchten-schaaltjes, waar drie appels vóór liggen. Het blijkt ook uit
twee groote stillevens
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op een gelijktijdige tentoonstelling op ‘Voor de Kunst’ en hangt samen met de
harmonische stemming der ziel die uit eenige der daar aanwezige teere landschapjes
spreekt.
Waar de genoemden dus 't wezen der vrucht te benaderen zochten of zichzelf
uitzegden, daarbij gebruik makend van kleur, plastische vorming, rythmische
verhoudingen, abstraheerde Va n d e r L e c k zoowel van de natuurlijke kleuren
en vormen, als dat hij eigen innerlijke bewogenheid op zijzette, om in roode
verschillend geplaatste vierkantjes, en zwarte horizontale streepen op wit veld het
‘Mandje met appels’ in een geometrisch symbool te vertolken.
C.v.H.

De postzegelprijsvraag.
Het resultaat dezer veelbesproken prijsvraag heeft men in den Haag, te Haarlem en
onlangs in Amsterdam kunnen zien, en het deed voor de zooveelste maal uitkomen
hoe moeilijk het is een prijsvraag uit te schrijven.
Ondanks den goeden wil en oprechte bedoeling, ondanks de goedkeuring van de
V.A.N.K. en prijsvragen-commissie, was de opzet van deze prijsvraag op vele punten
van dien aard dat er weinig succes op te verwachten was.
Men schreef n.l. een algemeene prijsvraag uit, en inviteerde daarbij tevens enkele
kunstenaars. Deze kunstenaars konden hun werk inzenden in de algemeene prijsvraag,
maar ook tegen een vastgesteld honorarium hun ontwerpen inleveren. Waartoe deze
afzonderlijke uitnoodigingen gedaan zijn, is mij niet duidelijk, te meer daar deze
kunstenaars op een enkele na geen g r a f i s c h e kunstenaars waren, van wien men
met reden een goeden postzegel kon verwachten.
Gebleken is dan ook dat, hoewel allen de uitnoodiging aangenomen hebben, een
tweetal niet inzonden en twee der anderen slechts een cijferzegel maakten. Ook
hebben enkele dezer uitgenoodigden meer kansen willen hebben en niet alleen hun
opdracht uitgevoerd, maar ook naar de hoogere premie medegedongen.
Deze geheele invitatie is zeker niet in het belang der prijsvraag geweest; men had
zich moeten bepalen òf tot een invitatie-prijsvraag òf tot een algemeene. Had de
laatste geen voldoende succes opgeleverd, dàn had men nog enkele grafische
kunstenaars kunnen uitnoodigen, nu heeft deze invitatie andere kunstenaars
ongetwijfeld weerhouden in te zenden.
Naast deze tweeslachtigheid van besloten en algemeene prijsvraag, waren er nog
andere punten waarop zij moest mislukken. Allereerst het formaat: hieraan is van tal
van zijden getornd, waartoe is mij ook niet duidelijk, want een decoratief kunstenaar,
ik zeide het vroeger reeds, moet zich bij zijn ontwerpen richten naar een gegeven
formaat, en niet omgekeerd.
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Was de verhouding niet mooi, dan had men in overleg zoo noodig met een of anderen
aesthetischen adviseur een goede verhouding kunnen vaststellen, w a a r a a n i e d e r
i n z e n d e r z i c h t e h o u d e n h a d . Ook dat de grootte der teekening geheel
vrijgelaten was, lijkt mij verkeerd en zeer bezwarend bij de beoordeeling, al werd
een foto-afdruk of schets op ware grootte er bij verlangd. Waarom niet hier gevraagd,
schets op ware maat en uitvoering op 3, 4 of 5 maal vergroot. Nu waren er postzegels
van een halve meter hoog ongeveer, wat onnoodig was daar bij eventueele definitieve
uitvoering zij toch nog overgeteekend moeten worden.
En dan de portretzegels - hoe waren deze nu te maken zonder dat een profiel portret
van de Koningin beschikbaar gesteld werd? Dit was absoluut noodzakelijk, het blijkt
uit de allerzonderlingste koninginnen - is dit geen majesteitsschennis? - die hier ons
vorstenhuis vertegenwoordigden. Het resultaat dezer serie is dan ook nihil geweest.
Men heeft zich bepaald tot iets dat op onze bestaande zegels leek, tot de beelden op
onze munten, of zijn fantasie laten spelen, maar dan zonder veel succes.
De mislukking dezer prijsvraag is mijns inziens dan ook voor een groot deel aan
den opzet te wijten.
Een portret-zegel heeft zij niet opgeleverd, het ontwerp van de Klerk waarbij de
Koningin een zittend leeuwtje op den hals draagt is absoluut geen vlakversiering,
wat wij toch van een postzegel mogen verwachten, zijn leeuw in den Hollandschen
Tuin is dit evenmin: trouwens de Klerk is geen grafisch kunstenaar.
Bij de cijferzegels waren er enkelen die misschien niet in alle deelen geslaagd,
toch bruikbaar waren te maken. Wel waren hier velen die meer getuigden van vlijt
en volharding, die riekten naar ontwerpen op een ambachtsschool, dan dat er een
geniale vinding uit sprak; maar toch waren er wel zegeltjes bij, die van zwart-en-wit
werking een aangenaam aspect gaven, en ook in cijfer en naamaanduiding geslaagd
waren. Dit toch is de fout van Lebeau's zegels, dat de letters totaal onleesbaar zijn;
zijn compositie heeft met de bruikbaarheid geen rekening gehouden. Het Posthoorntje
van de Roos is in dit opzicht oneindig veel beter, ook Chris van Geel heeft bij zijn
zeer groote inzending wel een enkele goede.
Trouwens onder de cijferzegels, wat ik dan ook verwachtte, zijn bruikbare. Laat
men daarvan de ontwerpers nog eens tot een nieuwen prijskamp noodigen, dan krijgt
men hiervoor vermoedelijk wel iets goeds. En voor den portretzegel zal allereerst
een goed portret beschikbaar moeten zijn.
R.W.P. Jr.
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Inhoud van Deel LXII.
Bladz.
AAN HET STRAND, door J. DE LEEUW 177
ANTWERPSCHE OMMEGANG (DE), 17
door MAURITS SABBE, met 18 illustraties
BOERENHUIS IN NOORWEGEN
(HET), door Dr. JAN DE VRIES, met 12
illustraties

10, 82

BRANGWYN (FRANK), door JAN
POORTENAAR, met portret door den
schrijver en 14 andere illustraties

145, 222

BIJ DEN VIJVER, door HÉLÈNE
SWARTH

113

DANTE (DE KUNST VAN) EN IN
DANTE, door ROMANO GUARNIERI

97

DELPHI (VAN) EN VAN HET
229
DANSEN AAN DEN VOET VAN DEN
PARNASSUS, door ETHA FLES, met 7
illustraties
EDINBURGH (ROMANTISCH), door 376
JAN POORTENAAR, met 8 illustraties naar
teekeningen en een oorspronkelijke litho
van den schrijver
EEN GUNST, door A.H. VAN DER FEEN 180, 246, 316
EEN VRIENDSCHAP, door INA
BOUDIER-BAKKER

392

EEN WANDELING, door SIEGFRIED
VAN PRAAG

199

ERBARMING, door LAURENS VAN DER 390
WAALS
FRANCESCA DA RIMINI ALS
383
DRAMATIESE MATERIE, door
M.A.P.C. POELHEKKE, met 6 illustraties
GIDDING (JAAP), door RO VAN OVEN, 297
met 7 illustraties
HERFSTDANS, door JAN J.
ZELDENTHUIS

274

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

HERLEVING, door EDZARD NORMAN

398

HET BEWOGEN LEVEN, door MARIE 409
SCHMITZ
IN 'T WITTE KAMERTJE, door HÉLÈNE 391
SWARTH
JEAN PAUL, door H. MARSMAN

179

JONQUILLES, door HÉLÈNE SWARTH

112

KRONIEK

59, 131, 203, 275, 347, 419

KUBIN (ALFRED), door CORNELIS
VETH, met 11 illustraties

361

KUNSTLIEVENDE VORSTEN UIT
235, 302
ITALIEN'S VERLEDEN, door Dr.
RAIMOND VAN MARLE, II. DE EERSTE
KONINGEN VAN NAPELS UIT 'T
HUIS VAN ANJOU, met 13 illustraties
LÉANDRE (EEN BEZOEK BIJ), door 217
H. VAN LOON, met zelfportret en 4 andere
illustraties
LEEGE TIJD, door FRITS TINGEN

123

LENTE, door CHR. DE GRAAFF

259

LOTJE, door EMMY VAN LOKHORST

33, 114

MAAR EEN LIJFMEID, door LOUIS
CARBIN, met 1 illustratie

165

MELKEN, door HÉLÈNE SWARTH

314

MINIATUREN, door NICO
DONKERSLOOT

178

MODERNE SCHILDERKUNST, door 370
ELISABETH H. KOREVAAR-HESSELING,
met 4 illustraties
NA DE REIS, door KAREL WASCH

51

NAJAARSAVOND, door HÉLÈNE
SWARTH

315

OP OOSTERSCH BEZOEK,
Reisherinnering van MAURITS
WAGENVOORT

338

OUD-EGYPTISCHE MUTS (EEN), door 310
E. SIEWERTSZ VAN REESEMA, met 8
illustraties
PIJPAARDEN BEELDJES, door W.J.
DINGEMANS, met 4 illustraties

169
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SCHOOLKOLONIE, door LODE ZIELENS 124
SPEL, door LODE ZIELENS

327

STORM, door J. DE LEEUW

375

TOONEEL TE BERLIJN (HET), door
Dr. E.L. DE MOOR, met 16 illustraties

89, 156

TRAVIÈS (C.J.), (1804-1859), door
CORNELIS VETH, met 8 illustraties

1

VERZEN, door FRITS TINGEN

29

VERZOEKING VAN GOD, door KAREL 241
VAN DE WOESTIJNE
WAAROM ZAL IK MIJN
122
DAAGLIJKSCH WERK VERACHTEN?
door FRITS TINGEN
WATERLO (ANTONIE), door J. KNOEF, 289
met 6 illustraties
ZANDLEVEN (J.A.), door Mr. J.
SLAGTER, met portret en 9 andere
illustraties

73
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GUARNIERI (ROMANO) DE KUNST VAN DANTE EN 97
IN DANTE
KNOEF (J.)

ANTONIE WATERLO
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KOREVAAR-HESSELING MODERNE SCHILDERKUNST 370
(ELISABETH H.)
LEEUW (J. DE)

AAN HET STRAND

177

LEEUW (J. DE)

STORM

375

LOKHORST (EMMY
VAN)

LOTJE

33, 114

LOON (H. VAN)

EEN BEZOEK BIJ LÉANDRE 217

MARLE (DR. RAIMOND KUNSTLIEVENDE VORSTEN 235, 302
VAN)
UIT ITALIENS VERLEDEN II
MARSMAN (H.)

JEAN PAUL

179

MOOR (DR. E.L. DE)

HET TOONEEL TE BERLIJN 89, 156

NORMAN (EDZARD)

HERLEVING

398

OVEN (RO VAN)

JAAP GIDDING

297

POELHEKKE (M.A.P.C.) FRANCESCA DA RIMINI

383

POORTENAAR (JAN)

FRANK BRANGWYN

145 222

POORTENAAR (JAN)

ROMANTISCH EDINBURGH 376

PRAAG (SIEGFRIED
VAN)

EEN WANDELING

199

SABBE (MAURITS)
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HET BEWOGEN LEVEN

409

SIEWERTSZ VAN
REESEMA (E.)

EEN OUD-EGYPTISCHE
MUTS

310

SLAGTER (MR. J.)

J.A. ZANDLEVEN

73

SWARTH (HÉLÈNE)

BIJ DEN VIJVER

113

SWARTH (HÉLÈNE)

IN 'T WITTE KAMERTJE

390

SWARTH (HÉLÈNE)

JONGQUILLES

112

SWARTH (HÉLÈNE)

MELKEN

314

SWARTH (HÉLÈNE)

NAJAARSAVOND

315

TINGEN (FRITS)

LEEGE TIJD

123

TINGEN (FRITS)

VERZEN

29

TINGEN (FRITS)

WAAROM ZAL IK MIJN

122

DAAGLIJKSCH WERK
VERACHTEN?

VETH (CORNELIS)

ALFRED KUBIN

361

VETH (CORNELIS)

C.J. TRAVIÈS

1

VRIES (DR. JAN DE)

HET BOERENHUIS IN
NOORWEGEN

10, 82

WAALS (LAURENS
VAN DER)

ERBARMING

390

WAGENVOORT
(MAURITS)

OP OOSTERSCH BEZOEK

338

WASCH (KAREL)

NA DE REIS

51

WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

VERZOEKING VAN GOD

241

ZELDENTHUIS (JAN J.) HERFSTDANS

274

ZIELENS (LODE)

SCHOOLKOLONIE

124

ZIELENS (LODE)

SPEL
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Bladz.
BOEKBESPREKING, door H.R., A.H., 59, 131, 203, 275, 347, 419
D.TH.J., F. DE M., MR. P.H. RITTER JR.,
C.V., R.W.P. JR. en J. DE W.
CARBIN-GIPS (MEVR. W.) IN ‘DE
429
ZONNEBLOEM’, door R.W.P. Jr., met
1 illustratie
DILETTANTISME OF KUNST, door
C.v.H.

69

DONA (JAN) IN DE KUNSTZAAL
BROK TE HILVERSUM, door R.W.P.
Jr.

360

GOS (ALBERT) OP ‘VOOR DE
430
KUNST’ EN PIET WIEGMAN IN
GERBRANDS' KUNSTHANDEL, door
C.v.H., met 1 illustratie
GRAPHISCHE KUNST TE DOMBURG 286
(INTERNATIONALE
TENTOONSTELLING VAN), door
MARIE TAK VAN POORTVLIET, met 2
illustraties
HELL (JOHAN VAN) IN DEN
ROTTERDAMSCHEN KRING, door
A.O., met 1 illustratie

214

KRIEGE (J.) door J. SL., met 2
illustraties

65

KUNSTNIJVERHEID TE ARNHEM 71
(TENTOONSTELLING VAN), door J.
SL.
LOUVRE-TENTOONSTELLINGEN,
door H.F.W. JELTES, met 4 illustraties

354

LÜCKER (EUGÈNE) IN ‘DE
PROTECTOR’, door A.O., met 1
illustratie

355
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C.J. Traviès (1804-1859),
door Cornelis Veth.
TRAVIÈS de Villers is een van die talentvolle tijdgenooten van Daumier, die door
zijn grootheid in de schaduw gesteld zijn, waarin men ze minder dan zij verdienen
heeft gewaardeerd.
Wel heeft Charles Baudelaire in zijn opstel: ‘Quelques caricaturistes français’ hem
waardeerende bladzijden gewijd. ‘Selon moi’ zegt hij daarin ‘c'est un artiste éminent
et qui ne fut pas dans son temps délicatement apprecié.’ Anderen, als Champfleury
en Arsène Alexandre hebben hem met onbegrijpelijk-wrevele woorden bedacht.
Tegenover de waardeering door tijdgenoot en nakomeling konden zich het veiligst
in de nabijheid van den grooten meester bevinden zij, wier geaardheid het meest van
de zijne verschilde. Zoo blijft er aan Gavarni, teekenaar van het bohémien-leven en
van de lorette, voortreffelijk en precieus illustrator, nog heel wat te bewonderen, al
zou men hebben erkend, dat hij minder diep en minder groot was dan Daumier. Nog
meer is dit het geval met Gustave Doré, bij wien zelfs het groteske zooveel meer
naar het fantastische neigde.
Ook die anderen, wier fraaie teekeningen gegraveerd werden voor de talrijke
albums en ‘museums’ van dezen tijd, bloemlezingen van typeerende beschrijvingen
zooals men ze hier in het land ook wel nagevolgd heeft: ‘Les Français peints par
eux-mêmes’, ‘Physiologie du flâneur, du médecin’ enz. ook die anderen: de geestige
petit-maître Trimolet, Meissonnier, Pauquet, Raymond Pellez staan ver genoeg van
Daumier af om niet altijd tot hun schade met hem vergeleken te worden. Zelfs bij
de fijn satirieke prenten van Charles Jacque zal men nog eerder tot een vergelijking
met Gavarni komen. Het meest fnuikende is de nabijheid van Daumier geweest voor
Monnier, somtijds voor Grandville en zeker voor Traviès.
Toch was deze een zeer bijzonder artist, wiens betrekkelijke vergetelheid alleen
veroorzaakt wordt doordat hij zich geheel op hetzelfde terrein bewoog als Daumier
en niet, zooals bijvoorbeeld die van Cham, wijl hij dezen navolgde. Hij maakte
politieke prenten en maatschappelijke satires als de ander en was evenzeer een
waarnemer van het volksleven.
Traviès de Villers werd te Winterthur in het kanton Zürich geboren als zoon van
Fransche emigranten. Hij was zwak van gezondheid, melankoliek van aard en heeft
slechts weinig populariteit en welvaart gekend. Hij stierf eenzaam en arm op een
zolderkamer in het Quartier Latin, opgepast door een arm Duitsch taalleeraar, zijn
buurman, die door zijn zuchten op zijn doodsstrijd opmerkzaam was gemaakt.
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Champfleury, die weinig aan hem te waardeeren kan vinden, spreekt van een telkens
veranderde manier, van een pogen om de populariteit van Daumier en Gavarni tegelijk
te winnen, maar mij schijnt al deze omhaal van weinig belang naast het feit dat
Traviès een voortreffelijk en soms een zeer voornaam teekenaar, een prachtig
lithograaf en een waarnemer met een zeer eigen temperament was. Traviès had, wat
aan de meeste andere tijdgenooten van Daumier ontbrak, hij had stijl en deze komt
uit in het eerste het beste houtgravuretje van zijn conceptie, zoowel als in zijn grooter
steenteekeningen.
Wat de beschouwing van Traviès' werk voor hen die hem nu eenmaal bij de
caricaturisten, de meesters van de ‘Art du Rire’ hadden in te deelen, waarschijnlijk
onnoodig heeft vertroebeld, is het feit dat hij niet vroolijk, niet grappig was. Een
caricaturist om wiens werk men niet lachen kan, bij wiens prenten het komische in
het onderschrift gezakt is, en dan nog maar heel weinig komisch is - het kan niet
anders of hij moet er in een bespreking van de caricatuur slecht afkomen. Maar
waarom iemand altijd in een bepaald hokje met een bepaald etiket te zetten, hem
behalve een naam, een soortnaam te geven als de specimina in den dierentuin?
Traviès bereikte nimmer de toppen van het hoog-dramatische en hoog-komische,
waarop Daumier zich meer dan dertig jaar handhaafde, maar ofschoon verzeild onder
de teekenaars van spotprenten en satirieke of humoristische illustraties, bezat hij niet
het temperament van den humorist. Hij was een voortreffelijk karakterteekenaar met
een, om Baudelaire nog eens te citeeren, ‘profond sentiment des joies et des douleurs
du peuple.’ Zijn Liard, de voddenraper, is bewonderd zelfs door hen die zijn kunst
miskenden, maar zijn werk is vol van dergelijke, en betere, volkstypen.
Moet men hem dien milderen grooteren humor ontzeggen, die Daumier eigen was,
te ontkennen is het niet, dat hij in het bits, bijtend satirieke voortdurend een groote
kracht van expressie toont. Het type ‘Mayeux’ hoezeer geëxploiteerd, is een forsche
en bijna satanische creatie.
In hoofdzaak is Traviès een zeer verfijnde en sterke realist geweest, zijn Liard,
chiffonnier philosophe, was een portret waarvan de Parijzenaars elkaar het model
aanwezen; tusschen dit nauwelijks komisch realisme en zijn meest brutale groteske
creaties is nauwelijks een overgang en dit is het groote verschil tusschen hem en zijn
gemoedelijker tijdgenooten.
Een van de eerste politieke caricaturen van Traviès toont ons den knap
gemodelleerden kop van Karel X, die als bakker is voorgesteld. Traviès is in dien
tijd - omstreeks 1830 - nog vrij wel de eenige politieke teekenaar van groote allure,
Philipon, de leider van ‘Caricature’ en ‘Charivari’ komt achter hem aan, voor de rest
zijn het anonymi. Spoedig echter worden onder Louis Philippe's regeering de
gelederen aangevuld met Grandville, Benjamin en Daumier, die in zeer korten tijd
het onbestreden meesterschap bereikt.
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De caricatuur tegen Louis Philippe is een ongehoord felle, maar er is een verschil
tusschen de heftigheid van Daumier en die van Traviès.
Bij Daumier is er bij alle verontwaardiging een bevrijdende vreugde in eigen
vondsten, het antagonisme stort zich uit in een creatie van soms wilde overdrevenheid,
maar het groteske is er bezield met een levenskracht en levenslust waarin men den
idealist proeft.
De boosheid van den niet veel ouderen Traviès heeft niets van dat jonge, het is
reeds de doffe grimmigheid van den gedesillusioneerde. Hoe dwaas de voorstelling
moge zijn van Louis Philippe, die een pompoen tot romp heeft, suikerbrooden voor
beenen en den bekenden peer voor kop, omringd door in een wijden kring staande
burgerwachten. gendarmes en burgers, allen treffelijk getypeerd, er is iets wrangs in
deze mengeling van realisme en fantasie, iets gluipends in de serviliteit dezer figuren,
dat den lach op onze lippen doet verstijven. Guizot en een ander minister dragen een
peer, het ‘juste milieu’ dat Louis Philippe wilde houden, door de slik; hoe sinister is
de uitdrukking van den als Pierrot gekleeden Guizot;!
De Vrijheid, een jonge vrouw, wordt opgewacht door ‘l'homme’ - de koning die
haar geweld wil aandoen - elders zijn het de handlangers, zijn ministers, die met
wreede arglist in een schuilhoek zijn opgesteld om het onschuldige kind over te
leveren aan denzelfde, aan hem met de kuif en de bakkebaarden wiens schaduw men
ziet gluren.
Zulke prenten van Traviès hebben iets onderdrukts, iets van een bedwongen
nijdigheid die haar tijd afwacht om toe te stooten. Het is merkwaardig hoe vaak bij
hem dat beeld terugkomt van de dreigende figuur om een hoek in de schaduw; als
het geen rechters of ministers zijn die de demokratie belagen, is het het volk in de
gedaante van een somberen kerel die krampachtig een knoestigen stok in de hand
klemt.
Op enkele van die prenten ziet men een wat aantrekkelijker figuur: de straatjongen
die holt of jouwt. In hem toont de teekenaar van het volk iets als schik. Er is echter
niets sentimenteels in zijn kijk op dien gamin. Op één der prenten vindt men den
kwajongen alleen. ‘La poire est devenue populaire. Le voyou employé aux trognons
de pommes dans les théâtres des boulevards la croque sur les murailles pendant ses
nombreux loisirs; c'est ainsi que Paris s'embellit tous les jours.’
De ‘voyou’ die, met de eene hand in den zak, een deuntje fluitend, de peer op den
muur teekent, die voor de caricaturisten het symbool is van den koning, heeft juist
een hond een ketel aan den staart gebonden. Onverschillig, zijn kouden snotneus in
den wind, zijn lompen broek hoog opgesjord over het gescheurde hemd, met een
pruikebol die nooit een kam gezien heeft en een oor, gemaakt om aan te trekken,
staat hij daar, een meesterstuk van realisme, zooals die tijd er nog geen ander
opleverde.
De politieke prenten van Traviès krijgen een eenigszins ander karakter,
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de nijdigheid krijgt eenig relief, als hij zijn critiek in den mond legt van Mayeux.
Mayeux is een gebocheld en monsterlijk mannetje, Baudelaire, die hem een type
‘excentrique et vrai’ noemt en constateert dat hij Parijs zeer heeft vermaakt, brengt
het model ervan terug tot een zekeren Leclaire, een vaudeville-artiest die sterk was
in de mimiek en die op verbluffende wijze een gebochelde voorstelde.
Men moet hier denken aan den romantischen aard van den tijd, waarin Victor
Hugo te midden van de chimères van de Nôtre Dame het aandoenlijke
monsterfiguurtje Quasimodo plaatste. Mayeux is gerimpeld, aapachtig, met lange
armen en kromme beenen, een platten neus, grooten mond en bruten onderkaak. Als
hij de wenkbrauwen optrekt en de oogen wijd openspalkt, wordt hij bij Traviès
werkelijk tot een komische figuur.
Traviès is daarin wel een teekenaar van den eersten rang, dat hij niets ten halve
doet. Alles aan het Mayeux-figuurtje, dat hij zoo vaak (helaas tot vervelens toe)
geteekend heeft, is af en is karakteristiek: de klauwige sterke handen, de
strijkijzervoeten.
Mayeux komt, als kleermaker, den koning de maat nemen. ‘Vous n'êtes pas grand,
mon cher’, zegt hij; ten spijt van Champfleury en Arsène Alexandre beweer ik dat
dit een meesterlijke prent is: de grijnzende tailleur en de passieve klant zijn prachtig.
Mayeux' overhemd gaat open door het omhoogreiken van den arm, het oortje van
den man is op zich zelf een creatie, geen plooi, geen schaduw die niet uitstekend is
van werking. De prent geeft niets te veel; er staat een geldzak op tafel met stapeltjes
munten er om heen; de burgerkoning was bezig geld te tellen. Mayeux' hoed is op
een tabouret gezet, met zijn handschoenen, een tapijt is even aangeduid, het milieu
is er, maar niets leidt af. Welk een verschil met de overladenheid der Engelsche
prenten van kort te voren, die een kamer vol zouden hebben gehangen met portretten
van 's konings familie, enz.!
Mayeux staat alleen op een prent met een appel in de eene, een peer in de andere
hand. ‘Le diable emporte les fruits! Adam nous a perdu par la pomme et Laffayette
(sic) par la poire!’ Of hij wil van een koopvrouwtje alle peren opkoopen, om ze in
het water te smijten.
Zoo verschijnt Mayeux als spreekbuis van den teekenaar om zijn haat te luchten
tegen het regime van den burgerkoning, en maakt de campagne door zijn verschijning
meer komisch, minder nijdig, maar toch, hoe opmerkelijk is het dat de komische
aard van Traviès juist moest gaan huizen in dit gedrochtelijk en lamentabel heerschap!
Bij alle voorkeur voor het grimmige, wanstaltige en ongure is deze morbide satirist
een lithograaf van groot talent en keurigen smaak. De behandeling van toon en
modelé, uitvoerig en toch vrij, origineel en toch volkomen vakkundig, doet nauwelijks
onder voor die van Daumier en hij is de eenige
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van de politieke medewerkers van Caricature en Charivari, wiens werk nooit naast
dat van den meester een indruk van slapheid maakt. Zeker, hij mist diens toomelooze
verbeelding.
Zelfs de enkele caricatuurportretten, die hij teekende van (ten deele) dezelfde
ministers en député's die Daumier chargeerde, kunnen naast het werk van den
grooteren meester worden gezien. Want Traviès is een zwart en wit kunstenaar van
ongewone vastheid en kernachtigheid, alles is in groote plans verdeeld, met erkenning
van het licht, met breedheid van modelé. Hoog steken zijn prenten in dat opzicht uit
boven de saai-kleurige van Grandville; zelfs zou ik ze soms de voorkeur geven boven
die van den als lithograaf zoo hoog geprezen Gavarni, met hun weeke charme.
Toen de censuur het maken van politieke toespelingen al moeilijker maakte, was
de gorilla-achtige Mayeux toch te populair geworden om hem zoo maar los te laten.
Hij blijft in allerlei rollen optreden. Zijn leelijke kop met de uitpuilende oogen en
den breeden grijnsmuil die de slappe huid in tallooze plooien deelt, met de tong die
een kannibaalsche neiging heeft om de lippen te likken, komt uit boven de toonbank
van den apotheker of den kruidenier, zijn blufferige vloeken (het mannetje is geweldig
rauw in den mond) klinken in cabinet-particulier en bordeel. Want deze Mayeux is
een roué en verschijnt overal met het een of ander jufje, dat naar men zegt door
Philipon werd geteekend. Inderdaad zijn de vrouwtjes in deze serie zwakker van
teekening dan de mannen; de methode schijnt vreemd, daar Traviès allerminst faalde
in het teekenen van aantrekkelijke vrouwe-figuurtjes. Als bedenksel is deze geheele
ietwat obscure reeks prenten eigenlijk minderwaardig, maar om de altijd weer
treffende variaties op het Mayeux-thema loonen zij de moeite van het bekijken ten
zeerste.
Mayeux treedt ook op als soldaat en als burgerwacht en eindelijk in de serie
‘Mayeux et Robert Macaire’ waarin de gebochelde deel uitmaakt van een combinatie
met het van Daumier overgenomen oplichterstype Robert Macaire en zijn trawant
Bertrand. Mayeux speelt hier de verleidelijke Don Juan, hij zal een rijke erfgename
trouwen. De onderschriften van deze prenten zijn te lang, de grap wekt geen
vroolijkheid, maar de litho's zijn voortreffelijk.
Het Parijsche publiek had nog in lange niet met Mayeux afgedaan. Zijn naam, eenmaal
populair geworden, werd nog telkens in brochures kluchten enz. gebruikt. Maar het
wordt tijd dat wij dien anderen Traviès leeren kennen, die zulk een fijn en hoekig
karakter toont, den teekenaar van het volk.
Hij schijnt Steinlen soms voor te bereiden.
Niet zoozeer in de waarlijk geestige litho's, waarin hij Parijsche en andere typen
weergaf, als de barbier van den Faubourg en den dorpsbarbier,
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steendrukken prachtig van toon. Hoe is het mogelijk dat een Champfleury niet dan
medelijdende woorden heeft voor den teekenaar die een kopje teekent als dat van
den Barbier de Village met het grappige mondje, de slechte tanden, dat kreukelige
oortje, dat dunne haar, dit heele armelijke en toch vroolijke figuurtje met de zoo
mooi geobserveerde handen, met den slobberigen slipjas, de broek die een en al plooi
is.
Traviès was de ‘âme en peine’ onder de bent om Philipon heen. Van een eenigszins
sombere geaardheid, verbitterd tegen leven en menschen, ontgoocheld in zijn illusies
als schilder, zocht hij het volk der achterbuurten op en teekende met een realisme
dat nauwelijks van zijn tijd is, bedelaars, voddenrapers, dronkaards, venters van
rattenkruid, boefjes, kelnerinnen van armelijke en schunnige gelegenheden, hongerige
naaistertjes, miserige klerkjes.
Hij overtreft als teekenaar van het volk Daumier natuurlijk niet. Maar hij staat er
geheel anders tegenover, meer als een die er toe behoort. Hij is minder impressionist,
zijn trant is meer bestudeerd. Daumier is speelsch, schijnt altijd te varieeren, te
fantaseeren, geeft het pittoreske, Traviès portretteert. Hij staat Steinlen nader dan
Daumier, Brueghel, Callot, of eenig ander meester die vagebonden en gebrekkigen
teekende. Sommigen hebben met geweld in Traviès een tweeslachtig artiest willen
zien, die tusschen romantiek en realisme werd geschommeld; ik zie er niets van, ik
herken, ook door het gebrek aan fantasie in zijn politieke prenten en het
zwaar-op-de-handsche van den geest in zijn Mayeux-series, den volbloed realist die
zich niet altijd op zijn plaats voelt.
De houtgravure, zooals die in de jaren 1830-1850 (vóór het verval, door te
fabriekmatig worden, van het graveeren) in Frankrijk werd uitgeoefend, paste bijna
even goed bij Traviès' teekentrant als de litho. Er werkte destijds voor de albums en
tijdschriften een gansche reeks van knappe houtgraveurs, die het vak hadden geleerd
van discipelen van den fijnen meester Thomas Bewick. Na Bewick, den
teekenaar-graveur, was de houtgravure in hoofdzaak in handen gekomen van hen
die zich alleen op het reproduceeren toelegden, al bleven er nog wel over, die tegelijk
ontwerper en graveur waren, zooals ook bij ons Elchanon Verveer en Kagchel in
later jaren.
De teekenaar bracht zelf zijn teekening op het houtblok en de graveur sneed of
groef langs de lijnen. Het karakter van de houtsnee, waarin wat wit moet blijven,
wordt uitgesneden en het zwart in relief blijft staan, is in Traviès' prenten nog beter
bewaard dan in die van Daumier, die speelscher, kleuriger, grilliger zijn. Daumier's
houtgravureprenten vertoonen een oneindige variatie, ze zijn soms kriebelig als etsen
of schijnen wild er opgegooid als met een penseel, zij zijn even fantastisch van
behandeling als van conceptie. Die van Traviès zijn steiler, en ik zou, zonder eenigen
blaam aan het woord te willen verbinden, willen zeggen, prenteriger.
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De kleine houtgravuretjes in ‘Les Français peints par eux-mêmes’, ‘le Prisme’, ‘le
Museum parisien’ die van Daumier, Gavarni en Traviès in het bijzonder zijn een
weelde van illustratieve kunst. Zij getuigen van een bloeiperiode, nauwelijks
geëvenaard door die van ‘The Sixties’ in Engeland. Tusschen al het geestige en
gratieuze brengt niet zelden Traviès de ernstige noot.
Een van de meest complete stalen van deze prenten is wel de illustratie bij het
opstel ‘Le Commissaire de Police’ in ‘Les Français peints par eux-mêmes’. Een
landlooper met een pak onder den arm wordt tusschen twee gendarmes voor de
commissaris geleid. Het strenge koele masker van den man der wet, de ruige,
hongerige verschijning van den stumper met zijn verweerd en knoestig profiel en
zijn ingezonken rug - is het niet een voorproefje van Steinlen's werk dat wij in dit
prentje smaken? Een Steinlen op kleine schaal, zonder kleur, met simpele, minder
dankbare middelen is deze houtgravure.
In hetzelfde boek illustreert hij een artikel over voddenrapers. Een heele groep
van zulke ‘misérieux’ waaraan men moeilijk de romantische legende van stillen
rijkdom kan verbinden. Gezichten van een tamme bruutheid, verdofte oogen. Een
bladzij verder heeft hij er een apart gegeven, een zwaargebouwd oud man, met den
hoogen hoed van die dagen, een rafelige jas en een schort, voorovergebogen onder
een groote mand met zijn stok tastend. De figuur staat op het licht, groote stukken
schaduw brengen hem in sterk relief. Hoe komt het dat men deze houtgravure en die
andere van den Piemontees in zijn plankerige kleeren onwillekeurig vergelijkt met
de schilderijen van Millet en zijn monumentaal-tragische boeren? Er is datzelfde
statuesque en datzelfde meegevoel, datzelfde eenvoudige enkelvoudige sentiment,
dat tot een klassieke conceptie leidt.
Die andere tijdgenoot van Traviès, Henri Monnier, de schepper van het type van
den bourgeois satisfait Joseph Prudhomme, heeft evenals hij blijkbaar veel naar de
natuur zijn personages geteekend, nauwelijks overdreven, maar hoeveel meer
dilettanterig ziet zijn prent eruit, hoezeer zijn de breede crayonlijnen cliché, en hoe
weinig van het werkelijke leven is ten slotte in die nastukjes-achtige menschjes? Er
is een sjofel, ouwelijk, beschimmeld klerkje onder Traviès' prenten, waarvoor ik al
de ambtenaar- en komiezen-types van den gevierden Monnier present geef. Hoe fijn
is in die figuurtjes elk detail geobserveerd, hoe is alles, tot de kraag van hun jas, tot
de houding van de hand, karakter-echt! Traviès wist geen geestige bijschriften te
verzinnen als Monnier en Gavarni beiden, hij had geen stoute verbeelding en zijn
vis comica was eng, maar hij was een artiest die het in de vingers had, een serieus
waarnemer en een diepvoelend mensch, wiens wezen zeker niet volledig wordt
verstaan uit de onbehouwen glossen van Mayeux.
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Het blijkt ook uit zijn kleine figuurtjes. Hier is de straatveger, met een doek om het
hoofd, met wanten aan en dien eigenaardig wijdbeenschen stand bij het werk met
den bezem, hoe simpel, hoe goed is hij getypeerd. Daar is de bar-juffrouw, armelijk
in haar decolleté, ginds de bot-leunende, tegen een muur hangende dronkaard. Een
voddenraapster in lompen, het ongekamde haar langs den mageren kop glijdt voorbij
of een bedelaar op krukken strompelt verder.
Kras uitgesproken in zwarte plekken is ook bij de simpelste schetsjes het modelé.
Het heeft mij tijd gekost eer ik zijn pittige, kleine prentjes van die van Daumier kon
onderscheiden en in enkele gevallen ben ik nog niet zeker. Bij geen der anderen is
zoo iets mogelijk, maar het intensieve van de uitdrukking, het simpele en breede
boetseeren met lijnen geven er aanleiding toe.
Een kleumerig oud ventje bij de kachel, een ouvreuse in het theater, een man die
een onwilligen spits meetrekt, een klant van een boekenstalletje, een klarinettist met
zijn hond, waterdragers, arme vrouwen, met kinderen op den arm of op den rug,
drinkebroers, verloopen kerels in de lompen die hij zoo mooi weet te styleeren,
werklui, burgers in allerlei variaties, de houtgravure-albums van den tijd zijn vol van
deze knappe creaties van zijn hand, alle blijk gevende van zijn doordringende kennis
van zijn tijd. Anders dan Daumier heeft hij oog voor gratie en jeugd in de vrouwen;
zijn grisettes zijn aantrekkelijk, zijn danszalen geestig van groepeering en beweging.
Laat ons trachten de som op te maken.
Baudelaire met zijn prachtige intuïtie, heeft zich niet laten meesleepen door ergernis
over het zure van Traviès' Mayeux-type, het plompe van zijn grappen, het eindeloos
exploiteeren van de vondst. Hij heeft in hem den serieuzen kunstenaar gezien, wat
apart staande door een stroever en neerslachtiger temperament dan de anderen en
misschien als humorist, doch zeker niet als teekenaar van een anderen dan den
allereersten rang,
En wij, als wij ons even weten te onttrekken aan den ban van Daumier's grootheid,
aan de charme van Gavarni's tintelenden geest, moeten deze prachtig-consientieuze
teekening, dit diepschouwend realisme, deze wrangheid, die niet zonder grootheid
is, bewonderen.
Onder de groote teekenaars van het Fransche leven in het midden der 19de eeuw
neemt Traviès zijn plaats in. Opvolger van den gemoedelijken anecdotischen Pigal,
waarachtiger dan de charmeerende, vleiende Gavarni of zijn navolger Beaumont,
sterker dan Charles Jacque, is hij waardig naast Daumier, de teekenaar bij
uitnemendheid van het Fransche volk te heeten; meer dan Daumier, die in het
bijzonder de burgerij, groot en klein, uitbeeldde, zocht hij den zelfkant. Zelfs zij voor
wie de toch niet van voor-
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naamheid verstoken norschheid van zijn satire veel van zijn prenten bederft, moeten
de schoonheid erkennen van zijn volksfiguren. Als Brueghel, Callot, van de Venne
en...... Rembrandt wist hij het pittoreske zoowel als den menschelijken, ontroerenden
kant te zien van het armzalig zwerversvolk, van haveloozen en gebrekkigen. Hij is
de karakterteekenaar - nauwelijks misschien de caricaturist - der bewoners van
sloppen en stegen, de gevoelige realist wien wellicht dat romantische sentiment
ontbrak, dat in zijn tijd vereischt werd om de harten der menschen te bereiken.
Zoo heeft Traviès, de verbitterde, de man die van godsdienstige composities
droomde en zich aan broodwerk van den eenen dag op den anderen moest geven,
ons dan toch genoeg van zijn geest nagelaten om het onbillijk oordeel van zijn
tijdgenooten te weerleggen. Is hij al niet een verbeeldingrijk en machtig genie als
Daumier geweest, hij was een groot en fijn talent, en waard onder de beste illustrators
gerekend te worden, (ik gebruik het woord illustrators nu in den zin van teekenaars
voor publicaties) die de moderne kunst heeft aan te wijzen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

10

Het boerenhuis in Noorwegen,
door dr. Jan de Vries.
NAUWKEURIGER uitgedrukt: Het oude boerenhuis in Noorwegen. Want hier, als
overal, heeft de 19de eeuw het grootste deel der inheemsche plattelandskultuur
vernietigd. Het is alleen te danken aan de omstandigheid, dat in de nauwe Noorsche
bergdalen de nieuwe ‘kultuur’ zoo laat binnendrong, dat nog zooveel van het oude
is gered. Gered ten minste voor museum en het kunsthistorisch onderzoek.
Ondertusschen, laat ik geen laudator temporis acti zijn. Het nieuwe overwon,
natuurlijk omdat het beter was. De boer heeft te veel zin voor het onmiddellijk
praktische, dan dat hij hier niet een ruil ten goede zou hebben gedaan. En
ontegenzeggelijk zijn de nieuwe boerenwoningen, die nu overal in de Noorsche dalen
verrijzen, geriefelijker en hygiënischer dan de oude; ze zijn ook grooter, royaler
gebouwd en getuigen van de verbetering, die in den laatsten tijd, niet het minst in de
laatste jaren, de economische toestand der boerenbevolking ondervond.
Maar waarom is het nuttige zoo vaak de vijand van het schoone? Waarom kan
men zijn huis niet geriefelijker inrichten en toch het aesthetische uiterlijk (en nog
meer innerlijk!) bewaren? Stijn Streuvels heeft in zijn aardig boekje ‘De Landsche
woning in Vlaanderen’ dezelfde verzuchting geslaakt. Vroeger die sierlijke golflijn
in het boerendak, dat laag voortsleepend over den grond als om den kostbaren oogst
veilig te beschutten, zich over de breede schuurdeuren hoog opwelft om de volgetaste
wagens binnen te laten. En nu verdwijnt dat allemaal en staan er in de heerlijke akkers
van Vlaanderen vierkante steenblokken met meetkunstige pannedaken en ziellooze,
machinaal-gemaakte ramen.
In Noorwegen evenzoo. Maar hier zat op de boerenplaatsen een machtige en zich
zijn kracht bewuste landbevolking, een soort boerenaristocratie met roemrijke
antecedenten tot in den tijd van de Olafs en Haralden.
Daarbij waren ze grootendeels van de overige wereld afgesloten, zoodat het
karakteristieke voor een bepaalde streek gelegenheid had zich te ontwikkelen in al
zijn konsekwenties. En toen de groote vloedgolf van denivelleerende 19de eeuwsche
kultuur ook hier het bijzondere wegspoelde, was dat bijzondere juist gekomen tot
zijn rijkste ontplooiing. Daarom is het interessant na te gaan, wat er op deze manier
aan aesthetische waarden bereikt is en ook wat ondanks alle vereenzaming in een
moeilijk-toegankelijke streek toch nog van algemeen-Europeesche kultuur
binnendrong.
Daar we het toch over antikwiteiten hebben, kunnen we licht wat verder teruggaan
in de geschiedenis. Te meer omdat de taaiheid der volkstradities
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zich niet het minst openbaart in de inrichting van het huis. Middeleeuwsche vormen
hebben zich daardoor kunnen handhaven tot in het midden van de vorige eeuw, ja
bij uitzondering vindt men in de afgelegenste dalen en bij de armste boerenbevolking
ze zelfs nu nog.
In Noorwegen - zooals trouwens ook elders in Europa - had men in de
Middeleeuwen den simpelsten vorm, die men voor een woning bedenken kan, het
z.g. ‘haardhuis’. Van zware balken zijn de vier wanden opgetrokken, niet tot volle
manshoogte; daarop rust het in een vorstbalk uitloopende dak. Vensters zijn er niet;
de deur is laag, zoodat men alleen gebukt binnen kan komen. Midden op den vloer,
die bestaat uit vastgestampte leem, is een haard gebouwd - een vierkante steenen
verhooging, waar het houtvuur wordt opgestapeld. Aan de zijde, waar de deur staat,
is een flinke steen rechtopgezet, zoodat tocht van buiten niet dadelijk op het vuur
kan neerslaan. Hoe noodig dat was, zullen we straks zien. Boven in het dak is een
vierkante opening, waardoor de rook gelegenheid heeft weg te trekken en... waardoor
tevens het licht - het eenige, dat de kamer ontvangt - binnen kan komen.
Zoo eenvoudig als deze woning, zoo simpel was ook het meubilair. In de hoeken
ruw-getimmerde bedstellen, langs den muur banken vastgetimmerd aan het houtwerk,
of zelfs met zware planken bedekte aardverhoogingen. De middeleeuwsche bronnen
vertellen uit den aard der zaak meer van de woningen der machtigen dezer aarde dan
van die der eenvoudige boeren. Maar waren hier de verhoudingen iets royaler, de
inrichting was toch dezelfde. De feesthal der Noorsche Vikingkoningen was evenzoo
ingericht; alleen was het vertrek veel grooter en vandaar langwerpig van vorm. Het
haardvuur had dientengevolge ook een gerekten vorm; daarlangs stonden aan beide
zijden lange banken. Het middenstuk van deze werd als eerezetel beschouwd; op de
plaats, die naar het Zuiden gewend was, zat de koning; daartegenover aan de andere
zijde van het vuur de gast, wien men eer bewijzen wilde. Natuurlijk was een dergelijke
hal konstruktief niet zoo eenvoudig; het dak had bijzondere schraging noodig: in het
midden rijzen zware balken omhoog, die aan den bouw de noodige soliditeit geven.
Ze staan aan weerszijden van de eerezetels, en vormen een belangrijk element in den
huiselijken kultus. Met snijwerk zijn ze versierd; meestal is een afbeelding van een
god er op uitgesneden. Ook in eenvoudige woningen ontbreken ze niet; slechts reiken
ze nu niet tot het dak, daar ze hier konstruktief overbodig zijn; maar ook hier wordt
de eerezetel aan beide zijden ingesloten door dergelijke versierde zuilen. Wat zij
voor den Noorman beteekenden, blijkt uit het volgende, in verschillende saga's
meegedeelde trekje. Wanneer de centraliseerende politiek der Noorsche koningen,
met name van Harald Schoonhaar, een groot deel van het machtige boerenpatriciaat
dwingt het land te verlaten, als ze zich niet aan hen willen onderwerpen, dan heeft
er een groote emigratie plaats naar de landen in het westen, de Engelsche eilanden,
de Fär-
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öer, en vooral naar IJsland. Uit hun woning in Noorwegen, het familiebezit, dat ze
voor altijd verlaten, nemen ze naar het nieuwe, onbekende thuis die balken mee. In
het zicht van het vreemde land worden ze in zee geworpen; zij wijzen den kolonist
waar hij zich zal vestigen, want waar ze het strand bereiken, wordt de nieuwe woning
gebouwd, en hierin worden die balken weer aan beide zijden van den eerezetel
opgericht.
Zoo is dus het eenvoudigste huistype: geen vensters, rookgat in het dak, en open
haard in het midden van het vertrek. Natuurlijk werden de vorstelijke woningen al
spoedig verbeterd; maar de huisman bleef wonen in dat primitieve bouwsel nog lang
daarna: ja in een enkele afgelegen streek tot aan de grens van den modernen tijd.
Typisch in dit opzicht is Setersdal, een lange, smalle dalstrook in het Zuiden van
Noorwegen, aan welks uiteinde de stad Kristiansand ligt. Daar zit een stoer
boerenvolk, dat het langst zijn tradities is trouwgebleven; bovendien had het in de
armelijke bekrompen omgeving weinig gelegenheid zich het nieuwe van buitenaf
eigen te maken. In bouwstijl en woninginrichting, maar ook in godsdienstige
overleveringen en volkskunst vindt men daar veel ouds, dat zich taai te midden van
al het nieuwe handhaaft. Het is een genot voor wie houdt van volksoverleveringen,
te lezen in de 8 deelen, die Joh. Skar vulde met hun folklore, geschreven in een
wonderlijk-sappig proza en in het tegelijk zoete en krachtige dialekt.
Het binnengaan in zoo'n Setersdalsch haardhuis is een gewaarwording, die men
niet licht vergeet (zie afb. 1). Alsof men plotseling vele eeuwen teruggestapt was in
een kultuur, waar de menschen zijn reuzen van kracht en kinderen van geest. Er hangt
een sfeer, die ver en vreemd voor ons is, onbegrepen voor ons moderne voelen. Een
koud licht zet de massieve, zware meubelen in strakke contouren af tegen den leemen
grond en de ruwe wanden; zwarte duisternis hangt somber-dreigend daarboven,
vullende met diepe schaduwen de dakholte, waar staart het groote oog van het rookgat.
Daarboven drijven de zomerwolken, en graspluimpjes wuiven omlaag van af het
begroeide dak. Een dikke laag roet zit daar aangekorst tegen spanten en binten, een
glimmend-zwart vernis, waarin soms geheimzinnige glinsteringen worden opgeroepen,
die de schaduwen nog dieper maken. En rondom: de muren van zware boomstammen,
dik en ruw als waren ze door een troll gesleept uit een oerwoud. Ze stapelen zich op
van den grond, rond en gladgeschaafd, in sobere, onverzettelijke kracht, beneden
witgeschuurd, en hooger-op bedekt met grauw-zwarte roetlaag. De wonderlijke
tegenstelling van die donkere en lichte tonen wordt nog geaccentueerd, doordat op
de onderste beroete balk met een pap van fijngewreven krijt figuren geteekend zijn
van streepjes en kruisjes en punten. Dat gebeurde eens of tweemaal per jaar en dat
was ook de eenige versiering in een vertrek, waar de rook het toch onmogelijk maakte
iets te doen tot verfraaiing van het interieur. De bedstede staat in een hoek, gemaakt
uit grove planken, oudtijds niet gezaagd maar gespleten
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door op afstanden gaten te boren en dan in de gemaakte openingen een wig te drijven.
Het snijwerk is uiterst eenvoudig; de heele vorm met de groote ronde kopstukken
waaraan twee kleinere cirkels zijn uitgespaard, is dezelfde die in de middeleeuwen
al gebruikelijk was (fig 2).
Langs de muren de zoogenaamde langbanken; daarvoor een tafel, die reikt over
de geheele lengte van het vertrek en bestaat uit een enkele zware plank. Een losse
bank met leuning, waarin een eenvoudige snijversiering, kon met enkele krukken
zonder rug om het vuur geschoven worden, wanneer de kou het noodig maakte zoo
dicht mogelijk om de haard te zitten. Maar het eigenaardigste van het heele vertrek,
dat is de zoogenaamde ‘gjøya’ of galg. Zoo noemt men een zware balk, die van af
den muur boven de deuropening tot ver in het vertrek over de haard steekt; aan het
einde is hij opwaarts gebogen en dikwijls versierd met een ruw-gesneden dierekop.
Aan die galg hangt een zwaar gesmede ketting met de papketel; doordat de balk met
een spil aan de muur bevestigd is, kan hij heen en weer worden bewogen, zoodat op
het oogenblik dat het eten klaar is, het heele gevaarte opzij kan worden gedraaid.
Het is, geloof ik, deze galg vooral, die aan het heele vertrek zoo het stempel van iets
wonderlijk-primitiefs geeft.
Wat moet in zoo'n huis, dat winter en zomer, dag en nacht onmiddellijk met de
vrije natuur in verbinding stond door het open dakgat, maar dat toch ook door het
ontbreken van vensters van de juiste waarneming der buitenwereld was afgesloten,
het demonengeloof hebben gewoekerd. In de heilige nachten van het Juulfeest
stormden de geesten der afgestorvenen de berghellingen omlaag over de lage daken
van deze hutten; een leger van verschrikking aangevoerd door de hoofdpersonen der
Nibelungensage, Sigurd en Gudrun.... maar Sigurd als een oude man, zoo oud, dat
zijn oogleden met haken moeten worden omhooggehouden, en Gudrun een demonisch
spooksel met een paardestaart! Maar is het niet of hun vurige oogen gluren door het
gat, en zien we hun armen niet grijpen langs het dak als het flakkerende haardvuur
grillige schaduwen van de ‘gjøya’ bewegen doet? Het is geen wonder, dat die galg
een belangrijke plaats innam in de volksgebruiken: men ziet er diepe kerven in; de
bruigom, van de kerk thuisgekomen, sloeg met zijn zwaard krachtige slagen naast
die, en als het kon, dieper dan die zijner voorvaderen.
Het leven in zoo'n hut was ook verre van idyllisch. De rook was nog het minste
ongemak, omdat een goede ventilatie wel mogelijk was. Maar die ventilatie, zelfs
noodig om het vuur behoorlijk te doen branden, kon alleen worden verkregen door
de deur half open te zetten, waardoor de koude buitenlucht onbarmhartig
binnenstroomde. Dat was een verschrikkelijke plaats, die tusschen deur en vuur; aan
den eenen kant de felle hitte van de brandende denneblokken, aan den anderen de
ijzige vrieslucht. Het kon gebeuren, vertelde een oude vrouw, die nog in zoo'n huis
had geleefd, dat wanneer ze het haar gewasschen had, dit stijf bevroor aan den kant,
die van het vuur afgewend was.
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Geen wonder, dat in later tijd zulke primitieve bouwsels alleen als zomervertrek
werden gebezigd; nu zijn ze slechts in gebruik als keuken, voor zoover ze nog bestaan.
Want een andere inrichting, zonder dakopening, met vensters en een andere haard,
heeft deze ouderwetsche ten slotte verdrongen.
Zoo'n open haardvuur kostte natuurlijk veel brandstof, vooral omdat men fel moest
stoken om te concurreeren met de kou van de openstaande deur. In streken, die
schaars beboscht zijn, zooals op het Westland, kon men dan ook deze inrichting niet
gebruiken en hier vinden we de z.g. rookoven. Dat is een steenen bouwsel in een
hoek van de kamer; met vervaarlijkdikke zijmuren, waartusschen uitgespaard een
smalle trechter. Die gleuf is van boven open; de haard reikt zelf ook niet hooger dan
de wanden van het huis. Een schoorsteen is er dus niet, maar de rook walmt van
boven uit den haard en vindt ten slotte een uitweg door het dakgat. Het voordeel was,
dat men maar een paar keer per dag had te stoken, maar ook bij deze inrichting moest
ter wille van de ventilatie de deur onderwijl openstaan.
Het rijshout brandde snel en gaf een groote vlam, waardoor het steenen gevaarte
vlug op warmte werd gebracht. Was nu het hout opgebrand, dan werdde deur dicht
gedaan, het dakgat gesloten met een klep en zoo de warmte zorgvuldig in het vertrek
bewaard. Een voordeel was dus de besparing van brandstof en ook de gelijkmatige
temperatuur, die men betrekkelijk lang kon bewaren. Maar daar stond tegenover, dat
de rook bleef hangen in de heele bovenruimte van het vertrek en door het gebrek aan
ventilatie een bedompte, ongezonde lucht het leven daar alles behalve aanlokkelijk
maakte. En dan, wat was het somber en ongezellig! Die klep op het dakgat sloot wel
de koude van buiten af, maar niet minder het licht; er was wel een membraan, maar
dat liet toch niet anders door dan een weifelend schemerlicht - het was alles grauw
en grijs, en men zag niet meer over zich heentrekken de wolkengevaarten, keek niet
meer op in zonnig blauw of een flonkerenden sterrenhemel.
Maar het leven van allen dag leert praktisch te zijn en het poëtische is bijna altijd
luxe. Daarom was dit huistype spoedig in groote deelen van Noorwegen verbreid.
We hooren vertellen, dat koning Olaf Kyrre, die regeerde van 1066-1093 zijn
koningshal op deze nieuwe wijze bouwde. Nu werd ook de inrichting iets anders: de
eerezetel kon niet meer blijven in het midden van het vertrek; die wordt nu geplaatst
aan den dwarswand recht tegenover den haard. Maar verder blijft alles bij het oude,
primitief en onaanzienlijk. Het is of we nu eerst die vikingen begrijpen, met hun
onbluschbare begeerte naar de rijke landen van West- en Zuid-Europa; opgesloten
in hun sombere huisjes gedurende de lange Noorsche winters, zagen zij in
sprookjesachtigen glans de zonnelanden met hun lokkende schatten in trotsche
koopsteden.
Ook deze woningen kon men bezwaarlijk versieren: daar de rook hier eveneens
alles aantastte. En het huis schijnt soms nog armelijker. De stoere boomen, die elders
in Noorwegen schijnen uitgezocht om de wanden te vor-
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men, waren op het westland schaarsch; men gebruikte hier dus meer planken, die
aan het vertrek een alledaagscher uiterlijk geven. En vaak zijn het van die armoedige
krotjes, die schameltjes ineengetimmerd zijn van wrakhout en plankenafval. Eén
ding wordt met eenige zorg gemaakt en wel het houten zijschot, dat den haard aan
den binnenzijde afsluit; de stutbalk is van boven op eenvoudige manier uitgesneden,
maar toch werkt die nog zeer rudimentair; de naam ‘Kallhovden’ meer dan de vorm
bewaart de herinnering aan wat ze vroeger voorstelde. Daarom is die enkele versierde
plank interessant, ze is een rest van de balken, die eertijds eerezetel en bedkant
afsloten en bewaart dus ook een herinnering aan heidenschen kultus. Immers die
rozetten en dierenkoppen, nu niet meer dan een traditioneel motief, zijn de moderne
omvormingen der ruwe afbeelding van huisgod en zonsymbool.
Neen, de boerenwoning kon eerst worden een gezellig thuis na volbrachten dagtaak,
wanneer licht en lucht ongehinderd in het vertrek kunnen binnenkomen. Wanneer
dus het dakgat vervalt en er vensters komen, of wanneer de haard wordt voorzien
van een schoorsteen. De Noormannen, die de toenmalige beschaafde wereld tot het
terrein van hun plundertochten maakten, hebben stellig deze moderne haardinrichting
spoedig overgenomen - het was niet het eenige kultuurbezit dat in dien tijd zijn weg
naar Noorwegen vond. Maar overal drong deze haardvorm niet door. Op het Westland
bleef men nog heel lang den ouden rookoven behouden, niet alleen omdat de
schaarschte van hout de bevolking er toe dwong, maar ook omdat het klimaat daar
over 't algemeen zoo mild is, dat men met deze sobere verwarming kon volstaan.
Maar op het Oostland, waar de kou vinniger, het hout overvloediger is, was de
hoekhaard met schoorsteen spoedig algemeen. Fig 3 geeft een beeld van de nieuwe
inrichting; men ziet hoe er nu een huiselijk hoekje in de kamer wordt gevormd, en
ook, hoe men nu kan denken aan verfraaiing van het woonvertrek.
Typisch is het nu, dat ook hier een vaste traditie de schikking van de kamers regelt.
Het punt van uitgang vormt weer de haard; de plaats van tafel en banken wordt
bepaald in verband hiermee. De eerezetel was hier recht tegenover den haard, omdat
men daar het volle licht kreeg van het vroolijk vlammende houtvuur. En om ook
overdag die plaats het beste licht te geven, werden de vensters aan weerszijden van
den eerezetel aangebracht.
En zoo krijgt van lieverlede het heele meubilair zijn vaste plaats. Daar de
doelmatigheid hier den doorslag gegeven heeft, komt het ook in niemands hoofd op,
om er verandering in te brengen; vandaar dat men de schikking, die de plattegrond
veraanschouwelijkt, als de algemeen-geldende beschouwen kan. Voor de eerezetel
staat de tafel over de heele lengte van het vertrek; aan de muurzijde is een vaste bank,
daartegenover een losse bank, die even lang is als de tafel. In den hoek achter de
eerebank is een driehoekig kastje, dat meestal bestemd is tot het uitsluitend gebruik
van den huisvader. Aan den anderen kant van de voornaamste zitplaats een breede
kast, dikwijls met open opstand,
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die dient tot het bergen van huisraad. De lange muurbank eindigt bij de bedstede,
die nu niet meer den eenvoudigen vorm van vroeger heeft, maar voorzien is van een
houten hemel, aan de voorzijde gedragen door smalle paneelen of kunstig-gesneden
zuilen. Fig. 5 geeft een duidelijk beeld van het geheel, vooral als men deze met fig.
3 vergelijkt.

PLATTEGROND VAN NOORSCH BOERENHUIS.

Op den plattegrond ziet men twee kleine vertrekjes, die aan het hoofdvertrek zijn
vastgebouwd. De eene is voorvertrek, ‘forstue’, en dient alleen om de kamerdeur te
beschermen tegen de koude buitenlucht, het andere, de zoogenaamde ‘kleve’ een
klein hokje, zonder vensters en dienende om eetwaren in weg te zetten. Doordat het
gebouwd is tegen den haard, heerscht hier ook in den winter een aangename
temperatuur. Vandaar dat men weldra dit kamertje nuttiger ging gebruiken; het kreeg
een venster, en er kwam een bedstee in, zoodat het een geschikte slaapgelegenheid
werd voor de kinderen. En men kon slaapplaatsen gebruiken! Immers in het
hoofdvertrek was maar één bedstede; een enkel maal vindt men in beide hoeken er
een, maar ook dan is de ruimte nog absoluut onvoldoende voor het vaak talrijk gezin
van den boer, nog vermeerderd met het dienstpersoneel van beiderlei kunne. In
Setersdal krijgen deze hun slaapplaats aangewezen op een plank in de koestal; in
huizen als dat van den plattegrond werden ze ondergebracht op den halfzolder, die
gevormd werd door de zoldering van forstue en kleve, niet voortgezet in het
woonvertrek zelf; dit reikte dus tot aan de daksparren. Dat het onder zulke
omstandigheden met de zedelijkheid niet altijd even nauw genomen werd behoeft
geen betoog - maar het zijn verblinde idealisten, die gelooven dat zedenbederf alleen
in door de kultuur ontaarde standen, niet onder een boerenbevolking voorkomt!
(Slot volgt).
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De Antwerpsche ommegang,
door Maurits Sabbe.
ONDER de aloude Antwerpsche merkwaardigheden, die niet schijnen te kunnen
vergaan, behoort stellig de stadsreus Druon Antigoon, die met zijn schilderachtig
gevolg van reuzinnen, Olympische goden en godinnen, walvisschen, kemels, olifanten
en dies meer door de eeuwen heen, bij elke kermis of andere belangrijke feestelijke
gelegenheid - in ‘triomfanten en solemneelen ommegang’ door de Scheldestad zijn
ronde deed.
Dit personaadje, dat zijn bestaan te danken heeft aan de talenten van den vroeden
Petrus van Aelst, beeldhouwer en schilder ten tijde van Keizer Karel, heeft de
Spaansche furie doorgemaakt, en de Fransche furie, en alle verdere furiën, die
Antwerpen te vuur en te zwaard zetten, de beschieting der stad door de Duitschers
in 1914 inbegrepen.
Een gelukkige hand heeft altijd op hem gewaakt en ook de laatste
oorlogsgebeurtenissen zijn voor hem veel minder tragisch afgeloopen dan voor zijn
Dendermondschen reuzenbroeder, de bij de vernieling der stad in de vlammen opging.
Nochtans heeft Druon wel zijn kleine miseries gekend gedurende den oorlog - wie
kende ze niet? Baloorige krijgslieden, die zich op het slagveld niet genoegzaam met
roem konden overladen, joegen hem ettelijke kogels door het koperen hoofd, hakten
hem, o noodlot, andermaal een hand af, en lieten motten en muizen vijf jaren lang
vrij in zijn plunje woeden. Ook zijn gevolg bleef niet gespaard. Mevrouw de Reuzin
werd onthoofd, de walvisch verloor zijn staart, de dolfijnen hun oogen. De
stadsmagazijnen waar de Reus en de zijnen een onderdak hebben, leverden na den
wapenstilstand, toen de Antwerpsche burgers daar weer heelemaal meester waren,
een deerniswekkend schouwspel op.
Het kon niet anders of de weldaden van den vrede zou ook Druon gevoelen. Geen
echt Antwerpsch hart kon hem daar zoo verminkt en gehavend laten, en de wethouder
F. Steger, wellicht een der meest Antwerpsche aller Antwerpsche harten, heeft er
dan ook dadelijk voor gezorgd, dat Druon en zijn gevolg hersteld werden en een
splinternieuw pak kregen om weer ‘triomfant en solemneel’ hun ommegang door de
goede stad te kunnen doen.
En dat is geschied in Augustus 1920.
Alles wat van den eeuwenouden, beroemden Antwerpschen ommegang nog
overblijft kwam weer opgefrischt en verjongd te voorschijn en Antwerpen verheugde
er zich in, dat alweer een voor-oorlogsche traditie met het gewone stadsleven opnieuw
was aangeknoopt.
En al wie zin heeft voor het verleden, voor het overgeleverde, voor hetgeen
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door de eeuwen heen van ons was en het kenmerk draagt van onzen eigen aard, heeft
zich met het goede volk van Antwerpen in het terugzien van Druon verheugd.
Die oude kermisoptocht met zijn folkloristische voorstellingen en
Renaissance-allegorieën was ten allen tijde een zeer kenmerkend verschijnsel in het
leven der ‘triomfelycke coopstad’, die steeds uitblonk door haren rijkdom en haar
‘consten veelderhanden.’ Elk Nederlander die er in vroeger tijden van droomde
Antwerpen eens te bezoeken, zooals Trijntje Cornelis, dat speelsche dochterken van
Huygens' oubollige verbeelding, hoopte er naast de haven, de kerken en paleizen,
de breede straten, den rijkdom en de vreugde, ook den ommegang te zien. Toen de
vrome Jan Luiken de N a u k e u r i g e e n G e d e n k w a e r d i g e R e y s e n van den
Engelschman Edw. Brown door Nederland, Duitschland enz. met ‘curieuse kopere
platen’ moest versieren (afb. 1) voegde hij er als bizonder teekenend voor het
Antwerpsche stadsleven een merkwaardige plaat bij, den ommegang voorstellend,
al spreekt Brown's tekst er niet over. 't Was net of Luiken zeggen wou: geen
Antwerpen zonder ommegang.*) De heele 17e eeuw door vinden wij sporen van de
groote populariteit, die de Antwerpsche ommegang in de Nederlanden genoot. Zoo
wijs ik nog op een pittig volksboekje, dat in 1648 te Amsterdam verscheen over den
T r i o m p h a n t e n O m m e g a n c k v a n A n t w e r p e n †) en waarin een volledige
beschrijving van dien optocht gegeven wordt, doormengd met allerlei moraliseerende
en grappige beschouwingen over de verschillende wagens en groepen. Even
beteekenisvol voor de belangstelling, die de Antwerpsche ommegang destijds in
Holland opwekte, is de brief die de Antwerpsche stadspensionaris De Weerdt op 3
Aug. 1613 aan zijn collega te Middelburg zond om hem en zijn stadgenooten uit te
noodigen te komen zien naar den ‘ommegang daerinne vele fraye, nyewe inventien’
zouden ‘ghepresenteert worden, soo poëterye als politique, die (hij) ten versoecke
van de heeren van de weth geordonneert ende geinventeert’ had§). En waar het
Amsterdamsche volksboekje van 1648 op zijn titelblad een schuit vertoont, vol
pretmakende, drinkende gasten, die gaan varen onder vlaggen en wimpels, waarop
bierkannen prijken, als op de schuit van Sinte Reynuit, lijkt ons dat wel de
Hollandsche of de Zeeuwsche schuit, die de vroolijke reizigers voor den Antwerpschen
ommegang opneemt (afb. 2, plaat IX).
Denkt niet gering over dat volksfeest! Het ligt volstrekt niet in mijn bedoeling hier
vertoon van geleerdheid te maken met aanhaling van archiefstukken en dergelijk
materiaal, maar om een denkbeeld te geven van den ernst en de staatsie, waarmede
die ommegang gepaard ging, moet ik er toch eenige documenten bij halen, waarin
verteld wordt hoe het daar destijds bij

*) Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1682.
†) Amsterdam, Jan van Hilten, 1648.
§) Staatsarchief, Antwerpen.
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toeging. In 1494 was het gebruik dat ‘borghemeesteren metten scepenen ende de
marckgrave’, eerst ontbeten op het stadhuis, dan samen den kerkelijken dienst
bijwoonden en daarna deel namen aan den ommegang*). Na den noen ‘als vesperen
gedaen was’, kwamen ze weder op het stadhuis, en daar verschenen toen ook de
speellieden in de ‘raetcamere’, ‘ende elck speelde dat hij con’ ‘ende soe ghaf men
hen alle te drincken.’ In 1698 bestond dezelfde ‘costuyme’ nog altijd voort. De heeren
moesten komen ‘op den raedthuyse’. om te vergaderen tot het vergezelschappen van
den ommegang, en vonden daar ook nog een ontbijt ‘op eene redelijcke maniere
sonder forme van maeltijt’.†). Het deelnemen aan den ommegang was verplichtend
voor de heeren van het magistraat. Zij moesten mede ‘op een vrijwillige boete van
twee pattacons.’†).
Denkt niet gering over den ommegang, zeg ik U! Hij werd waard geacht een
schouwspel te zijn voor koninginnen en prinsessen. Toen de Infante Isabella in 1631
de moeder van den Franschen koning Lodewijk XIII, Maria van Medici, naar
Antwerpen bracht, deed zij opzettelijk den traditioneelen uitgangsdatum van den
ommegang wijzigen, opdat de koningin hem zou kunnen bewonderen. En de
historiograaf van het Fransche hof, P. de la Serre, die Maria van Medici vergezelde,
heeft in zijn al te bloemrijken rococo-stijl verteld wat voor een genoegen de vorstinnen
aan den ommegang beleefden. Ze waren genoodigd in het huis van Sr. Alexander
van der Goes, in de Huidevettersstraat 38, waar ze van op het balkon hun
nieuwsgierigheid konden voldoen aan ‘het vrome prachtvertoon en de geheimzinnige
voorstellingen’ der groepen en der wagens. Over het schitterende vrouwelijke gevolg
der koningin en der aartshertogin vertelt De la Serre, dat al die meisjes en dames
voor de ‘met ijzeren tralies afgesloten vensters,’ van Sr. van der Goes' woning stonden
en ‘zooveel slaven maakten als ze blikken wierpen.’ ‘Het was inderdaad, schrijft hij,
“een buitengewoon vermaak, de groote menigte cavaliers te zien, die zich rond en
tegenover die vensters bevonden, allen met hun hart en gepeinzen, zoowel als met
hun oogen geboeid door de liefde en de bewondering voor die mooie schepsels.” De
la Serre begreep hun geluk zonder het te benijden,’ daar (zijn) gezicht niet sterk
genoeg (was) om den glans van zooveel lichten te verdragen.’ Toen de ommegang
voorbij was, kwamen de vorstinnen met haar gevolg terug in de kamers en vonden
daar een heerlijck feestmaal,’ ‘waardoor de heeren van het magistraat opnieuw den
omvang van hun ijver en hun liefde voor pracht en weelde wilden laten blijken.’
Heel typisch voegt er De la Serre bij: ‘De dames werden er zoo heerlijk en overvloedig
onthaald, dat ze de confituren onder de voeten trapten, het

*) Leo de Burbure: De Antwerpsche ommegangen in de XIVe en XVe eeuw. (Uitg. Antwerpsche
Bibliophielen, p. 10).
†) Collegiale Resolutie-boeken van Antwerpen, 21 Mei 1698.
†) Collegiale Resolutie-boeken van Antwerpen, 21 Mei 1698.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

20
was anders niet mogelijk te gaan; de overvloed was zoo groot dat de vloer van de
zaal er mede gansch overdekt was.’*).
Er is een rijke, oude ommegang-iconographie, die ons leert, dat die optocht in de
15e, 16e en 17e eeuw veel belangrijker was dan hetgeen ons heden nog onder dien
naam wordt vertoond. De mooie plaat van Jan Luiken stelt hem heel volledig voor
met zijn profane en religieuse gedeelten. De twee schilderijen van Alexander van
Bredael (1663-1730) in het Museum te Rijssel, toonen hem ook veel vollediger dan
wij hem nu nog kennen. En de bekende plaat van Gaspar Bouttats, in 1685 bij
Hieronymus Verdussen uitgegeven (afb. 3, plaat VII), komt met de voorstelling van
Alex. van Bredael vrij goed overeen. Buiten den reus, den walvisch, het schip en de
dolfijnen, die wij nu nog kennen, vinden wij daar een heele reeks wagens en groepen,
alle even interessant, maar die den hoogen ouderdom van Druon niet mochten
bereiken.
De beste bescheiden om ons rekenschap te geven van hetgeen de ommegang was
in zijn glorietijd, vinden wij in de talrijke volksboekjes, die als een soort van
feestprogramma's werden uitgegeven telkens de ommegang uitging.†) Het is met de
hulp van deze boekjes, dat wij een volledige beschrijving van den ouden ommegang
kunnen maken.
Vooraan gingen de ambachten, zeven en twintig in getal, ‘processiewijze,
vooraendraeghende de teeckenen hunder affairen’. Elke nering was vergezeld van
haar oudermannen, dekenen en kapelaans (afb. 4, plaat IX).
Daarna kwam een zeer eigenaardige groep, die nog op het einde der 17e eeuw
deel uitmaakte van den ommegang, en weer eens bewijst, dat de middeleeuwsche
geest in Vlaanderen veel langer voortleefde dan in het gereformeerde Nederland.
Die groep vereenigde al de ‘verstandt-loose ende Sinneloose’, de ‘Zottekens’ zooals
sommige volksboekjes ze heeten, namelijk de ‘simpele menschen uit het dwingh-huys
van St. Rochus.’ ‘Hun (was) het meegaan vergund, schrijft een onzer zegslieden, om
oorsaeck te nemen Godt voor de bewaernisse onser sinnen hertelijck te bidden, ende
de minder verstandighe te leeren verdraghen’ (1698). Van een dergelijke groep der
krankzinnigen in de Antwerpsche ommegangen vinden wij reeds sporen in 1400.)
In dien tijd werden zij, vóór den optocht, op het stadhuis getracteerd met een rijk
ontbijt (l a u t u m j e n t a c u l u m ) en de stad betaalde hun een kleed uit verschillende
kleuren, geel en rood tegenover elkander geplaatst (e x
*) Histoire curieuse de tout ce qui s'est passé à l'entrée de la Reyne mère... dans les villes des
Pays-Bas (Antwerpen, B. Moretus, 1632) p. 54.
†)
1o. Cort verhael van 'tghene is ghepresenteert gheweest in den Ommeganck die men
tot Antwerpen ghehouden heeft anno 1609 (Antwerpen, Abraham Verhoeven, 1609.)
o
2 . Den triumfanten Ommeganck... (Amsterdam, Jan van Hilten, (1648.)
3o.

Antwerpsche Ommegangh... (Antwerpen, Jac. van Ghelen, (1649.)

o

Verbeeldinghe van den jaerlijckxschen triomphanten Omganck... (Antw,, Jac.
Mesens, (1662.)
o
5 . 's Maendaghs den Ommeganck... (Antwerpen, 1685.)
6o. Solemnelen ende triumphanten Ommeganck (Antwerpen, H. Verdussen, 1698.)
4 .

Fl. van Duyse besprak in het T i j d s c h r i f t v o o r B o e k - e n B i b l i o t h e e k w e z e n .
1908, blz. 197, een soortgelijk boekje van het jaar 1563: Ordinantie van de nieu Punten
(wagens) van onser Vrouwen Ommeganck half Oogst. (Antwerpen, bij Hans de Laet).
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d i v e r s i s c o l o r i b u s r u b r o e t f l a v o o b v e r s e d i s p o s i t i s )*).
Wij stellen ons die groep voor als een tragisch-comisch geheel, dat tegelijk aan
Breughel's blinden en aan Callot's bedelaars doet denken. ‘Eenen van dit gheselschap
(reed) vooruit te peerde op eene dicken stock, ghenaemt den bonten uyt het Dulhuys
(1698), en de andere ‘zottekens en zottinnekens’ weet het didactisch aangelegde
Amsterdamsche boekje van Jan van Hilten voor te stellen als een verzameling
vertegenwoordigers van al de menschelijke dwaasheden, die Erasmus in zijn L o f
d e r Z o t h e i d of S. Brandt op zijn N a r r e n s c h i p wist voor te stellen.
Na deze twee groepen begon eerst de eigenlijke ommegang, nog voorafgegaan
door ‘vier trompetters, waertusschen rijdt eenen slaende den Keteltrommel, alle vijf
gekleed met de livrei der stad.’ Zij vereerden, volgens het volksboekje van 1698, de
‘inwoonders alsmede de kermisgasten met alderhande airen soo nieuwe als oude,
seer vermaeckelijck om hooren.’
Nu volgde het schip, dat heden nog dienst doet en destijds op last van het
schippersambacht werd gemaakt voor de blijde inkomst van Karel V (afb. 5). Het
feest programma van 1649 getuigt, dat dit schip een allegorische voorstelling is van
de rijke zeevaart, ‘waerinne dese stadt seer treffelijck uitgeschenen heeft.’ Achter
het groote schip met masten en zeilen, stevenden er drie kleinere scheepkens, ‘synde
bevracht met coop-luyden van differente ghewesten, te kennen gevende dat Antwerpen
is de voester-moeder van alle vremde natien’ (1698). Hier zij terloops aangestipt,
dat het schip, evenals verscheidene andere wagens uit den Antwerpschen ommegang,
later te Mechelen, te Ath en in andere Belgische steden voor soortgelijke optochten
nagemaakt werden (afb. 6, plaat X). Ziehier hoe het boekje van 1609 het schip en
de heele daar bij behoorende groep eigenaardig schildert: ‘Het schip ghemaeckt als
een oorlochschip, daerinne zynde vijf oft ses schippers van alle natiën als Hollanders,
Nederlanders, Engelschen, Spaignaerts, Brittoenen, enz. Twee oft dry trompetters
ghecleedt als schippers, roepende Hollandt te Dort, Rotterdam, Middelborch,
Vlissingen, etc. Daer achter quamen te voete een deel Bootsgesellen van alle natiën
te coop hebbende vruchten van elc van syn landt; Hollanders ende Zeelanders,
Garnaet, Schollekens; Spaignaerts Oraniappelen, Canarivoghelkens; Britonen
olipottekens, met schelpen in Cabassen; Schotten schotse couffoiren.’
Achter de schepen kwam de g r e a t -a t t r a c t i o n van den ommegang
aangezwommen, n.l. de walvisch (afb. 7, pl. XI). Moeten wij de beschrijving van
1649 gelooven, dan is deze voorstelling een herinnering aan een walvisch die ‘bij
memorie den vloet Schaldis is comen besoecken’, daar gevangen werd en aan de
‘Brabantsche inwoonderen’ heeft doen kennen hoe men ‘den traen uyt syn vettigheydt
becomt.’ Hij werd gemaakt door de ‘Traenbranders, die als-

*) Zie J.C. Diercxsens: Antwerpia christo nascens... (Uitg. Van Soest, 1747, I p. 381.
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dan hier woonden.’ (1698.) Heden zit op den rug van dien walvisch een Cupido,
gewapend met de lans van een spuit, waarmede hij de toeschouwers besproeit, tot
groot jolijt der goede gemeente. Vroeger waren het andere mythologische personages,
die op den walvisch troonden. In 1649 en 1662 was het Orpheus, die ‘door den soeten
clanck syns snaer-spels, soo wel de tamme als wilde dieren trock hetselve aen te
hooren.’ Volgens de beschrijvingen van 1698 en 1685 zat op den walvisch: ‘den
zeegodt Neptunus met een croon van lis en ander waterkruyt op 't Hooft, in sijn handt
voerende een Zee-scepter, als commandeerende den vis.’ In 1609 werd het zeemonster
bereden door Arion ‘ghecleet int zeegroen, spelende op een viole oft cithere’ (afb.
8, pl. X).
Na Arion gezien te hebben, zijn wij niet meer verwonderd nu twee dolfijnen te
zien volgen,’ waerop sitten twee jonge naecte kinderkens, om te bethoonen, dat de
dolphijnen met de kinderen hun vermaeck nemen.’ Dit is een herinnering aan de
oude sage, die reeds bij Plinius voorkomt en die tot in de 17e eeuw door de poëten
nog ernstig werd voortverteld.*) De getimmerten, waarop de dolfijnen en de walvisch
rustten, waren bedekt met een ‘schilderije, die den aerdt van verscheyden visschen
verthoont’ (afb. 9, pl. XI).
In de vroegere ommegangen kwam nu de zeewagen aangerold, die in het boekje
van 1609 als volgt wordt beschreven: ‘Den triumphanten waghen van Neptunus,
antyckx ghecleedt int zeegroen half naeckt met sijn trident in de hant, Amphitryte
syn vrouwe neffens hem gheseten ghecleedt int Incarnadin, het hooft met Peerlen
verciert, een Peerlesnoer om den hals, Antyckx ghecleet met een bloote borst ende
been. Twee jonghers rijdende op zeepeerden ghecleet int zeegroen half naeckt. Acht
tritones half naeckt ut de zee comende met groene syde syndalen om het lijf inde
hant hebbende zee trompen, deselve blasende. - Voor twee syrenen oft Meerminnen
met haer spiegels en kammen in de hant.’ Verder is de wagen versierd met de
‘teeckenen van rijckdommen der Zee, visschen, schelpen, baleinen, parelen, enz.’
(1649) (afb. 10, pl. XI).
Deze zeewagen, de walvisch en de dolfijnen, kwamen ook voor in andere optochten,
buiten Antwerpen. Zoo treffen wij ze aan in het prachtwerk, dat de Antwerpsche
drukker J. Meursius in 1636 wijdde aan de triomfantelijke inkomst van Ferdinand
den infant van Spanje te Gent.†)
In den huidigen ommegang ontbreekt ook de olifant, ‘gemaeckt naer eenen die
over hondert jaren in de landen geweest is’ (1698). Op den rug van het dier stond
een beeld der Fortuin op een bol, met waaienden sluier in de handen, waarin ze den
gunstigen wind zoekt te vatten. Dit is het classieke beeld der Fortuin, zooals wij het
ook aantreffen op het bekende rad van For-

*) Zie onze D i e r k e n n i s e n D i e r s a g e b i j Vo n d e l (Antwerpen Gust Janssens,
1917, p. 132).
†) Serenissimi principis Ferdinandi Hispaniam infanto S.R.E. Cardinalis triumphalis introïtus
in Flandriae metropolus Gandavum auctore Guilielmo Becano.
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tuin. Waarom staat het hier op een olifant? De beschrijving van 1649 merkt op: ‘Sy
staet op eenen olifant, zynde een beeste, door syn natuerlyck verstandt naestcomende
aen de menschen....’ In 1698 en 1685 lezen wij dat den olifant, het zinnebeeld van
den oorlog is en dat de Romeinen om de overwinning uit te beelden hem een kroon
van lauweren, myrte of palm om den hals legden, - wat hij in den Antwerpschen
ommegang ook droeg. Als verklaring van de Fortuin op den olifant is dit alles weinig
afdoende (afb. 11, pl. XII).
Na den olifant was in de volgorde van den ommegang de plaats nu aan den reus
Druon. Zijn sage is gekend. Hij woonde in overoude tijden op de boorden van de
Schelde en maakte het vooral de schippers lastig door hen zware tollen te doen
betalen. Dit duurde tot Borbon of Brabo kwam, Druon de handen afhakte en ze over
de Schelde wierp, op de plaats waar Hand-werpen of Antwerpen zich later verhief.
De beschrijving van 1662 deelt o.a. het volgende mede: ‘Voor desen Reuse worden
twee handen ghedraeghen om te weten dat soo sommighe willen segghen: dat dese
stadt haeren naem heeft van Hantwerpen.’ Deze sage gold als geschiedenis. Zoo
vertelt het boekje van 1662, dat alhoewel Julius Caesar niet spreekt van Brabo, Pater
Carolus Scribanus toch vertelt van een reuzenlichaam, dat bij de burcht van Antwerpen
werd gevonden en waarvan alleen ‘éénen tant een palm groot getoont wordt.’ De
reus wordt in 1609 beschreven als volgt: ‘Den Reuse gecleet op sijn Romeyns een
oft twee jonckens naeckt met vleugelen staende ontrent den helm om die af te doen,
een oft twee aen het rappier om dat af te doen, een oft twee aen den stock om die af
te nemen, een met en olijftack om hem die in sijn hant te geven. Alle soorten van
volcke hun volghende te peerde ende te voete, eenighe houdende inde hant flambeaux,
d'ander coppen ende schalen’ (afb. 12, pl. X).
Druon had vroeger een gevolg van ‘reuskens en reusinnekens’ die dansten en
sprongen en ‘andere kinderlijcke wercken’ vertoonden (1649). ‘Sommighe (waren)
op zijn Spaensch, ende Nederlandts, andere op sijn Fransch, Duytsch en Engles
gecleet om te kennen te gheven dat de Antwerpers geerne met alle soorten van Natien
in rust mochten syn.’ (1685).
Op de reuskens en reuzinnekens volgde de ruiterij of cavalcade, een groep
samengesteld door de jonkheid der stad en waarin al de beroemde mannen, vooral
de krijgslieden en vorsten van Antwerpen en Brabant werden voorgesteld. De eerste
in die groep was Brabo, de heldhaftige overwinnaar van Druon.
Dan kwam de Parnassusberg aangerold. Dat was de wagen der negen muzen of
der ‘vrije konsten’ (1698), die beteekenen moest, dat Antwerpen ‘mede vervult is
van alderhande constenaeren’ (1649). Men zag er Apollo met zijn harp de muzen
bekorende; het gevleugelde paard Pegasus in een stoute en zeer decoratieve
vluchtbeweging, ‘met zijn pooten, een bron openkrabbend’; twee bazuinblazende
famen en ettelijke springende fonteinen, waaronder

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

24
Hypocrene en Castalius (1649). Deze Helicon-voorstelling was zeker heelemaal naar
het hart der rijmelende rederijkers en het ontbreekt dan ook niet aan versjes, die in
den mond van Apollo of de Muzen gelegd werden. Wij vinden er een eigenaardig
staaltje van in het Amsterdamsche boekje van Jan van Hilten (1648). Apollo noodt
de Muzen uit om Antwerpen te prijzen, ‘die schoonste stadt, die oyt Europa heeft
ghehadt’, en elk der vroede zusteren heft dan, al is het ook in kreupelverzen, een
hooggestemden lof aan op de kunsten en kundigheden der Sinjoren (afb. 13, pl. XII).
De beteekenis van den Maagdekenswagen, die nu volgde, wordt op verschillende
wijzen uitgelegd. Mertens en Torfs, de bekende schrijvers van de G e s c h i e d e n i s
d e r S t a d A n t w e r p e n ,*) vermelden reeds voor 1445 het bestaan van dien wagen,
waarvan de versieringen gemaakt werden in 1401 door A. de Cuypere. Hij stelde,
volgens hen, de stad Antwerpen voor, omringd van de zeventien provinciën der
Nederlanden, verbeeld door een schaar van zinnebeeldige maagdekens. Dat is wellicht
de oorspronkelijke symboliek geweest, maar in den loop der eeuwen heeft men er
dikwijls een andere ingelegd. De ommegangsbeschrijving van 1649 geeft b.v. een
heel afwijkende verklaring: ‘Antwerpen is altijdts vermaerdt gheweest, ende noch
is van schoon wel-ghemanierde deftighe jonckvrouwen, die oock door hun subtiel
ende curieus verstandt haere bequaemigheden in alle affairen gebruycken, niet alleen
in alderhande manufacturen, consten, scientien, maer oock selve in de negotien,
waerinne de selve in alle saecken, voor andere landen Jonckvrouwen verre
uytschynen.’ Volgens het boekje van 1698 ‘representeerde deze wagen de leden van
de stadt in diversche maegden uytghebelt.’ Volgens 1648 ‘representeerde (hij) de
seeghbare, stille suyvere jonckvrouwen van Antwerpen ghelyck die eertyts pleghen
te wesen.’
Het profane gedeelte werd gesloten met de voorstelling van den kemel, die in 1649
naïef-geestig beschreven werd als volgt: ‘Heeft eertijts in Antwerpen te sien gheweest,
comende uyt Persien, Meden, Assyrien, oft dierghelijcke landen, wesende
aensienelyck, tam, ende van goeden aerdt, wordt mede in de kerck-misselijcke
triomphe verthoont, daer op sittende een Jonghsken, princelyck ghecleedt, als Domyne
ende macht hebbende, wordt van een Moorken gheleydt, met een sweerdt in de handt,
danssende, ende springhende, bethoonende dat synen meester met groote authoriteyt
over hem commandeert; ghelijck oock den moeselaer daer neffens gaende, ende dat
(in) de selve landen de Coninghen ende machtige ghewoon syn op dese beesten te
rijden’ (afb. 14, pl. XII).
Het godsdienstig gedeelte van den optocht bevatte wagens vertoonende de
Engelsche Groetenis, de Groetenis van de H. Moeder Gods aan Elisabeth, de Geboorte
Christi, de Offerande der H. drie Koningen, de H. Drievuldigheid,

*) III, blz. 30.
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de Zeven Weedommen van Maria, alsook het Laatste Oordeel en de Hel. Uit de
beschrijving van 1698 leeren wij, dat de wagen van het Oordeel destijds gemaakt
werd door de kamer van rhetorica ‘D e V i o l i e r ’ ter instantie van het landjuweel
de Gent ‘als antwoord op de vraag: ‘Welck dat de stervende menschen meesten troost
is.’ Het antwoord: ‘De verrijzenis des vleesches op het Laatste Oordeel’, dat zij
plastisch voorstelden, deed hen den eersten prijs winnen. De hel werd weergegeven,
net als in de middeleeuwsche mysteriespelen, door een grooten drakenmuil, die open
en dicht sloeg (afb. 15, pl. XII). De beschouwingen onzer-volksboekjes bij dit
hellebeeld missen geen pittigheid. ‘Hier wordt de woeckeraar met gloeyende tanghen
het gesmolten goudt in den mondt gegoten, zegt de beschrijving van 1698, den
bankroetier van zijn crediteurs al levendigh het vel afgetrocken; hier drinckt een
dronckaert v i n b r u l l é , die hem al te heet is; de bordeel-brock zit in een stoof, die
hem al te warm is.’ En 1648 zegt: ‘Dats een schroomelyck bachuys, ick sagh liever
de bril van een Kachuys.’
De geestelijkheid en de gilden kwamen achteraan (afb. 16, pl. XIII). De
schermersgilde verscheen’ in exercitie ende ghebruyck in oeffeninghe der ridderlijcke
waepenen als sweerde, capper, lancie, toessack......’ Haar patroon, St. Michiel, ging
voorop met een ‘duvelken’ aan een leiband (1662).
De Kolveniersgilde had geschut mee, doelhaecken, vuurroeren, vogelroeren en
musketterijen. Haar beschermheilige St. Christophorus, een reus met het kindeken
Jezus op den schouder, was er ook bij. De oude en de jonge handboog werden opgeleid
door St. Sebastiaan en de oude en de jonge kruisboog door St. Joris (afb. 17). Deze
laatste zat op een paard en leverde een gevecht ‘seer aerdich om sien’ tegen een
draak, die rondom hem heen huppelde (1662). De Antwerpsche ommegang gaf dus
dezelfde vertooning, die S t . G e o r g e en L e D o u d o u nu nog te Mons geven op
de jaarlijksche kermis.
Men kan zich voorstellen uit de volgende passage van Sr. de la Serre hoe deftig
en voornaam de gildebroeders in dien optocht meegingen, ten volle hunner waarde
bewust: ‘De burgers der stad kwamen achter de wagens aangestapt en lieten zich
bewonderen. Ik zeg bewonderen, want ze gingen in zeer goede orde en allen waren
zoo rijk gewapend en zoo weelderig uitgedost, dat de minste te oordeelen naar kleed
en uitzicht voor een kapitein kon doorgaan’.
De wagens en groepen, die wij tot hiertoe vermeldden, behoorden tot hetgeen wij
zouden kunnen noemen den vasten ommegang. Ieder jaar kwamen zij terug. Ook
werden ze zorgvuldig bewaard in de stadsmagazijnen evenals de tooneelrekwisieten
in de magazijnen van den schouwburg. Een eigenaardig stuk is ons bewaard gebleven
met den heelen inventaris van hetgeen het Antwerpsche stadsmagazijn, destijds
gevestigd in den ‘Steenen Eechoff’, in het jaar 1578 zooal bevatte. Het is een geschrift,
waarbij de ‘controlleur
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van deser stads wercken ende Materialen’. J. de Voer, opsomt wat hij in den ‘Steenen
Eechoff’ aan Peeter Leys ‘deser stads gezworen schilder’ ‘in bewaernisse’ heeft
overgeleverd. Uit dat stuk leeren wij niet alleen welke wagens daar geborgen stonden,
maar ook welke benoodigdheden, sieraden, kleederen enz. er in ‘cisten’ en
‘schapprayen’ opgesloten waren. Het is een schilderachtige rommel van ‘vergulde
borchten van Antwerpen’, ‘cierlycke werelden van stijff pampier ende hout ghemaect’,
‘groote lakenen mantels voir den Reuse’, ‘Abrahams rock’, ‘eenen steert met het
corpus van Discordia’, ‘een gemoleert draexhooft’, ‘duyvelscleeden’, en dergelijke
wonderlijkheden meer!*)
Buiten het vaste, ieder jaar regelmatig terugkeerende gedeelte, was er in den optocht
nog een vrijer gedeelte, dat veranderde volgens de tijdsomstandigheden. De
voornaamste politieke gebeurtenissen, door de bewoners meegemaakt, herdacht men
gewoonlijk door allegorische wagens, die dan bij den vasten ommegang gevoegd
werden, meestal bij de groep ruiterij achter den reus en de reuskens.
Zoo vinden wij in den ommegang van 1609 een wagen waarop de rust en veiligheid
van het land, en de nieuwe bloei van handel en Nijverheid na de sluiting van het
Twaalfjarig Bestand zinnebeeldig vertoond werden. Pax en Justitia zaten op den
wagen omringd door Veritas’ hebbende in de hand een horologie’; Fidelitas met een
ring en een hond; Prudentia met een serpent in de hand; Unanimitas met twee
ineengevlochten harten op een schild staande op een wagen getrokken door een lam
en een wolf; Charitas en nog andere allegorische figuren meer, al typische scheppingen
der didactische Renaissance-verbeelding. In denzelfden ommegang kwam ook de
P e y s s m i s s e voor. Violentia blies het vuur aan, waarin harnassen en stormhoeden
lagen, doch Labor maakte van de harnassen ‘braetpannen ende ploechysers.’ De
allegorie van dezen wagen vertoont een verrassende overeenkomst met de bekende
zinneprent op het Bestand, door P. Boutens uitgegeven†). Hier worden ook door
Prudentia en Ratio allerlei wapenen in de smidse geworpen, waarvan Violentia het
vuur aanblaast. De Tijd hersmeedt de wapenen tot seizen, ploegen, braadpannen
en...... wafelijzers. Een derde gelegenheidswagen stelde de Algemeene Vreugde voor.
Men zag er ‘een ronde tafele ghedeckt met een hespe daer op gesouten vleesch,
eyeren, broot, houte teliooren, messen, kaas ende boter, radijs, met een grooten
mostaerdpot.’ Dat Jordaensche vertoon der volksvreugde werd volledigd met
‘ambachtslieden, huyslieden, mans ende vrouwen, etende ende drinckende. Eenen
moeselaer op de ruyspype spelende. Eenen pijper met een bommeken. Achter comt
een partije volcks van alle natie als singhende.’

*) Dit handschrift behoort aan den heer J. Velle, te Antwerpen.
†) Zie: Dr. H.E. Greve, De Tijd van den Tachtigjarigen Oorlog in Beeld. (Amsterdam, Elsevier,
blz. 95).
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In 1631 was er een wagen bij den ommegang gevoegd ter eere van Maria van Medici.
De la Serre beschrijft hem als volgt: ‘Men zag een heerlijken, rijk getooiden
triomfwagen, waarop Cybele, moeder der Goden, onder een zilveren paviljoen op
een troon gezeten, in haar beschermende armen een meisje hield, de koningin
voorstellende, gekleed in het blauw met goud en zilver afgezoomd, een kroon op het
hoofd en een scepter in de hand. Aan haar zijde zag men de D o o r l u c h t i g e
V r u c h t b a a r h e i d , een jonge vrouw, wier borsten vol melk waren, en die op den
schoot een half naakt kind droeg, dat haar met de eene hand streelde en in de andere
een hoorn vol vruchten droeg. Dit was een beeld van de vruchtbaarheid der koningin,
moeder van de drie grootste koningen van Europa, die er voorgesteld werden door
drie nimfen: de eene gekleed op zijn Fransch, de andere op zijn Spaansch en de derde
op zijn Engelsch. Zij droegen elk een scepter en een kroon om de koninkrijken aan
te duiden, die zij voorstelden. Die kronen waren vast aan een zijden lint, dat Hymenee,
God der Bruiloften in de hand hield als een uiterlijk teeken van de eendracht die hij
onder deze drie koninkrijken verlangde. Deze god was in het wit gekleed met een
groene kroon op het hoofd en een brandende fakkel in de hand. Men zag er verder
Europa met een antiek maar rijk gewaad; zij was gezeten tusschen twee
overvloedshoornen, gevuld met allerlei soorten van vruchten, om aan te toonen, dat
zij door de Eendracht onder deze drie rijken altijd bloeiend zou zijn. - Vóór op den
wagen stelden twee half naakte mannen, met waterriet bekroond en met een arm om
een aarden vat leunend, de twee stroomen de Schelde en de Arno voor, met deze
beteekenis, dat de rivieren van Antwerpen en Florence voor een deel de oorzaak
waren van den bloei, de eendracht en den vrede dezer drie rijken. - Naast deze Maagd,
die de Koningin voorstelde, was de d o o r l u c h t i g e Hoop, getooid met een groen
kleed en de handen vol met jeugdig groen ten teeken der hoop, die men voor hare
Majesteit koesterde, deze drie Europeesche rijken, eendrachtig en bloeiend, hun
grenzen te zien uitbreiden.’ De Koningin-moeder zal tusschen deze allegorieën-weelde
van den Antwerpschen ommegang en die, welke Rubens op de doeken der Medici-zaal
van de Louvre schilderde, al niet veel verschil gevonden hebben!
In 1685 werd de monumentale wagen gemaakt, die zich in het midden van de
ommegangprent van Bouttats bevindt en de triomfeerende Spaansche Monarchie
voorstelt. Hij was destijds opgevat en uitgevoerd door den E.H. Hermanius Josephus
van den Poorten, prelaat van de vermaarde abdye van St. Michiel, en werd aan de
stad geschonken door den E.H. Gerardus Knijf. Onder een troonhemel bevond zich
het afbeeldsel van Carolus II, koning van Spanje, met tropheeën, vlaggen, enz.
versierd. Voor hem zat een maagd, verbeeldende de Monarchie, ‘hebbende in de
hand het roer van een schip’, naast haar zaten Justitia en Prudentia; voor haar de
Sterckte, de Deught, en de Matigheydt. Voor deze personages zat een leeuw, die
omhelsd werd
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door een kind op zijn Spaansch gekleed. De Liefde hield de teugels der witte paarden,
die den wagen trokken.
De G e b o d t -b o e k e n der stad*) deelen ons een w a e r s c h o u w i n g h e mede
waarbij de magistraten mededeelen, dat ze naar aanleiding van den Vrede in 1697
te Rijswijck gesloten den ommegang van 1698 zullen ‘vermeerderen met ettelycke
nieuwe ende costelycke triumphale wagens, en eene eerlycke cavalcade
representeerende diversche voorwerpen raeckende den tegenwoordighen Peys, met
de Provintien en de Steden, die daer mede zijn wederom gecomen onder het gebiedt
van zijne koninglycke Majesteyt.’ Zoo gewaagt ons het volksboekje van 1698 ook
van een wagen, op den welken zaten de 15 steden ‘dewelke door den Peys aan den
Keyser ende het Ryck wederom gegeven’ werden: Philipsburg, Freiburg, Trier,
Worms enz., en van een anderen wagen, waarop de 9 steden zaten ‘dewelcke aen
onsen Coninck door den Peys syn weder gegeven’: Barcelona, Bergen, Lutzenburg,
Charleroi, Kortrijk, Ath, enz.
De ommegang van 1920 bleef ook in de overlevering der politieke allegorische
voorstellingen en bevatte, naast de oude, volksche wagens en groepen, zinnebeelden
van den Vrede en van het Bondgenootschap der Entente, die bij deze gelegenheid
feestelijk herdacht en gehuldigd werden (afb. 18, plaat VIII).

*) Vol. M. blz. 8. 16 May 1698, ondert, A. van Valckenisse.
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Verzen,
door Frits Tingen.
Wijde rust.
Wijde rust ligt overal.
Menig zware rogge-are
Buigt alsof zij biddend stond
Naar den grond.
Wijde rust ligt ver en breed.
Vredig ruischt er zacht gefluister
Door het wind-bewogen graan
Plechtig aan.
Wijde rust is heerscheres.
Alle dingen om mij zingen
Als een vrede-ruischend koor
In mijn oor.
Wijde rust troont op het veld.
En de halmen ruischen psalmen,
Buigen als in deemoed neer,
Haar ter eer.
Wijde rust omvat het al,
Op den akker slechts is wakker,
Wijde rust, die mijn gemoed
Rusten doet.
Wijde rust is als een zee
Van genieten, waarin vlieten
Al mijn wenschen; rustezee
Voert mij mee.
Wijde rust, och wijde rust,
Komt gij schenken aan mijn denken,
Wijde rust, die vrede spreidt
Voor altijd.
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Vroolijk liedje.
Lichte blije
Vreugde, vrije,
Blije blinken van een zon,
Die gerezen,
In mijn wezen
Is en alles overwon,
Ach, wie zal toch van mij vergen
Dat ik zoo iets zou verbergen?
'k Laat haar glansen
Glijden, dansen
Op de rythmen van mijn zang,
'k Laat het spreiden,
Samenglijden,
Dwarrel-dansen, zonder dwang.
Ach, wie zal mij toch bevelen
Hen te storen in hun spelen?
Neen, mijn liedje,
't Leven biedt je
Wel een plaats, al ben je klein,
Trippel zoetjes
Met je voetjes,
Die zoo licht en luchtig zijn,
Als heel vage zielsgeruchten
Die van hart tot harte vluchten.
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Licht-doorweven
Weeldeleven,
Jubel vrij en ga omhoog,
Als misschien stil,
U bezien wil
Eén met vroolijk vriendenoog,
Laat gerust Uw zangenrijke,
Blinkend blije vreugde blijken.
Lachjes spelen,
Liedjes kwelen,
Heel mijn leven is een lust!
Ja mijn liedje
Iemand biedt je
't Harte, wees gerust.
't Licht waaruit je bent geboren
Kent, wie eens dit lied zal hooren.
Lichte, blije
Vreugde, vrije
Blije blinken van mijn lied,
Vlieg als vlinder
Zonder hinder
Tot de ziel van wie U ziet,
Want die wil niet van mij velen
Dat ik zoo iets durf verhelen.
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Heimwee.
O, als ge 't huivrend heimwee moet ontmoeten,
Dat weg wil kruipen als een angstig kind
En niet door liefde-woorden laat verzoeten
Zijn leed en zelfs niet meer op vreugde zint,
O, als ge 't huivrend heimwee moet ontmoeten,
Dat wegkruipt in den wilden, kouden wind,
Die al zijn wenschen drijft als droeve stoeten
Gevallen loof, tot waar geen oog hen vindt,
Beschouw het niet met onbescheiden blikken,
En vraag geen koele vragen naar het leed,
Waarvan gij oorzaak gissen kunt noch raden;
Uw wreede weetlust zou het doen verschrikken,
En 't zwijgt, terwijl 't zichzelve uit wou snikken,
Aan 't oor van één, die 't vriendelijk tegentreedt.
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Lotje,
door Emmy van Lokhorst.
I.
DE morgenzon fonkelde in het water, dat als een slotgracht om den boom stond. Een
geul was in een cirkel rondom de groote kastanje gegraven; de ijzeren rooster lag
nog bij de werkkeet en de volgeloopen geul vormde een fonkelende band op den
grond om de kastanje.
De werklui gingen schaften; het liep naar twaalven. Uit de openstaande deur van
de meisjesschool, schoven de kinderen naar buiten en terstond kwetterden en joelden
de stemmen door de lucht.
Een troepje puilde in een prop de deur uit, anderen opzij dringend; ze stoven de
stoep af en bleven midden in de laan proestend en blazend stilstaan.
‘O kijk eens! Water! Wie durft erover springen?’
Floor maakte zich los, gooide haar zwarte vlecht op haar rug en ging aan den rand
van de geul staan. Toen, een paar stappen achteruit, een aanloop en sjoep! was ze
erover.
‘Nou jij, Mies!’ commandeerde ze, nahijgend.
Mies duwde Annie naar voren: ‘Jij eerst.’
‘Nee’, Annie trok zich los, ‘jij eerst.’
‘Je durft niet!’ riep Floor. ‘Er is niks aan, kijk maar!’
Weer nam ze een aanloop, maar ze kwam net op het randje van de geul, glibberde
eraf midden in het soppige water.
‘Gò!’ riepen de anderen. Annie gaf haar een hand, trok Floor uit het drab op het
droge.
Naast de schooldeur, haar eene voet nog op de stoep, bleef Lotje staan kijken.
Maar vóor Floor met de anderen haar kant uitkwamen, liep ze door, de Laan van
Meerdervoort af naar de Zoutmanstraat. Op het Prins Hendrikplein sprong ze over
de dunne plekjes schaduw, ze stapte met een grooten stap er over, alsof het plassen
waren. Ze hipte en sprong van plekje-zon naar plekje-zon; soms was het een groot
stuk schaduw, waar ze over moest, dan wachtte ze even, wiebelde heen en weer, nog
eens heen-en-weer en dan - hoepla, erover. Ze bleef aan den overkant staan en keek
precies of haar voeten eróver waren.
Bij de kiosk lag een heel breed stuk schaduw, daar kon ze niet over. Ze bukte, nam
een groote keisteen en gooide die midden in de plas schaduw. In tweeën stapte ze
erover. Dat ging mooi.
Nu lag de straat weer voor haar. Spijtig keek ze om naar het lichtgroene plein. In
de straat was heelemaal geen schaduw. Bij Voorhoeven waren ze
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bezig de zonneschermen te maken. Eén zat er al vast. Achteruit liep Lotje door en
keek omhoog naar het roodgestreepte zonnescherm.
In veel huizen stonden de ramen hoog open en waren de kamers leeg van meubels.
Overal schoonmaak; er hingen dekens over een balcon te luchten; de wind blies er
bol in en een keer bleef Lotje stilstaan van schrik: bijna woei de deken eraf. Maar
net schoot de meid erop af en trok hem naar binnen.
Langzaam sloeg Lotje de zijstraat in waar Grootma woonde. Ze rikketikte haar
vingers langs de spijlen van het hek voor den hoektuin en trok toen aan de bel.
Ze moest altijd twee keer bellen; Grootma was erg doof en de meid ook een beetje.
Ze slofte over de zeilen traplooper die veerde op het fluweel van den voetenlooper.
Bom-bom, stapte ze de laatste treden op tot het portaal, waar het donker was, maar
de kamerdeur stond open en binnen was het heel licht; de roode rolgordijnen waren
half neergelaten, tot de bakken met planten die in de zon stonden.
‘Dag Grootma’, zei Lotje hard.
Grootma was in de kast bezig. De zon flitste in het botervlootje dat ze in haar hand
hield. Ze keerde zich om.
‘Och, daar is mijn lieve Lotje,’ zei Grootma; haar stem klonk hoog-blij en
beverig-dun. Ze zette het botervlootje weer in de kast, om Lotje te omhelzen.
‘Dag kind, dag kind: zoo, nou gaan we eens lekker, lekkertjes eten, hè? Ik heb van
die jam, waar je zoo van houdt, nou moet je eens goed smikkelen, kind. Wacht eens,
wacht es, wat moest ik nou ook weer hebben, o ja, het botervlootje.’
Voorzichtig keerde Grootma zich weer om en nam met haar kleine bruine hand
het botervlootje weer uit de kast. Ze wreef er met een doek over en kwam het toen
met langzame stapjes op tafel zetten.
Lotje was op het portaal haar hoed en mantel over de balustrade gaan hangen; ze
kon niet bij de kapstok. In den hoek naast de trap stond een rond tafeltje met een
kleedje erover en een vaas met strooien bloemen erop. Daarachter was de deur naar
Grootma's slaapkamer; nieuwsgierig keek Lotje naar de roodschemerige neergelaten
gordijnen, waarachter de ramen stonden opgeschoven; de rolgordijnen klapperden
tegen de kozijnen.
Er tikte iets in Grootma's slaapkamer; dat was een ronde klok; Lotje kon hem niet
zien; wel Grootma's kapdoos, die op het latje schuin open stond en die naar kokos
rook. Wat leek alles geheimzinnig in Grootma's roode slaapkamer.
Toen Lotje weer binnenkwam, was de koffietafel gedekt. Op de bordjes lagen
servetjes met gele franje en op Lotje's plaats stond een flanellen hanekop over haar
eierdopje.
‘Nu zal ik eens,’ zong Grootma's stem, ‘nu zal ik eens een glas melk in-
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schenken voor mijn lieve Lotje en...... ja, eerst maar eens de melk inschenken, ze is
lekker warm, ze heeft op de kachel gestaan. Ja kind, als je oud wordt dan heb je
warmte noodig.’
Grootma's bevende hand schonk de melk uit den melkkoker in het glas. Ze morste
op het tafellaken, naar zag het niet.
Lotje zat haar boterham met jam te eten, die Grootma in kleine partjes had
gesneden.
De kachel ronkte. Het kleed op den schoorsteenmantel woei zachtjes heen en weer
van de warmte. De roode schaduw lag over de beeldjes en portretten op het
hoektafeltje. Lotje's portret stond er ook, ze stond erop achter een poppenwagen, met
een heele groote hoed op, die wat van haar hoofd afzakte. Ze had hem nog. Brr wat
een akelige hoed, hij flapte heen en weer als het woei en er zaten margrieten op, die
kraakten.
Grootma gaf haar telkens een nieuwe boterham, ze vond de jam zoo lekker, het
was aardbeienjam.
‘Je moet eens van je melk drinken, kind.’
‘Liever niet, Grootma,’ zei Lotje, maar Grootma hoorde haar niet. Toen Grootma
even naar de keuken was, gooide Lotje haar glas melk leeg in den melkkoker.
Net zat ze weer op haar stoel, toen Grootma binnen kwam.
‘Wil je nog een boterhammetje?’ vroeg Grootma. Maar Lotje schudde van nee,
ze had er zeven op.
‘Dan ga ik maar weer eens afruimen. Zoo, dat is goed, je melk opgedronken,’
praatte Grootma.
Lotje kreeg een kleur. Ze wou zeggen van de melkkoker, maar...... als Grootma
maar niet zoo doof was!’
‘Grootma,’ zei ze hard.
‘Wat is er kind? Nee, je hebt je eitje weer niet opgegeten. En nou is het nog wel
de laatste keer dat je bij me komt koffiedrinken. Kom, eet het eventjes op.’
Lotje schudde haar hoofd en Grootma zette de hanekop zuchtend in de kast. Lotje
liep schoorvoetend naar den melkkoker, die achter op de kachel stond, en keek hoe
Grootma de kruimeltjes op het koperen tafelblik veegde.
Toen, met een vaartje, ging ze het portaal op en naar de achterkamer.
De balkondeuren stonden op het haakje. Het gordijn was ook hier half neergelaten.
Het rook vreemd in deze kamer en alles was er veel deftiger. Lotje ging op de punt
van de canapé zitten en keek rond. Mooi glom het buffet met al die glazen erop; rare
glazen, donkergroen met glazen rozen erbuiten aan. Er lag een geborduurde looper
over het fluweelen tafelkleed en daar stonden twee vazen met papieren rozen op en
een groene schaal met kaartjes. Overal waar Lotje keek, stonden portretten en papieren
bloemen in vazen. Aan den muur hing een heel groot portret van Grootpa, die vreese-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

36
lijk boos keek en een breeden band over zijn borst had met een kruis of zoo iets erop.
Achter de canapé waar Lotje op zat spreidde zich een groote palm uit, een echte.
Grootma gaf hem elken dag water met het bakje dat op het balcon stond.
Vóór de opening naar de voorkamer hingen zware gordijnen, die over het vloerkleed
sleepten. Het was doodstil in deze kamer; naast de zware gordijnen stond een
theetafeltje; over het servies lag een gazen kleedje. Lotje liep er op haar teenen naar
toe; daar wist ze het bakje met chocolaadjes en suikertjes. Door het gazen kleedje
zag ze ze liggen; ze telde ze, er waren er negen. Gauw stopte ze een suikertje in haar
mond en vouwde toen haar handen op haar rug samen, terwijl ze met haar kiezen
stijf op elkaar, rondkeek langs de donkere gordijnen en luisterde. Het bleef stil in de
deftige kamer. Toen begon ze op het suikertje te zuigen. Lekker was het. De donkere
gordijnen hadden een smalle opening; daarachter was het ook donker, het was een
alkoof. Lotje boog haar hoofd ertusschen door en probeerde rond te kijken, maar het
was te donker. Haar hart klopte, ze keek terug achter zich in de kamer waar niets
bewoog, toen stapte ze tusschen de gordijnen door in de alcoof. Daar hing aan
weerszijden weer een gordijn, het was schemerig gestreept. Lotje tilde een tip ervan
opzij en keek in de donkere ruimte erachter. Het ritselde toen ze haar arm bewoog,
dat waren de gitten van Grootma's japon die daar hing. Er stonden groote ronde
doozen en een paar schoenen. Ook een omgekeerd schilderij.
Lotje liet het gordijn vallen en tuurde vanuit de donkere tunnel waar ze stond door
de gordijnopening de kamer door naar het lichte balcon. Ze hoorde vogels sjilpen en
de deuren piepten op de haak.
Uit de stoffige donkerte achter de gordijnen stapte ze terug in de kamer.
Met een kraak tusschen haar kiezen was het suikertje weg. Ze stond weer voor het
tafeltje. Acht waren er. Ze vouwde haar handen weer stijf op haar rug en liep om de
tafel heen naar de balcondeuren. Ze wipte van haar teenen op haar hakken. Toen
slenterde ze terug naar de theetafel, stopte een flik in haar mond, beet hem aan stukken
en slikte hem haastig door.
Toen ze over het portaal naar de voorkamer liep, sloeg de klok in de keuken half
twee.
Ze zette haar hoed op, liet het elastiek onder haar kin kletsen en liep met haar
mantel naar binnen. Grootma zat in haar rieten leuningsstoel voor het raam te naaien.
‘Ga je alweer weg, kind?’ De vingerhoed over de krokerig-bruine dorre vinger,
keek Grootma op. Haar oogen fonkelden achter de brilleglazen. Haar grijs-zwarte
haar lag in twee preciese gladde kronkelingen over haar slapen en haar hoofd was
heel klein boven haar schouders. Toen Grootma opstond in haar kreukig-zwarte japon
met een witte bef van kant en witte ruches
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langs haar dorre smalle pols, was ze net zoo groot als Lotje. Opzij aan haar middel
hing haar zwart fluweelen reticule met een zilveren beugel.
‘Dag kind, God zij met je,’ zei Grootma met trillende stem. ‘Zondag kom ik bij
jullie eten, dan zie ik je weer. Leer maar braaf. Ach, mijn lieve Lotje, ik smeek God's
beste zegen voor je af. Heb je wel genoeg gegeten?’
‘Ja Grootma,’ schreeuwde Lotje.
Ze kuste en zoende het kleine oude dametje. ‘Dank u wel voor het koffiedrinken,’
gilde ze. Bijna vergeten!
‘Ach......!’ de tranen liepen over Grootma's wangen, bleekbruin en slap en zacht.
‘Ach kind, jij bent de jongste. Ik heb je op de wereld gehaald. Je bent altijd mijn
hartlap geweest. En dat je nu niet meer hier kan koffiedrinken. Maar dat is maar
tijdelijk. Je tante is een sterke vrouw, het is mijn eigen kind, daarom ga ik haar
oppassen, want al heb ik met Gods hulp een hooge ouderdom bereikt, de handen zijn
nog flink. Kijk eens; recht, de vingers staan niet krom, zie je wel? Je tante Adolphine
is een sterke vrouw net als je grootmoeder. Maar haar lever heeft nooit gedeugd. Als
jonge vrouw sukkelde ze daar al mee. En nu is ze, laat es kijken, ze is zeventien jaar
ouder dan je moeder en die is vijfenveertig, dus......’
‘Twee en zestig,’ gilde Lotje.
‘Precies! twee en zestig; dat komt uit, want ik ben nu in mijn vijfentachtigste jaar.
En nooit ziek geweest. Maar je tante Fien eet te zwaar, daar kan de lever niet tegen.
Matigheid, kind, dat is voor den mensch het gezondste.’
Lotje trok haar mantel aan. ‘Ik moet weg’ riep ze.
‘Ga dan, met God, kind!’ Opnieuw omhelsde ze Lotje en bracht haar naar de trap,
waar ze aan het deurtouw trok.

II.
Den volgenden dag was het Zaterdag. Om twaalf uur ging Lotje naar huis. Ze had
haar tasch bij zich en liep over de straatsteenen te sloffen met haar overschoenen
half aan. Ma had haar met Sint Nicolaas overschoenen gegeven en als het regende
moest Lotje ze aantrekken. Het regende bijna elken dag, vond Lotje. Ze kon nooit
in de hielen komen en slofte ongelukkig verder zonder haar voeten van den grond
te tillen, want dan verloor ze een overschoen. Op den hoek van de Tasmanstraat
gebeurde het toch. Lotje liep in haar krampachtige vaart een eindje door, en moest
weer terug, om den overschoen op te rapen. Toen stapte ze ook uit den anderen
schoen en hield ze onder haar arm tot ze thuis was. Net toen ze aan de koperen bel
van het oude huis in het Westeinde trok, reed een rijtuig hard voorbij en spatte Lotje
van onder tot boven vol met modder.
Truitje trok de deur open en kwam half de trap af om te kijken wie het was.
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‘Ik ben het,’ zei Lotje, en klom de trap op. Boven liep Ma net de gang over toen ze
op de laatste tree was.
‘Wat is dat nu?’ zei Ma en bleef staan, om naar Lotje te kijken. Lotje keek ook,
van boven naar beneden, maar ze zag niets.
‘Wat heb je daar onder je arm?’ vroeg Ma.
Lotje haalde de overschoenen te voorschijn. In de bovenste stond een gootje water.
Lotje zette ze haastig naast den kapstok en begon haar mantel uit te trekken.
‘Maar wat is er met je gebeurd?’ riep Ma, ‘je zit ònder de modder. Van onder tot
boven. En kijk je schoenen er eens uitzien, daarvoor geef ik je geen dure
overschoenen, dat je ermee onder je arm loopt.’
‘Nee, Ma’, zei Lotje en hing haar hoed op de laagste haak van den kapstok, vol
met jassen en mantels.
‘Nee Ma, nee Ma, maar ondertusschen doe je het toch maar. Ga dadelijk je
pantoffels aantrekken, ondeugend kind.’
‘Ja Ma.’ Lotje liep de lange gang door naar de slaapkamer. In het donkere stukje
gang naast de deur was de schoenenkast. Lotje bukte en vond op den tast haar ruige
pantoffeltjes. Ze ging op den grond zitten, om de veters van haar laarzen los te maken,
en keek ondertusschen de groote slaapkamer door naar de ramen waar de regen tegen
kletterde.
Ze hoorde boven fluiten, Fred zeker. Bom, bom! wat een spektakel maakte hij; of
hij aan het springen was.
Ze schoof de pantoffels over haar klamme kousen, maakte het gespje vast en holde
de lange gang terug naar de huiskamer. Ma stond de boterhammen te smeren, de
broodbak lag al half vol. Jenny zat op haar plaats.
‘Ma, beginnen we nou, ik moet dadelijk weg,’ zei Jenny.
‘Dadelijk weg, en 't is Zaterdag.’ Ma smeerde haastig door.
‘Ik heb immers pianoles om half twee. Mag ik vast beginnen?’
‘Ik ben zoo klaar. Lotje, ga jij Wim eens roepen. En zeg tegen Truitje dat ze nog
wat melk brengt.’
Lotje hipte op een voet naar de deur en sprong toen met twee treden tegelijk de
trap op.
‘Wi-him’, riep ze.
‘Wat is er?’ klonk het gedempt uit een der bovenkamers.
‘Of je komt,’
De deur ging open. ‘Komt wàt?’
‘Koffiedrinken’. Lotje hield zich aan de twee leuningen zwevend boven de treden.
‘Kom je?’ zei ze nog eens en begon te dalen door haar handen te verzetten.
‘Lotje’ - Verschrikt keek ze om. Over het bovenportaal hing Fred en fluisterde:
‘Vraag eens aan Ma of ik beneden mag komen.’
Lotje keek hem verbaasd aan ‘Mag je dan niet?’ vroeg ze.
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‘Nee.’
‘Dan vraag ik het niet,’ zei Lotje.
‘Och jawel, vraag het nou maar. Ik heb zoo'n honger.’
Fred's eene been bungelde over de trapbalustrade. ‘Ik heb niks gedaan,’ zei hij
verongelijkt. ‘'t Is Pa zijn schuld. Is Pa niet thuis?’
‘Nee’ zei Lotje. Ze hoorde Wim komen en ging de trap af.
‘Vraag het nou,’ fluisterde Fred hard. Met een bons verdween zijn been, toen Wim
in het trapgat kwam.
Lotje was net binnen, toen Ma om de melk vroeg.
‘Melk?’ zei Lotje.
‘Heb je 't niet aan Truitje gevraagd? Waar ben je dan zoo lang gebleven?’ zei Ma
ongeduldig.
‘Fred vroeg, of hij beneden mocht komen,’ zei Lotje.
‘Heb je met Fred gepraat, die straf heeft? Je bent al zoo ondeugend als je groot
bent. Ga dadelijk de melk halen en doe wat ik zeg.’
Toen Lotje met de groote melkkan voorzichtig over de gang liep, gil-fluisterde
Fred van boven: ‘Heb je 't gevraagd?’
Lotje keek naar boven. ‘Ik mag niet met je praten,’ zei ze en goot een straal melk
over het gangtafeltje.
‘Flauw akelig kind’, riep Fred.
Jenny zat schrokkerig te eten. ‘Mag ik opstaan Ma?’ vroeg ze met een vollen
mond.
‘'t Is amper éen uur, wat zit je toch te jachten. Enfin, ga dan maar.’ Ma sneed
Lotje's boterham.
‘Jenny,’ riep Ma, het mes omhoog geheven, ‘uit pianoles kom je dadelijk naar
huis, er zijn boodschappen en dan kan je Lotje meenemen.’
‘Ajakkes!’ Jenny stampte op den grond.
‘Is het niet naar je zin?’ vroeg ma, doorsnijdend.
‘Elke Zaterdagmiddag,’ mopperde Jenny, terwijl ze het lint om haar dubbele vlecht
vaststrikte, ‘nooit eens vrij, altijd boodschappen,’ pruttelde ze door en toen opeens
hard: ‘en altijd dat vervelende kind mee.’
Lotje at haar partje boterham op en keek kauwend met groote oogen naar Jenny.
‘Dat vervelende kind is je zusje. Die boodschappen moeten gedaan worden. Ik
heb er geen tijd voor. Truitje heeft het 's Zaterdags veel te druk. Nu is 't de laatste
maal dat ik het je vriendelijk uitleg. Voortaan verwacht ik geen tegengepruttel.’
‘Ik kan nooit eens met mijn vriendinnen uit,’ riep Jenny half huilend, ‘altijd dat
kleine kind erbij......’ Ze snoot luid haar neus.
‘Is 't nu uit?’ vroeg Ma. ‘Je had zoo'n haast om naar je muziekles te komen.’
Met een smak gooide Jenny de deur achter zich dicht en roffelde de trap af.
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‘Drink je melk op’, zei Ma tegen Lotje. ‘Wil je ham, Wim?’
Wim zat met afwezigen blik te eten.
‘Eh, ham, ja heel graag,’ Hij streek zijn snorretje op en greep het schaaltje.
‘Is Fred er niet?’ zei hij rondziend.
‘Fred heeft straf,’ zei Ma, - ze ging zitten, ‘Hè hè, dat is voor het eerst vanochtend
dat ik rustig zit. Fred had voor de aardigheid de antieke borden uit de studeerkamer
met menie volgesmeerd. Als ik er niet gauw was bij geweest, had ik 't er niet meer
af kunnen krijgen.’
‘Met menie?’ Wim grinnikte. ‘Wat een idioot!’
‘Hij beweerde dat zijn vader had gezegd, dat 't zoo jammer was dat die antieke
borden allemaal blauw waren. Nu zou hij eens een paar roode fabriceeren. Ja! Och,
och, of ik nog niet genoeg aan mijn hoofd heb.’
‘Mag hij geen boterham, Ma?’ vroeg Lotje bedeesd. ‘Hij had zoo'n honger.’
‘Je kan hem straks wat brengen. Wil je koffie, Wim?’
‘Ja, of nee, laat u maar, ik ga dadelijk uit.’
‘Ga je uit? 't Regent, denk erom. En als je in de buurt bent, breng dan je nieuwe
treinabonnement mee, je maandkaart is verloopen.’
‘Verloopen? Kan ik er dan Maandag niet meer mee reizen?’
‘Nee natuurlijk niet. Had je daar zelf niet op gelet? Ik moet ook overal aan denken.’
‘Dat heen en weer gereis verzwakt mijn hersens,’ zei Wim. ‘'t Zou veel verstandiger
van vader zijn als hij me gewoon in Leiden liet wonen net als Theo. Volgend jaar
moet 't er toch van komen.
‘Hoor eens, bespreek dat met je vader. 't Is 't oude liedje. Ik geloof dat je hier in
huis zooveel vrijheid geniet als geen enkele jongen van jouw leeftijd...’
‘Alle andere studenten zijn hun eigen baas,’ zei Wim. ‘Het is eenvoudig ridicuul
dat ik bij Paatje en Maatje woon. De andere ouwelui zijn modern, maar u en Vader......
Nou!’
‘Hou daar nu maar over op. Vanavond is je vader thuis. Tegen mij hoef je er niet
meer over te beginnen. Lotje, breng dit eens bij Fred en vraag Truitje of ze hier komt.’
Wim schoof met geraas zijn stoel achteruit. ‘Ik zal 't wel aan Truitje zeggen, ik ga
meteen uit,’ zei hij.
Lotje liep voorzichtig met het blaadje de trap op. De melk schommelde in het glas,
't was erg vol. Lotje tuitte haar mond naar voren en dronk wat van de melk.
Op het eerste portaal verschoof ze de boterhammen en begon aan de tweede trap.
‘Fred,’ riep ze, ‘Doe eens open.’ Maar ze hoorde niets.
‘Fred’, riep ze opnieuw. Ze klopte tegen de deur, hield het blaadje op
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haar eene, hooggeheven knie en draaide den knop om. Binnen zette ze het blaadje
op tafel en keek rond. Fred was nergens te zien. Het raam stond hoog opgeschoven.
Ze keek naar buiten en gaf bijna een gil. Fred liep op het smalle platte dak van het
huis ernaast. Hij sloeg zijn arm om een schoorsteenpijp en keek vergenoegd naar
den tuin beneden. De kastanjeboom reikte bijna tot het dak waar hij stond.
‘Fred’, riep Lotje ontzet. Hij keek op en begon terug te loopen over de gladde natte
zinken platen.
‘Wil je er ook op komen?’ vroeg hij. ‘'t Is eenig.’
‘Nee’, zei Lotje, angstig naar zijn voeten kijkend die telkens een eindje glibberden.
‘Durf je niet? Ik zal je wel vasthouden. Kom maar gerust.’
Maar Lotje schudde haar hoofd. ‘Kom maar liever weer binnen,’ zei ze.
‘Kinderachtig hoor.’ Fred was bij de dakgoot gekomen. Hij moest nu boven de
diepte zweven om het raam binnen te klauteren. Lotje deed haar oogen dicht.
‘Daar ben ik,’ zei Fred's stem, zwaar in de kamer grommend.
‘Zeg, ik dacht dat je niet met me mocht praten’
‘Ik moest je een boterham brengen,’ Lotje wees op de tafel.
Fred had al een stuk brood tusschen zijn kiezen. ‘'t Is eenig, op het dak. Je kan
heelemaal in die andere tuin kijken van het huis hier naast. Zullen we er straks eens
op gaan?’ Hij hapte en slokte zijn boterham op en begon aan de tweede, opgewonden
doorpratend. ‘Als je nog een beetje verder gaat, kun je in die eik klimmen, ik geloof
dat het een eik is. Ik doe allemaal ontdekkingsreizen, zie je, net als Jules Verne. Dat
dak daar is het Geheimzinnige Eiland en de schoorsteenpijp is de Nautilus. Straks
komt kapitein Nemo...’ Hij wachtte om zijn melk op te drinken en ging hijgend door,
‘dan komt kapitein Nemo, o, het is eenig, die komt dan uit de grot onder zee zie je,
alles is electrisch verlicht, prachtige zalen en......’
‘Lotje.’
Fred en Lotje keken verschrikt op. 't Was Ma's stem.
‘Ja Ma.’
‘Waar ben je?’
‘Hier Ma.’
‘Waar is hier.’
‘Bij Fred, zijn boterham brengen.’
‘Kom dadelijk beneden.’
‘Ja Ma.’
Lotje wuifde tegen Fred en ging naar de trap.
‘Zeg Lotje,’ riep Fred gedempt, ‘niet vertellen van het Geheimzinnige Eiland,
hoor.’
‘Nee’, schudde Lotje en gleed schrijlings de trapleuning af.
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III.
Het was droog, toen Jenny en Lotje de deur achter zich dicht trokken. Jenny keek
op het lijstje; ‘Veenestraat, van Manen, Waterreus, knoopjes bij Iserief, hè lamme
rommel.’
Lotje moest telkens van het smalle trottoir af en Jenny liep door, of Lotje niet bij
haar hoorde.
In de winkels bleef Lotje bij de deur staan of trachtte op een der hooge krukstoeltjes
te klauteren, waar ze telkens afviel. ‘Lotje, laat dat’, riep Jenny dan met een gemaakte
stem. Ze had haar dubbele vlecht onder haar hoed geschoven, zoodat het leek of zij
opgestoken haar had.
Ze holde winkel in, winkel uit. Op de groenmarkt keek ze haastig op de torenklok
‘Kwart over vier,’ mompelde ze en bleef op den hoek van het Gortstraatje staan.
Lotje leunde tegen een lantaarnpaal en tuurde naar de voorbijschietende auto's.
Na een poosje keek ze om. Jenny stond haar peinzend aan te staren.
‘Waarom blijf je hier staan?’ vroeg Lotje.
‘Zeg,’ zei Jenny, langzaam, ‘weet jij wat een geheim is?’
‘Ja,’ zei Lotje, ‘als je 't niet mag vertellen.’
‘Zou jij een geheim kunnen bewaren? Een héél, heel groot geheim?’
‘Wat is er dan?’ vroeg Lotje practisch.
‘Zie je, ik geloof dat je al oud genoeg bent, om dat te kunnen begrijpen. Maar je
moet me eerst beloven, dat je het n ó ó i t aan i e m a n d zal vertellen.’
‘Née’, zei Lotje, ‘waar is het over?’
Jenny stak haar arm door Lotje's arm en trok haar mee naar het Buitenhof. Lotje
liet zich willig meetrekken.
‘Al zou er iets nog zoo ergs gebeuren, je mag het nóóit aan Ma vertellen hoor,’
bedong Jenny.
‘Neé,’ weifelde Lotje, ‘maar Ma zal 't toch wel te weten komen.’
‘Ben je mal!’ schrok Jenny.
‘Maar wat is het nou?’ zeurde Lotje.
‘Nou dan’, Jenny kuchte, ‘e...... Lotje, heb je wel eens gehoord van e... nou enfin
van e...... je begrijpt wel, van liefde.’
‘Van liefde?’ Lotje keek haar onnoozel aan.
‘Ja, begrijp je, - dat een jongen en een meisje...... nou...... verliefd op elkaar zijn.’
‘O......’ peinsde Lotje. ‘Ben jij verliefd?’
‘Ja...... of liever, zie je, hij is zoo verliefd op me, hij zegt......’
‘Wie?’
‘Nou, Jan natuurlijk. Hij zegt dat ik een godin ben.’
‘Wat is dat?’ Ze gingen de Gevangen Poort onder door. Lotje keek om
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zich heen, Jenny fluisterde bijna, alsof er iemand achter haar liep, die hun kon
verstaan.
‘Hè, begrijp je dat nou niet, hij houdt zooveel van me.’
‘O!’ Lotje keek haar verheugd aan.
‘Begrijp je!’ zei Jenny. ‘Hij maakte zulke mooie verzen op me. Enne, zie je......
nou zou ik hem vanmiddag spreken. Maar nou moest jij weer mee!’
Lotje voelde zich schuldig. ‘Ik kan er niks aan doen,’ zei ze deemoedig.
‘Nee natuurlijk niet, maar e...... zie je, als jij hier nou eens op een bankje ging
zitten tot ik terug kom......’
‘Waar ga je dan naar toe?’ vroeg Lotje verschrikt.
‘Wat ben je toch dom! Natuurlijk naar Jan. Ik ben heel gauw weer terug. Toe blijf
nou maar even hier wachten, dan ben je het liefste zusje dat er op de wereld is.’
Lotje keek haar met groote onzekere oogen aan, maar ging ondertusschen op een
bank zitten. Meteen was Jenny op een drafje de Vijverberg aan 't afhollen.
Lotje schommelde met haar beenen en keek naar 't eilandje waar de zwanen omheen
dreven. De bank voelde nattig, ze ging een eindje verder zitten en schopte
kiezelsteentjes weg. Met twee handen verzette ze haar hoed en legde toen haar handen
in haar schoot.
Kinderwagentjes wielden voorbij, een hond draafde langs Lotje en keek haar aan
of hij haar kende.
Lotje keek om zich heen. Allemaal vreemde menschen. Ze kon net de Groote
Toren zien. Het was kwart voor vijf. Wat bleef Jenny lang weg.
Een oud mannetje kwam aansloffen en ging op de bank naast Lotje zitten. Hij
keek naar Lotje en ze was niet op haar gemak. Ze stond op, slenterde een beetje heen
en weer en ging op een andere bank zitten.
Wat een boel menschen kwamen er langs. En geen een ervan kende ze. Waar bleef
Jenny toch.
De lucht was grijs en de boomen op het Buitenhof ook. Het groen van de blaadjes
kon je uit de verte niet zien. Een, twee zwanen en een twee, drie, vier eendjes. Een
grijze hond en een witte hond. Vijf uur. O, kwam Jenny nu toch maar.
Opeens voelde Lotje zich koud worden van schrik. Er kwam langzaam, een
politieagent op haar af. Een heel groote politieagent. O, hij wist zeker van het geheim,
dat Ma het niet mocht weten. Lotje zat te beven op de bank. Hij kwam haar halen,
het vreeselijkste zou gebeuren.
Maar de politieagent wandelde langzaam verder. Hij had Lotje niet gezien.
Ze zat op de punt van de bank en begon te huilen. Jenny kwam maar niet en ze
kende niemand van al die vreemde menschen en ze durfde niet naar huis. Ze moest
hier maar altijd op de bank blijven zitten.
Lotje huilde geluidloos. Ze hield haar twee handen voor haar bibbe-
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rende mond en keek met schrikachtige oogen of Jenny nog niet kwam.
Kwart over vijven. Was ze maar dood. Ze kon nooit meer van het bankje af. Altijd
moest ze het eilandje met de zwanen zien en naar alle vreemde menschen kijken die
langs kwamen.
De bank was zoo nat. En Lotje huilde al harder. Opeens in de verte...... was dat
Jenny...... ja!
Lotje ging voor de bank staan en veegde over haar gezicht.
‘Dag’, hijgde Jenny en trok Lotje in haar wervelvaart mee, ‘een beetje langer
geduurd dan ik dacht. We moeten voortmaken om op tijd voor het eten thuis te zijn.’
Lotje sukkelde op een drafje mee. Ze holden de Gevangen Poort weer door naar
de Groenmarkt. Bij de Schoolstraat bleef Jenny staan, trok haar vlecht onder haar
hoed vandaan, veegde met haar zakdoek over haar gezicht en streek haar haar weg
van haar voorhoofd.
‘Zie je iets aan me?’ vroeg ze, Lotje haar gezicht voorhoudend.
Lotje keek omhoog naar Jenny's glanzende oogen
‘Je...... je ziet heelemaal rose......’ zei ze met een stem die nog beefde.
‘Anders niks? Vooruit dan maar. En Lotje - je houdt je mond hoor!’

IV.
Maandag ging Lotje voor het eerst in een melkinrichting koffiedrinken. Ma had 's
morgens vier boterhammen in haar tasch gepakt en haar een dubbeltje gegeven om
een kop chocola te drinken.
Op school kwam Floor naar haar toe. ‘Zeg, ga je mee om half twee belletje trekken
in de van Speyckstraat? Mies en Annie gaan ook mee.’
Lotje keek haar weifelend aan. ‘Ik weet het niet,’ zei ze.
‘Waarom nou niet, je bent zoo'n zoet kind altijd.’
Lotje deed omzichtig een stap achteruit: Floor had haar vroeger eens een klap
gegeven.
‘Ik moet naar een melk-inrichting,’ zei ze.
‘Wat ga je daar dan doen?’ vroeg Floor dadelijk.
‘Koffiedrinken,’ zei Lotje, ‘ik heb een dubbeltje.’
‘Laat eens kijken,’ zei Floor.
Lotje haalde het uit haar zak en keek Floor triomfantelijk aan.
‘Waar ga je dan naar toe?’ Floor keek begeerig naar het dubbeltje.
‘Naar het hoekje van de Obrechtstraat. Ik heb boterhammen mee, twee met jam,’
vertelde Lotje.
‘Zeg’, zei Floor opeens. ‘In de van Speyckstraat is een snoepwinkeltje. Daar kun
je veterdrop koopen. Ze kost 2 cent het stuk.’
‘O ja? zei Lotje onnoozel.
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‘Zie je, Annie en Mies komen mij om half twee halen en dan gaan we drop koopen.
Kom jij nu ook?’
‘Gut’, zei Lotje beduusd.
‘Eigenlijk ben je een veel te zoet kind, zie je, maar ik vraag het je nou nog maar
eens.’
‘Maar......’ stotterde Lotje, ‘ik moet naar de melk-inrichting.’
‘Dan kun je mij juist mooi komen halen. Om half twee,’ riep Floor en holde naar
haar plaats want de bel ging.
Lotje zat in de zon. Ze moest sommen maken, maar haar hoofd was zoo warm,
dat ze er soezerig van werd. De ochtend leek heel lang. Eindelijk was het twaalf uur.
Toen ze met hoed en mantel aan in de rij stond met de andere kinderen, trok Floor
haar aan haar mouw; ‘half twee’, riep ze fluisterend.
Lotje knikte haastig en keek naar de juffrouw.
‘Dag kinderen; kalm de deur uitgaan, marsch! Eén, twéé, één, twéé’, klapte de
juffrouw in haar handen en de kinderen stampten de gang uit. Op de stoep duwden
en drongen ze elkaar in een verward kluwen.
Floor was met Mies en Annie al weggehold. Lotje stond met haar pakje
boterhammen onder haar arm op straat en keek ze na.
Ze voelde in haar zak naar het dubbeltje en stapte toen naar de Obrechtstraat.
Het was een lichtblauwe winkel van de Sierkan. De zon blikkerde in de groote
koperen kan die in de kast als etalage stond. Lotje liep er langs en keek naar de deur.
Ze liep de Reinkenstraat een eindje terug, kwam weer naar de winkel, draaide
eromheen.
Een juffrouw kwam de deur uit, net toen Lotje met haar vinger in haar mond naar
den knop stond te turen. - Ze liet met een blik op Lotje, de deur open. Beschroomd
deed Lotje een stap in de vreemde onbekende wereld der melkinrichtingen en sloot
de deur.
Bij het buffet bleef ze staan en keek omhoog naar de juffrouw, die zich verschanst
hield achter twee reusachtige koperen kannen waar stoom uitkwam. Geduldig bleef
Lotje wachten
‘Wat is er, zus?’ vroeg de juffrouw haar. Het viel zelfs Lotje in haar toestand op,
dat de juffrouw ongemeen dik was, ongemeen rood zag, en een ongemeen zware
stem had. ‘Een kop chocola alstublieft’, zei Lotje onhoorbaar, haar dubbeltje omhoog
houdend.
‘Wàt zeg je, zus?’ Als een donderwolk verscheen de juffrouw plotseling boven
de twee kannen en boog over de toonbank naar Lotje, die achteruit deinsde.
‘Chocola,’ stamelde ze, het dubbeltje in haar uitgestrekte hand.
‘Een kop chocola,’ donderde de stem. ‘Ga maar zitten, zus.’
Lotje knipte met haar oogen. In een kamer naast den winkel stonden tafels en
stoelen. Lotje liep op haar teenen naar de dichtstbijzijnde stoel en ging op de punt
zitten. Er zat nog een juffrouw in de kamer, die bezig was een
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boterham te eten en onderwijl in een boek las. Lotje legde het pakje boterhammen
op haar knieën en begon het papier los te maken. Het kraakte erg, zoodat de kauwende
juffrouw van haar boek opkeek. Beschaamd pikte Lotje een stukje boterham uit het
papier en begon het op te eten. Ze kauwde langzaam op het droge, in elkaar geknepen
brood en keek voorzichtig om naar de toonbank.
De grond was van tegels, wit en zwart. Een dikke poes zat achter de deur, waar
een smal reepje zon doorstofte. Er gebeurde erg weinig in de melkinrichting, vond
Lotje. Net kwam de juffrouw achter de toonbank vandaan met een dampend kop
chocola. Lotje keek beschaamd voor zich en frommelde de boterhammen half weg.
‘Wil je een bordje hebben, zus?’ daverde de stem van de juffrouw. Haar roode
gezicht keek vriendelijk op Lotje neer, die knikte en ‘alstublieft’ stamelde.
Maar toen ze het bordje had, sloeg opeens met schrik de gedachte door haar hoofd,
dat het zeker iets kostte om een bordje te hebben. Ze had het dubbeltje nog steeds in
haar linkerhand. Ze had niet meer, wat moest ze doen? Ze proefde van de chocola
en brandde haar tong. Troosteloos kauwde ze verder op het kruimelige brood. Ze
tuurde naar de gordijntjes voor de ramen. Daarachter op straat ging soms iemand
voorbij. Lotje zat te zuchten over haar boterham en wenschte dat ze ook aan den
anderen kant van de gordijntjes was.
Toen ze haar boterham op had en de kop chocola leeg, ging ze een beetje verder
op haar stoel zitten. Ze keek naar de tafel, naar de muren, waar een ‘lijst der
ververschingen’ hing, naar de schoorsteen met twee groote blauwe kommen en een
wit beeldje, een juffrouw met een hoed op, die danste terwijl ze met vinger en duim
haar golvende rokken ophield. De deurbel rinkelde, Lotje keek om, er kwam een
dienstmeisje binnen met een melkkan. Toen begon de stem van de juffrouw achter
de toonbank door den winkel te daveren. Na het weggaan van het dienstmeisje zonk
een diepe stilte in de melkinrichting.
Lotje zuchte en keek verlangend naar buiten: zou ze al weg mogen gaan? Zou ze
het vragen aan de juffrouw? Als ze maar wist, hoe laat het was.
Met een kloppend hart stond ze op en deed een paar stappen naar de toonbank.
De juffrouw had haar zien komen.
‘Zoo zus, ga je weer weg, heeft het gesmaakt?’
‘Ja juffrouw’ fluisterde Lotje en legde het dubbeltje op de toonbank.
‘Da's precies gepast, mooi zoo. Dag zus.!’
‘Dag juffrouw.’
Lotje was in een ommezien de deur uit en de Reinkenstraat door. Ze liep te dansen
van blijdschap. Op de Laan van Meerdervoort bedacht ze pas, hoe laat het zou zijn.
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In de winkel van Eigen Hulp hing een klok. Lotje duwde haar neus tegen de ruiten
en keek naar binnen, kwart over een. Dan ging ze Floor maar halen.
Toen de deur van Floors huis werd opengedaan, zag ze Annie en Mies al in de
gang staan.
‘Daag’, zei Lotje en ging bij ze staan. Floor kwam de trap af. Luidruchtig riep ze
de andere meisjes toe, vast naar buiten te gaan.
‘Vooruit, schiet op’. Ze gaf Mies een por, die de gang uitstoof achter Lotje en
Annie aan.
In de stille van Speyckstraat klonk de bons van de deur die Floor hard dicht trok.
De andere meisjes keken Floor afwachtend aan.
‘Eerst een eindje doorloopen,’ commandeerde ze, ‘anders kunnen ze me thuis nog
zien.’
‘Zoo, laten we hier bellen,’ zei Floor bij een benedenhuis. Gichelend wachtten ze,
tot er werd opengedaan. Een oude man met een pijp in zijn mond keek door het
raampje.
‘Dag meneer. Weet u ook waar de Haan woont?’ vroeg Floor.
‘De Haan? dat is hier niet.’
‘Maar weet u waar hij woont?’ vroeg Floor brutaal.
‘Nee, niet hier in de buurt,’ bromde de man over zijn pijp.
‘In het kippenhok,’ zei Floor. Annie en Mies stikten van het lachen.
‘Tuig! Rapalje! Kom je daarvoor bellen, ik zal op jullie letten, wacht maar!’ schold
de oude man.
Floor zette het op een loopen, toen hij de deur opendeed.
Mies en Annie holden haar achterna, maar Lotje bleef verbouwereerd staan. De
oude man kwam dreigend op haar toe.
‘Maak dat je wegkomt,’ brulde hij, ‘als ik je nog één keer zie, sla ik je aan gruis.’
Met trillende knieën liep Lotje weg, achteruit, den man met opengespalkte oogen
aankijkend.
Op den hoek van de Tasmanstraat stonden de anderen te wachten.
‘Hij was woedend,’ schaterde Annie.
‘Heeft hij je iets gedaan?’ vroeg Floor.
Lotje schudde van nee. Haar beenen beefden nog van schrik.
‘Nou aan den overkant, zeg,’ beredderde Floor. Het troepje stelde zich op, maar
Lotje ging een eind verder staan en keek angstig toe. Floor belde en belde, maar er
werd niet opengedaan. Toen probeerde ze een ander huis, waar de meid uit het raam
riep: ‘Schiet maar op.’
‘Zeg 't is nog maar tien minuten,’ waarschuwde Mies.
‘Dan gaan we drop koopen,’ zei Floor. ‘Wie heeft geld?’
Annie had drie cent, Floor een stuiver en Mies een cent.
‘En jij?’ vroeg Floor aan Lotje.
‘Ik heb niks,’ stamelde Lotje.
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‘En je had een dubbeltje vanochtend,’ ondervroeg Floor.
‘Dat was voor de melk-in-rich-ting’, zei Lotje.
‘Wat heb je er dan genomen?’
‘Chocola.’
‘Dat is ook het duurste. Je hoeft toch het heele dubbeltje niet te gebruiken. Als je
melk neemt, hou je vier cent over,’ zei Floor zeker van haar zaak.
‘Melk? Maar Ma heeft gezegd, dat ik chocola......’ begon Lotje.
‘Ach kind, schei toch uit met je Ma. Je durft niks. Als je nou toch vier cent kan
overhouden!...... Dan kunnen we drop koopen. Hoor eens,’ Floor pakte Lotje bij haar
arm, ‘neem nou morgen maar melk, dat kost zes cent, ik weet het heel goed, en breng
dan de vier cent mee om drop te koopen. Als je het niet doet... ben je een flauw akelig
mispunt.’
Lotje keek bedrukt naar den grond. De anderen stonden voor het dropwinkeltje
uit te kiezen, wat ze wilden hebben. Floor kocht twee lange repen veterdrop en een
pepermuntpijp en verdeelde het onder hun vieren. Lotje trok vol welbehagen met
haar kiezen een stuk van het veterdrop en liep kauwend met de anderen naar school.
De pepermuntpijp overtrof alles, Lotje zoog en knauwde op het taaie goed en keek
stralend naar Floor.
Terwijl ze hun goed ophingen, slikte Lotje het laatste heerlijks door. Toen kwam
het dubbeltje-van-morgen haar weer beangstigen. Floor fluisterde haar haastig toe:
‘Denk erom morgen als je het doet, zal ik je overal helpen en als je het niet doet,
dan...... nou!’
Lotje keek vreesachtig in Floor's donkerflikkerende oogen en beloofde dat ze het
doen zou.
Maar toen ze den volgenden dag de melkinrichting binnen kwam, daverde de stem
van de juffrouw:
‘Zoo zus, ben je daar weer, een kop chocola?’
Lotje kreeg een kleur: ‘Glas melk,’ fluisterde ze.
‘Wat is dat, hou je niet van chocola?’ vroeg de juffrouw. Lotje keek haar
bedremmeld aan. ‘Nee,’ zei ze onzeker.
Op haar teenen liep ze naar een tafeltje en begon haar boterham uit te pakken. De
juffrouw bracht haar een bordje en trok aan haar haar uit vriendelijkheid.
Lotje keek met afkeer naar het groote glas melk. Ze dronk met moeite een slok en
kauwde verder op haar verknepen duffe brood. Het was al een heele tijd op, toen
Lotje nog naar het groote koude witte glas melk staarde. Het scheen haar aan te
kijken, onverbiddelijk en verschrikkelijk. Lotje, schoof heen en weer op haar stoel
en keek onder de tafel, of daar niets was, waar ze de melk kon weggooien. Maar de
houten vloer noch de gladde muren toonden eenig meegevoel. Lotje rook aan den
rand van het glas en trok haar vooruitgestrekt hoofd terug of ze gestoken was.
Reddeloos keek ze om zich heen: stond het raam maar open...... In de Obrechtstraat
liep een jongen te hoe-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

49
pelen. Lotje keek gretig hoe hij hard achter het rollende hout aanliep in de lichte
stille straat.
Toen ze weer terugkeek in de melkinrichting, was alles er schemerigdonker en
kaal. Ze zat alleen met het glas melk temidden van houten tafels en stoelen; tusschen
Lotje en de vrijheid stond de juffrouw van de toonbank.
Opeens kwam de juffrouw met zwaren stap naar Lotje, die schrikachtig naar haar
glas melk greep en deed of ze dronk. Maar de juffrouw ging langs haar heen en
opende een deur, die Lotje nooit had opgemerkt. Vlak achter de deur was een
fonteintje. Lotje ging rechtop zitten. Toen, voór ze het zelf wist, zoo snel, had ze het
glas melk leeggegooid in de fontein. Trillend van opwinding wachtte ze de terugkeer
van de juffrouw af. Kalm ging die weer naar de toonbank en Lotje naderde omzichtig.
Ze legde het dubbeltje neer.
‘Alleen een glas melk, hè zus? Kijk eens, vier cent terug,’ schalde de juffrouw
tusschen de twee koperen kannen door.
‘Dank u wel,’ zei Lotje, en sprong den winkel uit.
Floor ontving de vier cent met een goedkeurenden blik. Lotje kreeg een heele
pepermuntpijp en twee ballen en liep trotsch op Floor's gunst naar school.
De week daarop had Floor nieuwe plannen: ze wilde voetzoekers of klappertjes
koopen, maar daarvoor moest ze vijftien cent hebben.
‘Hoe krijgen we dat bij elkaar!’ zei Mies benauwd.
‘Misschien weet Lotje wel iets,’ zei Floor geheimzinnig.
‘Ik?’ zei Lotje gestreeld en onthutst.
‘Ja, wij hebben met ons drieën zes cent, dus als jij nou negen cent geeft... het zou
echt zijn en dan mag jij ze aftrekken!’
Lotje wilde iets zeggen, maar Floor praatte alweer over de klappertjes: onder een
tram leggen zou ook zoo leuk zijn!
‘Ik wed, dat Lotje best negen cent heeft,’ zei Floor nog eens geheimzinnig; Mies
en Annie keken naar Lotje met iets van den eerbied die ze anders voor Floor toonden.
‘Nou, misschien wel,’ zei Lotje genadig.
‘Zie je wel! 't Is een echt leuk kind, die Lotje’ riep Floor. Lotje kreeg een kleur
van plezier.
Maar toen ze in haar eigen bank zat, bedacht ze pas: waar moest ze die negen cent
vandaan halen? Om twaalf uur ging ze bedrukt de schooldeur uit en liep te rekenen.
Een dubbeltje is tien cent, Floor moet er negen van hebben, blijft een cent over. Wat
kon je in de melk-inrichting voor een cent krijgen?
Ze dwaalde de Laan van Meerdervoort af, en bleef bij de Reinkenstraat stilstaan.
Wacht-es, als ze eens n i e t naar de melkinrichting ging!
Lotje schrikte van zoo'n gewaagd plan. Ze keek naar de brug en naar het
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Ververschingkanaal. Daar stond een bank, als ze daar haar boterham eens opat!
Langzaam liep ze naar de bank en begon te eten. Er kwam iemand aan. Lotje
frommelde het papier over het brood en hield haar mond stil - toen de wandelaar
voorbij was, at ze haastig door.
Kletterend viel een druppel op het papier, na een poos nog een en nog een. Het
begon zachtjes te regenen. Lotje at ijverig door, slikte groote brokken in en gooide
eindelijk het natte papier weg.
Haar mantel was ook al nat, o wacht...... het tramhuisje!
Lotje stond op een been in het wachthuisje. Ze leunde tegen den muur, ging eens
aan den anderen kant staan. Het regende maar door.
Hoe laat zou het zijn? Wat duurde het lang eer het half twee was. Ze had hier zeker
al een uur gestaan. Of een half uur? Het leek zoo lang geleden dat ze uit school kwam.
Er liepen bijna geen menschen op straat. Wat was het saai. De regen spetterde in het
water van het Ververschingkanaal, het ruischte om het wachthuisje. Voor den ingang
lag een groote plas. Zou ze erover kunnen springen? Of maar liever opzij erlangs
stappen? Maar eens probeeren: ééne...... twéée...... je kon hier geen aanloop nemen...
Bòm, was ze erover. Ze hoorde de regen nu van dichtbij. Jakkes, maar weer naar
binnen...... of nee even vragen hoe laat het was.
Een meneer met een parapluie vroeg Lotje schuchter naar den tijd. Halfeen was
het.
Halfeen! Lotje stond weer in het wachthuisje op een been. Nu had ze tien cent in
plaats van negen. Ze liep rond in het kleine kamertje en ging weer leunen. Hè, ze
werd moe, was er maar een stoel.
Wat zag het grijs buiten, alles grijs, het water en de huizen en de lucht. En het was
zoo stil zoo akelig. En ze werd zoo moe. En ze moest nog zoo lang hier blijven staan.
En ze had allemaal oneerlijke dingen gedaan en als Ma het wist......
Lotje ging met haar rug naar den regen staan, legde haar elleboog tegen het houten
beschot van het wachthuisje en begon te huilen.
(Slot volgt).
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Na de reis,
dialoog.
Door Karel Wasch.
ZOMERAVOND in een tuinhuis op het land. Theetafel met schemerlamp. Een
canapé. Een fauteuil.
Zij, op de canapé, achter theetafel. Hij terzijde, in den fauteuil. De hoorbare stilte
van een plek ver buiten.
Zij (jonge vrouw, eenvoudig, haar in het midden gescheiden. Japon van fijnen
snit, zonder raffinement. Ziet zwijgend voor zich neer, niet ontstemd, maar toch
evenmin zonder meer in gedachten verdiept).
H i j : (jonge man, gladgeschoren, scherpe neus, treffend-gesneden kin, oogen
donker, soms vol tintelglanzen. Achterover in den fauteuil, glimlachlicht om den
mond, namijmerend. Een vogel fluit. Hij luistert, wacht tot de stilte hen weer
omstroomt). Wat ben je stil geworden. Haast betrokken.
Z i j : (even opziend, zonder affectatie) Ik ben gewoon.
H i j : (luchtig) Gelukkig niet... Wat is er? Niet meer blij om mijn terugkomst?
Gisteravond vloog je om mijn hals, je heele gezicht was één verrukking, je huilde
zonder het zelf te weten. Het was haast tè... En nu doe je zoo stug.
Z i j : (rustig, zonder zelfbeklag) Ik krijg soms het gevoel, of je n i e t terug bent.
Of je verder van mij af leeft, dan toen je in Parijs was.
H i j : Maar dat is toch geen conclusie, omdat ik nu en dan wat in gedachten verdiept
zit. Zoo'n stad laat je maar niet ineens los. En juist hier, in de rust, kan ik alle
indrukken verwerken, die daar op me zijn aangestormd.
Z i j : Dat begrijp ik wel. Maar waarom hield je vanmiddag plotseling met vertellen
op?
H i j : Vanmiddag? Plotseling? Ik zal wat moe geweest zijn...... En hèb ik je dan
niet heel wat gezegd? Vannacht zaten wij om halfvier nog te praten. Vanmorgen ben
ik direct wéér begonnen. Je zou toch niet willen, dat ik mijn indrukken van dag tot
dag als een film voor je afdraaide? O, ik kan het. En ik ben er toe in staat als je......
Gekheid natuurlijk...... Je weet niet, hoe ik geniet van de stilte hier.
Z i j : Of in stilte zit terug te verlangen naar de Ville Lumière, de boulevards, de
parken, de schouwburgen, héél de schittering van het mondaine leven.
H i j : O. Het heeft mij goed gedaan. Die erkenning geef ik je direct. Het was een
onderdompeling voor me, een geestelijk bad.
Wij waren door den oorlog wat erg verprovinciaald. Ik heb weer eens een ander
tempo van leven leeren kennen. Hier is alles zwaar, degelijk, berekend, ernstig. Hier
ben ik een persoonlijkheid, iemand van gewicht. Dat drukt op den duur. En die druk
verloor ik daar absoluut. Ik was een van de velen,
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die meegevoerd werd in den almaar voortbruisenden stroom. Er kan een bevrijding
in liggen je een tijdlang te l a t e n leven......
Z i j : Maar ook een groot gevaar.
H i j : Natuurlijk. En dat wist ik heel goed. Daardoor werd het pikant.
Zij: Misschien heb ik dàt gevoeld...... Je hebt anders heel mooie cadeaux voor mij
en het kind meegebracht. Mooiere en meer dan van een van je vroegere reizen.
H i j : (lachend) Te mooie?
Z i j : Bijna wel.
H i j : (schertsend) Nog één vraag verder en je zegt, dat ik iets goed te maken had
en daarom die cadeaux... Dus je houdt me voor de kaalhoofdige echtgenoot uit een
van die Duitsche kluchten, die naar Parijs gaat om te soupeeren, met een actricetje,
een midinette of ander licht dametje? (Hij lacht).
Z i j : Je weet best, dat ik niet jaloersch ben en dat ik je vertrouw.
H i j : Pourquoi donc, Madame, me taquinez vous comme ça!
Z i j : Het is misschien alleen de onverwachte verandering in je...... En uit wat je
hebt meegebracht leidde ik af, dat je vrij veel tijd over had om het te koopen.
H i j : Ik heb van mijn vrijen tijd veel ervoor gebruikt. Voor de zaken was ik
natuurlijk alleen 's morgens en een deel van den middag bezet. Voor de rest kon ik
zwerven. En ik heb gezworven. De resultaten van mijn tochten zijn in je handen. Ik
had niet verwacht zoolang te zullen moeten blijven en zooveel tijd tusschenin te
hebben. Ook niets van de emoties. Alles is onverwacht geweest en daarom te heviger
inpressioneerend.
Z i j : Je hebt ook maar weinig geschreven.
H i j : Toch telkens tusschendoor een woordje. De tijd ging er onbegrijpelijk snel
en mijn indrukken kon ik toen nog niet weergeven. Ik begrijp best, dat het hier heel
anders was.
Z i j : De uren kropen. De dagen waren onafzienbaar. Henri en Stance logeerden
hier wel, heel gezellig, maar toch, zonder jou, voelde ik mij alleen... Je moet dat
begrijpen.
H i j : Ik doe het... Zou je nog een kopje thee voor me hebben. Mijn keel is droog.
Z i j : (bereidt het en reikt het hem).
H i j : Dank je. Dat is nu weer echt Hollandsch-huiselijk. Ik was het ontwend.
Z i j : Daarginds zul je ze wel uit fijner vingertjes gekregen hebben.
H i j : Mais non, Madame. De kellners hebben er heusch geen dameshandjes.
Z i j : Flauw... Ik weet heel goed, dat Parijs wemelt van de mooie vrouwen.
H i j : Ik heb daar, evenals hier, betrekkelijk weinig móóie vrouwen gezien. Wel
heel veel chique en elegante.
Z i j : Daar heb je dus naar gekeken?
H i j : Natuurlijk. Op de Boulevards. Uren achtereen soms. Daarvoor loopen ze er
immers? (Met iets spotachtig-plagends beziet hij haar van terzijde.
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Ze zwijgt en ziet voor zich neer). Schrik je daarvan? Als je er bij was geweest hadden
wij er samen naar gekeken...... Maar in ernst. Ik begrijp best, dat je je allerlei in het
hoofd hebt gehaald, toen je hier alleen was. Misschien voelde je mij...... weg,
voortsuizend in iets vreemds en onbekends. En misschien is er ook wel een of ander,
dat gewogen op het goudschaaltje der conscientie - te licht zou worden bevonden.
(Op vreemden toon). Daarom: neem mij een verhoor af. Een formeel verhoor. Aan
den toon van mijn stem zul je wel hooren of ik iets te verbergen heb. Laat je
onverdeeld leiden door je intuïtie. En richt zonder aanzien des persoons, als het
noodig is. Voilà.
Z i j : (ontroerd) Meen je 't heusch? Mag ik dat?
H i j : (ernstig) Ik meen het.
Z i j : (zachter) En als ik kinderachtige vragen doe?
H i j : Zal ik er niet om lachen, maar denken: ze houdt van me en daarom vraagt
ze dat. Goed? (Een uitwisseling van blikken).
Z i j : (met een accent van scherts, waaronder toch telkens haar gespannenheid
gevoeld wordt). Henri heeft mij gezegd, dat tegenwoordig - na den oorlog - de
zedeloosheid en het bederf in Parijs onbeschrijfelijk zijn. Hij zei: het lijkt, of er geen
enkele fatsoenlijke vrouw meer in Frankrijk is. En een man, die er heengaat, moet
wel héél sterk op zijn beenen staan.
H i j : Ik vind, dat Henri merkwaardige onderwerpen voor conversatie heeft
uitgekozen.
Z i j : Hij sprak er over met afschuw.
H i j : Jawel. Of hij het me kwalijk nam, dat ik naar zoo'n land toeging. Enfin. Ik
zal je antwoorden. Zie eens: Parijs heeft vele aangezichten. Anders gezegd: er is niet
één Parijs, er zijn er legio. Dat speciale zag ik niet, waarschijnlijk omdat ik het niet
heb gezocht. Wel ben ik geregeld toegelonkt en aangesproken. 's Nachts, als ik uit
een theater kwam.
Z i j : En?
H i j : En? De Parijsche cocottes leken mij voldoende fijn. Eén zei tegen mij:
Monsieur, je sens, que vous cherchez une demoiselle. Even rustig als zij het me vroeg
heb ik geantwoord: ‘Vous vous trompez, mademoiselle, je vais à mon hôtel.’ Toen
ging ze weg. Verleiding? Ik weet het niet. Meestal hoef je niets te zeggen. Als je niet
dadelijk reageert, zijn ze weer al weg. Tegen één heb ik nog eens gezegd: ‘Vous êtes
la cinquième.’ Ook genoeg. Wáár is, dat ze 'snachts overal wachten en loeren. Bij
iedere paal van de colonnades, aan iedere straathoek, vóór de groote hôtels. De
nachtvlinders willen zich bergen. Is het in Amsterdam, in den Haag zooveel anders?
En je begrijpt toch, dat ik mij, afgescheiden van alles, niet zou willen wagen aan een
onbekende vrouw, met een mooien mantel, een mooien hoed, een fleemstemmetje
en een eleganten loop, alléén maar omdat ik in Parijs was?
Z i j : Dus geen enkele van die vrouwen heeft indruk op je kunnen maken?
H i j : Ik heb nauwelijks één van die vrouwen kunnen z i e n . Ze droegen
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alle maskers van poeder en verf. Leeftijd, temperament, karakter, alles
weggeschminkt...... Ik zal heel eerlijk wezen. Eén verzoeking heb ik gekend. Eens
met zoo'n vrouw te wandelen, te praten, te eten desnoods. Trachten te weten te komen,
wat het diepere van haar bestaan was. Geen gemoraliseer natuurlijk. Alleen probeeren
onder het masker te zien. 'k Heb het niet gedaan. Ik wist wel, wat ik te zien zou
krijgen. Cynisme. En ellende. Ellende zóó groot, dat ik er machteloos bij gestaan
zou hebben...... Maar ik sprak over het loeren en wachten! Dat maakte soms toch
wel indruk, 's avonds als ik op mijn kamer was. Ik wist, dat er een cordon van
nachtvrouwen om het huizenblok stond. Dat ze haar oogen ophieven, tot ieder verlicht
venster, hopend wellicht op een heimelijk signaal. Dat terwijl ik op het punt was te
gaan slapen, duizenden en duizenden pas hun feest gingen beginnen. Soms voelde
ik de lucht als doortrild van al de erotische verlangens. En meer dan de indruk door
één vrouw gewekt, geloof ik dat dit een man zwak zou kunnen maken....
Z i j : (licht bevend) Ben je wel eens opnieuw uitgegaan.
H i j : Neen. Maar als ik er nú over denk, lijkt alles mij gevaarlijker dan toen. Ik
heb toch iets van dàt aangezicht van Parijs gezien. Ik had kunnen...... of neen, niet.
Van den beginne af heb ik een talisman bezeten. Den eersten avond in een kleinen
schouwburg zag ik een éénacter van Renard. Een man en een vrouw, vrienden,
spreken van ontrouw. Het blijft bij praten. Ze voelen zich allebei gebonden. Maar
op één oogenblik spreekt hij over de kwade gedachten, die hem soms dreigen te
overmeesteren en waartegen hij vecht. Dan zegt hij: ‘Les mauvaises pensées ne
résistent pas à un bon vers.’ Vindt je dat niet prachtig? Je zóó te zuiveren van
verkeerde verlangens? 'k Heb het gedaan, als ik soms niet in slaap kon komen......
(Een wegdroomen) Alles is innerlijkheid. In welk milieu ook, zijn wij beschermd
tegen gevaar, als wij het maar z i e n willen.
Z i j : (wat stroef) Zou het dan niet genoeg zijn geweest, als je aan mij of aan Célie
gedacht had?
H i j : Ik wou die gedachte niet oproepen. Ik schaamde mij misschien zelfs om
verbeeldingen. Of: ik dacht altijd aan jullie, zoo onafgebroken, dat ik hetzelf niet
meer merkte.
Z i j : (zacht) En het zijn kracht verloren had.
H i j : (onbewust herhalend) En het zijn kracht verloren had.... Hoe kán ik dat
zeggen. Je was immers overal bij me en dáárom.... (Een vreemde stilte).
Z i j : Worden er niet héél frivole stukken in de meeste theaters gegeven.
H i j : Ja. Ik zag er enkele van. 't Meeste was nog goed, ondanks alle gewaagdheid.
Fijn, sprankelend, Fransch. Soms werd het Hollandsch-plat en miste dan alle
prikkel...... Maar er zijn uitzonderingen. Er is de Vieux Colombier. Een oase voor
den geest. Al wat daar gaat is zuiver. Sain et sincère. Al wordt de befaamde ontrouw
er ook wel behandeld. Ik zag daar een oud ding, van Marivaux meen ik. ‘La coupe
enchantée.’ Geschiedenis van
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een betooverde bokaal, die iedereen, wiens vrouw hem bedriegt, doet morsen als hij
drinken wil. Eén scène vooral is schitterend. Twee edellieden probeeren te drinken,
geweldig zelfverzekerd en met hoofsche gebaren. De wijn plast en spoelt uit de
bokaal. Dan presenteert men de coupe aan een boer. Die weigert. Die spreekt de
geestigste woorden van levenswijsheid. Mijn vrouw is goed voor me, is lief voor
me, doet alsof ze van mij houdt, zooals ik maar verlangen kan. Ik neem aan, dat het
echt is. Ik wil niet anders weten. Ik denk er niet over mijn geluk te verspillen. Ik ben
maar een boer, onhandig. Ik waag er mij niet aan te probeeren, wat aan die deftige
heeren mislukt is. Eén onhandigheidje en...... pats. Natuurlijk vliegt zijn vrouw hem
om den hals...... Weet je waarom ik je dat verteld heb?
Z i j : Misschien omdat je zeggen wil, dat i k met zoo'n betooverde schaal bezig
ben?
H i j : Om een heel andere reden. Den volgenden dag zat ik in mijn hotel. Wat moe.
Ik nam thee. Vóór ik gedronken had, begon ik aan die bokaal te denken. Toen wou
ik mijn kopje opnemen, en wat mij anders nooit gebeurt, er vloog een gulp over den
rand. 'k Weet absoluut niet hoe het kwam. Maar ik moest opeens héél sterk aan jou
denken.
Z i j : Wanneer was dat?
H i j : Verleden week Vrijdagavond tusschen vijf en zes.
Z i j : Vrijdagavond tusschen vijf en zes...... Ik weet niet meer, misschien zat ik
toen hier met Henri. Meestal om dien tijd.
H i j : (fijntjes-malicieus) Zoo.
Z i j : Ja, vóór het eten. Stance kleedde zich dan.
H i j : En in dien tijd sprak hij zeker ook met afschuw over Parijs?
Z i j : Ook al. Maar meest over andere dingen. Hij klaagde nog al eens over Stance.
Ze schijnt soms wel humeurig te zijn. Vréémd. En ook...... vergeleek hij mij dan met
haar. Je weet......
H i j : Dat hij met al zijn ernst die flirt toch aandurft.
Z i j : Ik heb er niets in gezien. Hoewel achteraf...... hij kéék soms wel sterk. En
zijn zelfbeklag voelde ik niet altijd als...... zelfbeklag. Het was méér...... Misschien
had ik hem niet alles moeten laten zeggen.
H i j : (met stillen spot) Er schijnen zelfs betooverde bokalen met thee te bestaan
en ‘het gevaar’ loert blijkbaar overal.
Z i j : Henri heeft een groot zelfbedwang.
H i j : Een grimmig zelfbedwang. Hij verbijt veel, hij smoort de dingen in zich. Ik
voel altijd zelfkastijding in hem. Hij zou zich nooit, zelfs in gedachten niet, laten
gaan. Ieder oogenblik vechten, tegenstribbelen. Niet in het groot, maar in het klein......
Maar hun verhouding moet dan toch wel gespannen zijn, als hij zich tegenover jou
heeft blootgegeven.
Z i j : Ik heb een paar maal iets van een bedwongen oneenigheid tusschen hen
bemerkt.
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H i j : Heel gezellig.
Z i j : Ik heb er mij niet in gemengd. En als wij met ons vieren zaten, waren ze
altijd goed.
H i j : Ik geloof, dat zij hem verwijt, dat ze geen kinderen hebben.
Z i j : En dat hij te koel is. 'k Heb het uit een vinnigheidje van haar meenen op te
maken.
H i j : Ook praten ze niet samen. Tenminste ze praten niet uit. 't Is soms of ze
wederzijds bang zijn voor elkaars gedachten. Ze zijn vol, maar ze ontladen zich niet.
Ik voel vaak iets drukkends, iets dufs, als ze hier zijn. Nu vooral, als ik aan enkele
dingen terugdenk...... (Een zwijgen). Weet je wat vreemd is? Dit zijn onze beste
vrienden. En wij komen ertoe zóó over hen te praten...... Wie weet, hoe ze het over
ons doen, hoe zij òns zien?
Z i j : Stance veert altijd op als jij er bent.
H i j : Henri doet het door jou.
Z i j : Niet in dezelfde mate......
H i j : Wij beginnen weer. Het is vreemd. In Parijs heb ik het ook al gedacht. Wij
hebben eigenlijk geen vrienden. Aan wie dacht ik daar werkelijk, temidden van dat
levensgeweld? Alleen aan jou, aan Célie. Alleen aan degenen, waarmede ik werkelijk
verbonden ben. De rest bestond niet. (Een stilte) Mijn conclusie is wellicht verkeerd
en voelde ik daar enkel zuiverder, op mezelf te zijn aangewezen.
Z i j : Ik heb mij toch ook alleen gevoeld, hoewel zij er waren.
H i j : Wij doen het beiden als wij niet bij elkaar zijn.
Z i j : Maar jou sterkt het en mij maakt het zwak.
H i j : En toch is het voor beiden goed. (Een vervuld zwijgen). Geloof je nog altijd,
dat het noodig is het verhoor voort te zetten?
Z i j : Ik geloof dat die boer het bij het rechte eind had.
H i j : Dus je bent niet overtuigd.
Z i j : Ik vond je zoo buitengewoon vroolijk en je praatte zoo rad. En dan leek je
mij weer in jezelf gekeerd.... of je iets wou verbergen onder een vloed van woorden.
H i j : Je zult dóór moeten vragen.
Z i j : Er is niets meer.
H i j : Dan heb je één belangrijk ding vergeten. (Ze ziet hem vragend aan) Of ik
goede zaken gedaan heb.
Z i j : Dat wist ik wel. 'k Verwachtte niet anders van je. En je cadeaux....
H i j : Nu kom je toch tot een eenvoudiger verklaring.
Z i j : De eene sluit de andere niet uit.
H i j : (ziet haar aan met peilenden blik).
Z i j : Onze intuïtie laat zich niet zoo gemakkelijk bedriegen.
H i j : (geleidelijk ernstiger wordend) En verondersteld, dat ik je eens een bekentenis
had moeten doen. Dat ik had moeten zeggen - niét natuurlijk
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met een dier nachtvrouwen te zijn meegegaan - maar iets anders. Ik ben in
verschillende kringen geweest. Ik had tijd. Ik ben nog niet de afzichtelijkste der
mannen. Ik was alleen en moest weer weg. Ver weg kunnen wij wel zeggen. Het had
alles ‘sans conséquence’ kunnen zijn. Wat zou je dan gezegd hebben?
Z i j : (bedwongen-smartelijk) Ik zou...... tenminste dankbaar zijn geweest, dat je
het niet had verzwegen. En mij misschien niet zoo erg hebben verwonderd.
H i j : (een schok doorloopt hem. Hij ziet snel op en dan weer voor zich heen) Je
hebt stráks niet gevraagd naar die mogelijkheid......
Z i j : (eenvoudig) Omdat ik het niet durfde.
H i j : (Het is of hij iets ván zich glijden laat. Na een zwijgen) Ja.... ik zal het je
zeggen. Wat ik je zooeven zei, kun je in zekeren zin als een inleiding beschouwen.
Niet tot iets van nu. Tot iets van vroeger. Vier jaar ligt het nu al terug. Je wachtte
Célie. Stance logeerde hier en jij ging al maanden tevoren vroeg naar bed. Wij zaten
vaak hier, op dezelfde plaats. Toen...... zijn wij op het punt geweest je een groot
verdriet te doen. Ik wil niet alle bizonderheden meer ophalen, maar het ging toen al
niet tusschen Henri en haar. Terwijl ze nog geen twee jaar getrouwd waren. Ze
klaagde en...... enfin ik troostte haar. Aanvankelijk met woorden. Maar een avond ik zal niets of niemand sparen - liet ze blijken, dat ik haar anders en afdoend zou
kunnen troosten. Het was Juli. Een warme dag geweest, zoo'n stovende zomerdag.
Wij hadden nog de zomerwarmte in ons bloed en zaten hier in een schijn-koud - ik
noem het verraderlijk - maanlicht. Er is niets gebeurd, maar wij hebben toen
uitgesproken, wat wij allebei, a l l e b e i verlangden. Wij zijn alleen niet tot daad
gekomen omdat, omdat.... (Hij verliest zich in gepeinzen) Het is buitengewoon
moeilijk te zeggen, waarom niet. Toen wist ik het wel. Maar ik ben het sinds zoo
anders gaan zien.
Z i j : (zacht, zeer eenvoudig en zonder eenig verwijt) 't Is mij niet zoo héél nieuw,
wat je vertelt. Ik wist het.
H i j : (verrast, vlug) Van haar, van Stance?
Z i j : 'k Heb het gevoeld, gezien. Jij was anders en zij was anders. Jelui waren niet
meer rustig, meer... zenuwachtig-bezorgd, moet ik haast zeggen...... Natuurlijk heb
ik ook gevoeld, dat het overwonnen was. Alleen heb ik vergeefs gewacht, dat je het
mij zeggen zou.
H i j : Wij hadden besloten niet noodeloos...... Noch zij, noch ik. Het was immers
zoo je zei...... een zelfoverwinning. Waarom die te bekennen ......Toen ze dien avond
wegging, Stance, zei ze dit: ‘Ik zal trachten te gaan slapen. Misschien ben ik er nu
moe genoeg voor.’ En ik dacht: ze is toch wel in het nadeel. Zij blijft alleen. Ze moet
alles zelf uitvechten. En als ik boven kom, vind ik er.... mijn vrouw. In haar sfeer
wijkt vanzelf alles van mij. Want toen, tenslotte, hadden wij deze wijze formule
gevonden, dat er geen geluk op het ongeluk van anderen, op bedrog kan gebouwd
worden, dat wat wij
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dagelijks hebben waarde houdt door de mogelijkheid van iets anders, iets
tijdelijk-overweldigends.... aan te zien. Ik zou dat nu niet meer durven onderschrijven.
Z i j : (licht doorbeefd) En hoe zie je het nu?
H i j : Eenvoudiger. Ik vond het niet waard er ook maar iets voor in de waagschaal
te stellen. Het klinkt hard, maar het is niet anders.
Z i j : Mij klinkt het niet hard.
H i j : En zoo was het in Parijs ook. Wat mij gebeurde bleef uiterlijk. Innerlijk was
niets mij de moeite waard. Zeker niet de schaamte tegenover jou...... Daarom kòn ik
mij niet verliezen, zoover als jij hebt gevreesd.
Z i j : (zucht diep uit).
H i j : Wat is er?
Z i j : Ik weet nu, dat er niets te vragen was...... Zoolang je zweeg over Stance
moest ik nog gelooven, dat je het belangrijk vond. En dus......
H i j : Je zegt het precies. Belangrijk. Dat vond ik het natuurlijk toch wel. Nu niet
meer... Alles is dood-simpel (Het is of een weemoed hem doorvloeit).
Z i j : (na een stilte) Maar nu moeten wij om onze vrienden denken. Wat wij hebben
moeten wij hun ook geven.
H i j : (haast-afwezig) Hoe wou je dat doen?
Z i j : Ik weet het nog niet. Alleen voel ik, dat het moet. Misschien...... komt het
vanzelf En kan zooveel gezegd worden zonder opzet
H i j : Jij kon Henri....
Z i j : Ja. Ik zou hem nú kunnen antwoorden.
H i j : (vreemd) Ik heb Stance niets meer te zeggen...... (Hij staat op en gaat naast
haar zitten) Wordt het je niet te koud. (Ze schudt van neen, maar trekt toch haar shawl
vaster om den hals.) Doe het licht uit.
Z i j : Waarom?
H i j : Ik wou den nacht om ons heen voelen.
Z i j : (dooft het licht.) Er is géén maan.
H i j : Wel sterrelicht. Dat is beter. Zachter. (Hij buigt den arm om haar hals en
kust haar. Ze blijven even in omhelzing).
Z i j : Wij moeten niet te lang meer buiten blijven.
H i j : Wat mij betreft den geheelen nacht.
Z i j : Je had Celie beloofd haar goenacht te komen zeggen.
H i j : Het zal gebeuren. ‘Het kind’, zooals je haar straks noemde, krijgt haar zin......
(al inniger) Maar laat ons samen gaan. Jij van den eenen, ik van den anderen kant
komen. Dan maken wij haar niet wakker. Wij blijven alleen even staan. Wij kunnen
ons over het bedje heenbuigen. Misschien voelt ze het en glimlacht ze in haar slaap......
(verwonderd) Huil je?
Z i j : (met schrei-verdoofde stem) Ik hou zooveel van je. Ik hou zooveel van je.........
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Kroniek.
Boekbespreking.
Albertine Draayer-de Haas, De Gelukzoeker, Rotterdam, Nijgh & van
Ditmar's Uitgevers-Maatschappij, 1920.
In zeker opzicht zou men dezen nieuwen roman eenigszins ouderwetsch kunnen
noemen. Hij behoort n.l. door zijn inhoud en aard tot de, in het laatst van de vorige
eeuw onder invloed der fransche romanliteratuur ook hier te lande tamelijk veelvuldige
soort der verhalen van o n d e r g a n g - romans en novellen, alle realistisch en
pessimistisch, en ook alle min of meer fragmentarisch - ‘tranches de vie.’ Zij waren
meerendeels slecht van compositie, die romans; de aesthetische waarde der compositie
scheen in die jaren door nog maar weinigen erkend te worden. Gansch litterair Holland
stond sterk onder invloed der theorieën van ‘tachtig’. Waartoe ook het voorschrift
behoorde: begin maar ergens en schrijf, beeldend en fantaseerend, op-het-gevoel-af
door, tot uw hoofdpersoon, hetzij letterlijk, hetzij op-sterven-na, dood is.
Van dien aard ongeveer is ook de makelij van bovengenoemden, toch pas in 1920
verschenen roman. Het is een tamelijk gerekt verhaal en wij begrijpen niet altijd,
waarom het den hoofdpersoon toch zoo onveranderlijk slecht moet gaan, waarom
hij na zijn eerste huwelijk bijna nooit meer eens een lieve vrouw tegenkomt, en
blijkbaar, met zijn eenige ‘Mies’, ook zijn eenig talent moest ontbeeren. Het lijkt
wel een soort van straf voor zijn egoïstischen, ja bijkans harteloozen omgang met
die eerste vrouw. Een welverdiende straf dan - maar wórdt inderdaad de ondeugd in
dit leven op deze wijze gestraft? Ik twijfel er wel een beetje aan....
Tot zoover over den algemeenen inhoud van dit boek. Wanneer ik nu verder nog
gezegd heb, dat ik het van taal en stijl verre van onberispelijk vind, ja zelfs hier en
daar zeer berispelijk slordig en gejaagd, hinderlijk ondoordacht, om niet te zeggen:
knoeierig, dan kan ik mij verder wijden aan de taak mijn lezers te wijzen op fijnheden
en schoonheden, die erin voorkomen, op geestig- en gevoeligheden vooral en finesses
van karakteristiek, welke niet alleen van Mevrouw Draayer's bijna pijnlijke
ontvankelijkheid voor indrukken van moreelen aard, maar ook van haar warm hart,
haar scherpen geest en haar levendige deelneming in het leed van anderen getuigen.
't Kwam misschien wel alleen, doordat het zooveel gemakkelijker valt eens auteurs
taalzonden aan te toonen (ik geef hieronder eenvoudig een paar ‘sprekende’
voorbeeldjes!*) dan de schoonheid zijner zielsuitdrukking, dat ik ditmaal niet met dit
laatste ben begonnen.

*) Blz. 43: ‘Alsof al het begluren op straat, in de docentenkamer van de meisjes H.B.S. nog
niet geweest was, tuurde Dr. Lanz naar het rechtop geheven profieltje, alsof hij het telkens
weer opnieuw zag: als iets nimmer gekends.’
Blz. 57: ‘Zijn werk, zijn werk was hem zóóveel! Zijn: zoo mal zijn op vrouwen; zou dit niet
op den achtergrond wijken als zijn werk hem vastgreep? Als hij eens werk kreeg waar hij
naar verlangde. Werk aan een krant? Een groote krant in een groote stad... geen schoolmeester
meer.’
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Een echt moderne, meelij-, maar ook afkeerwekkende figuur staat scherp gebeeld in
dezen roman. Die n.l. van den derde- of vierde-rangsdichter, den kleinen kunstenaar,
die, misschien juist doordat hij zoo weinig anderen imponeert, hevig van zichzelf
geïmponeerd is, egoïst en verwaand, bespottelijk in zijn eischen, min of meer bewust
aan omgeving en aan het leven gesteld. Een figuur als deze zou er zich uitstekend
toe leenen in een, hetzij vroolijke, hetzij vinnige, goed volgehouden satire behandeld
te worden. Mevrouw Draayer heeft dat niet gedaan; haar menschelijkheid is er te
warm, te lichtbewogen, misschien ook alleen te vrouwelijk week voor. Wie een satire
schrijven wil, moet wreed kunnen zijn, wreed tegenover het kleine tot redding van
het groote. Of mevrouw Draayer het niet soms zoo bedoeld heeft? Dat geloof ik wel,
ja ik durf zelfs zeggen, dat zij er - in het begin vooral, maar ook later telkens weer
even - merkwaardige gooien naar gedaan heeft. Haar allereerste bladzij b.v. is zuivere
en fijne satire. Aldus begint haar boek:
‘Zong Mies daar weer?
De dichter Lanz sprong op. Hij greep in zijn baard, een gewoonte, wanneer hij
driftig was en sinds den korten tijd, dat hij dat baardje droeg.
Ze wist het toch, dat hij met literatuur bezig was, dat hij zijn lentecyclus was
begonnen...... zijn wanhoopsvers voltooien moest.
Nu was hij het kwijt, dat mooie geluid, dat juist in zijn hoofd aanzwol, voller werd
en zich uitstooten ging: de oververzadiging zijner stemming en dan de
kristallisatieschok: het Vers.
De felle ergernis, waar een kleinigheid hem redeloos in storten kon, was als een
oogenblik van woede-zwijmel.
Weerloos meegevoerd op die stemming woelden zijn blanke vrouwenhanden in
fijne beweeglijkheid met drukke grijpingen in den blonden baard. Boven die drift
van zijn handen lag zijn gelaat, onaandoenlijk van regelmatigheid en onbetwistbare
gezondheid, waarvan het blozende ronde als was het een groot gegroeid kinderhoofd,
de boosheid niet bergen kon.’
Dit begin brengt ons ook wel aanstonds midden in het geval: de redelooze en
hartelooze wrok van een zwakken dichterling tegen zijn zachte, lieve, zich volkomen
aan hem toewijdende vrouw. Maar niet in volgehouden satire heeft mevrouw Draayer
dit geval willen (of kunnen) geven. Te zeer ontroerd is zij van den aanvang af geweest
door het lot der vrouw, te veel medelijden heeft zij later gekregen met dat van haar
hoofdpersoon zelf. Dat het ten slotte zijn eigen ontoereikendheid is, die dezen mensch,
als ons allen, toomeloos doet lijden, het is haar niet ontgaan, en haar satire is er haast al te spoedig - door verstomd. ‘Mies’ sterft na een miskraam, en het zijn de
stukjes, waarin Hermans berouw, zijn naar haar terugverlangen, zijn retrospectieve
bewondering en liefde staan beschreven, die mij voorkomen de mooiste van dezen
roman te zijn. Lanz, al vóor den dood zijner vrouw jongensachtig verliefd op een
kil-coquet knap vrouwtje, zijn collega op school, weet dit
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menschje-van-niets tot een huwelijk te bewegen. Welk een ellende brengt hem deze
domheid! Wrange, grove twisten doen den, dan toch fijn-aangelegden leeraar in het
Nederlandsch beseffen wat hij verloren heeft. Ruw rukt Mary bloemen af van een
rozeboompje, door Mies geplant. Hij zegt er iets van, en zij verwijt hem dit: (bl. 193)
‘Wat doe je sentimenteel over je vrouw, waar anderen bij zijn!’ En als hij zich nader
verklaard heeft: ‘Wat ben je braaf, wat doe je braaf, jij, die je vrouw hebt dood
gemaakt.’
‘Hij verbleekte. En uit hem schoot een waarheid waarvan hij zelf ontstelde: ‘O,’
zei hij, ‘wat je daar zegt, zou zij je niet vergeven.’
Het nieuwe paar komt al gauw tot een scheiding, maar van geluk is voor Lanz
geen sprake meer. Zelfverwijt en wrok vervolgen hem. Pogingen in de richting van
nieuwe liefdesrelaties mislukken ten eenen male. En op blz. 341 vinden wij hem
liggen, ten gronde, in het Haagsche Bosch:
‘Weer vlogen schimmen van gedachten, beelden uit zijn jeugd en uit zijn later
leven in een voortijlenden stroom hem langs. De krankzinnigheid raakte hem aan.
In zijn angstig opgericht gezicht vlekten radeloos de blauwe oogen, bleek als een
van stervende. Verdwaald, hij was verdwaald in 't leven, hij had geen moeder en
geen vrouw. God, god, een wonder, één oogenblik haar terug om haar voeten te
kussen. Eén oogenblik, dan mocht ze gaan.
Haar vergeving, haar vergeving! En dat zij weten zou hoe hij leed.
Hoe ieder hem verraden had, behalve zij.
Hij bonkte zijn hoofd tegen den grond in een radelooze zucht naar zelfmarteling
en bleef toen roerloos liggen in den slaap der bewusteloosheid.’
Wat daarna nog volgt had misschien ook wel weg kunnen blijven. Het essentieele
was hier gezegd. Dat Lanz nog akeliger verloopt, aan den drank raakt en ten slotte
voor niets meer deugt...... wij hadden het ook zóó wel geloofd. Maar geest en fijn
gevoel zijn ook hier, zijn overal in dezen, daarom opmerkelijken roman ten zeerste
te waardeeren.
H.R.

Ada Gerlo, Daadlooze Droomen, Maatschappij voor Goede en Goedkoope
Lectuur, 1919.
Wat toch wel het voornaamste bestanddeel zou zijn van de charme die ‘Ada Gerlo’
voor zeker het overgroote deel harer lezers bezit? Is dat haar keurige, zuivere taal,
het smaakvolle, door-en-door gedistingeerde van haar litterair optreden? Ik geloof
het niet. Onze bewondering voor die eigenschappen, hoe warm ook, wordt, voor ons
gevoel, in waarde overtroffen door de stille, diepe en heerlijke bewogenheid,
teweeggebracht door den humor dezer schrijfster, een humor zoo weinig ostentatief,
zoo weinig op grappigheid gelijkend, dat hij enkelen moge ontgaan, zoo fijn en innig
tevens, dat, wie ervan genieten kúnnen, er zeer sterk van genieten. Een humor is het
die der schrijfster zelve op veel pijn en smart zal komen te staan - experimenteert zij
niet in den regel op eigen ziel? Er is iets Heiniaansch in, maar
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zij is lang zoo fel niet als Heine, misschien ook zoo geestig niet, maar zeker niet zoo
vooropgezet geestig. Het lijkt of zij niets doet dan rustig vertellen. Maar aldoor
bemerkt de gevoelige lezer den stillen, ironischen of sceptischen, medelijdenden of
spottenden glimlach. En ook aldoor, in den toon, in den klank van de stem, hoort hij
den verborgen snik. Sentimenteel? Geen kwestie van! Luchtig, lichtzinnig, hinderlijk
spottend? Nog veel minder! Dit is de taal, de eenvoudige, natuurlijke, nooit
geforceerde, toch zoo kunstige en verrukkelijk in toon gehouden taal van een
wonderfijn-gevoelige vrouw, té gevoelig misschien, té veel begrijpend, té zeer alles
doorziend om naïef-gelukkig te kunnen zijn, maar gelukkig juist fijn en sterk genoeg
om veel geluk te kunnen geven, geluk van schoonheid, geluk van zachte, innige,
teedere, en, ondanks al het smartelijks dat zij vertelt, on-sombere ontroering.
H.R.

Anna van Gogh-Kaulbach, De Hooge Toren. Amsterdam, L.J. Veen. Zonder jaartal.
Het boek van een dubbel conflict. Het conflict namelijk van een revolutionair
denkenden en voelenden arbeider - misschien moeten wij, waar Rusland in dit verhaal
zoo herhaaldelijk genoemd wordt, meer bepaald van een bolsjewistischen althans
communistischen werkman spreken - met eenerzijds de burgerlijke samenleving, en
anderzijds 's mans ‘kleinburgerlijke’ vrouw.
Vermeer, ijverig en vurig lid van ‘de partij’, die met zijn normaal-gelukkig gezin
van zijne inkomsten redelijk kon leven, is bij gelegenheid van eene staking op de
zonderlinge gedachte gekomen, een onderkruiper langs pugilistischen weg tot het
partij-inzicht te bekeeren, en als inleiding daartoe hem de waarde en de beteekenis
te demonstreeren van een ondubbelzinnigen knock-out. Hij boet deze euveldaad met
een jaar eenzame opsluiting, en wanneer hij na verloop van dat jaar weer vrij komt,
treft hij niet slechts, natuurlijkerwijze, zijn gezin in verval aan, doch bemerkt hij
tevens groote moeite te zullen hebben, weer geregeld werk te vinden. De samenleving
wordt namelijk gezegd neiging te vertoonen den revolutionairen bokser uit te stooten,
en zoo begint dan onder weinig hoopvolle uitzichten een bittere strijd om het bestaan.
De samenleving eischt ordelijkheid en braafheid, en Vermeer, telkens door
iets-echt-van-binnen daarin ook bij de secuurste voornemens tot netjes-oppassen
verhinderd, kan zich maar niet laten fatsoeneeren tot een zoogenaamd ordelijken
werkman. Zoodat hij regelrecht de armoede in de armen loopt - de dubbele ellende
van eenerzijds geen of slecht betaald werk, althans maatschappelijke terugzetting,
en anderzijds den last van voortdurend huiselijk ongenoegen, wijl moeder-de-vrouw,
opkomend voor haar gezin, van meening is dat het ordentelijke, behalve het
fatsoenlijkst, ook het voordeeligst is. Het einde van de geschiedenis wordt, wonderlijk
genoeg: een baantje. Een baantje, door vrouw Vermeer, na hare
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desbetreffende smeekbeden, van den plaatselijken wethouder voor haar man
afgebedeld op belofte van voortaan mondje-toe en uit ‘de partij’. Tusschen dit alles
door het motief van een lichamelijk zwakken zoon, mede-revolutionair,
dienstweigeraar uit principe, die, voorbestemd om in deze samenleving reddeloos
ten onder te gaan, sterft na eerst nog ‘het licht van Rusland’ aanschouwd te hebben.
Het bovenomschreven conflict, of liever de beide bovenomschreven conflicten,
zijn zeer goed mogelijk - ze zijn denkbaar. En in een goed kunstwerk dus ook
realiseerbaar. Maar dan moeten ze zuiver gesteld, en van den aanvang af logisch en
consequent ontwikkeld worden...... en dat is nu m.i. hier niet het geval. Er zijn tal
van onwaarschijnlijkheden - de schrijfster overtuigt niet steeds.
Zoo is bv. in de eerste plaats onwaarschijnlijk, al had de schrijfster dat voor haar
verhaal (of mogelijk voor haar gemak) zoo noodig, die kwestie van Vermeer's
aanstelling en gevreesd ontslag door een wethouder, die zoo waar - anno 1921! gemachtigd schijnt gemeentebetrekkingen op zot accoord te vergeven, accoord van
kneveling en onderwerping ten spijt van ‘vakbond’ en ‘partij.’ Zijn dat heden ten
dage zulke doetjes? En zijn hare leden zoo in-den-grond, hoe moet ik zeggen, serviel?
Zoo is er verder Vermeer's vrouw. Is het gemiddelde type arbeidersvrouw, zij
moge dan kleinburgerlijk en niet van de inzichten van haar in partijstrijd opgaanden
man zijn, gelijk aan de hier beschreven Jans, die ‘zich schaamt’ voor de buren en
voor heel de stad, en aan eene weldoende dame zoo onderworpen mogelijk vraagt
‘een goed woordje bij Meneer’ te doenvoor haar zondigen verpolitiekten man? Welke
man dan, zonder dat van vakbond of partij daarna verder iets vernomen wordt, ook
werkelijk (pag. 131) alle propaganda en het partijlidmaatschap opgeeft in ruil voor
eene aanstelling als gemeentelijk...... stratenmaker? Weliswaar blijft, bij dezen ruil,
de man aan het plaveien van wegen, al zijn het dan niet die naar de toekomst......
doch is het aannemelijk? Is het waarschijnlijk en overtuigend?
En van zulke onwaarschijnlijkheden zijn er vele in dit boek. Hoofdstuk Vlijkt mij,
in dit verband, wel het zwakst en het meest bedenkelijk. Wanneer dit boek een
tendenzboek moet wezen, had ons Vermeer als overtuigend en vooral sympathiek
moeten zijn uitgebeeld, had hij krachtig - althans hijzelf! - door de macht van zijn
idealisme en zijn geestdrift, boven de hier geschetste wereld van kleine dingen en
kleine verhoudingen moeten uitrijzen; en hadden wij, aan het slot van het boek, de
overtuiging moeten behouden dat Jans, en de in haar verpersoonlijkte
kleinburgerlijkheid, was overwonnen. Nu echter is Vermeer hier bekrompen en
oppervlakkig in zijne gemakkelijke fraseologie, en daartegenover Jans heldhaftig in
haar verzet en tegelijk heroïsch gelaten in haar voorvoelen van het bittere einde; Jans,
die, hoezeer dan bekrompen, immers niet praat, maar doet, zie maar pagina 91:
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‘Henk werd wakker in zijn bedstee. Hij zag 't keukentje volgevloeid van egaal grijs
ochtendlicht.
Lekker! Zondag! dacht hij, sloot zijne oogen weer. In zijne ooren drong gesuizel
van den zomerregen, die gestadig neerstroomde op het dak; dit gaf hem nog
feestelijker gevoel omdat hij niet - als in de week - door dien regen zou hoeven te
sjouwen met boodschappen. Hij rekte zich, duwde zijn voeten tegen 't beschot, dat
't kraakte. Hoe laat zou 't zijn? Zeker wel acht uur.
Achter hem werd Wimpie wakker, vroeg met slaperig stemmetje:
‘Henk...... motten we niet opstaan?’
‘Ja, derekt, maar jij moet er in blijven tot 't water heet is.’
‘Waarvoor?’ vroeg 't ventje met verholen lach.
‘Omdat je verschoond moet worden en Keessie ook.
Nu lachte Wimpie luid-op.
‘En ik ben al lekker gewasschen!’ zong zijn stemmetje blij.
‘Wanneer dan?’
‘Moe hêt 't gedaan, toe jij met vader uit was gisteravond. D a n h a d j e j e
Zondag vrij, zei Moe.
‘Zei ze dat?’
Henk voelde zich warm worden; 't leek hem, dat hij zich ergens over te schamen
had.
Die goeie Moe! hij had nog wel toen hij met vader naar de vergadering ging gezegd,
dat hij vanmorgen de kleintjes zou wasschen. En ze had nog kousen te stoppen en
ze was al zoo moe van 't zaterdagsche geploeter. Hij had nog thuis willen blijven,
maar vader had hem meegenomen naar de vergadering.’
Zoo zou er meer zijn aan te halen - maar genoeg daarvan!
Want wat is het, dat ten slotte, ten spijt van al de aangevoerde bezwaren, verzoent
met D e H o o g e To r e n ? Waardoor is het, dat toch het dieper oordeel zich niet
richt naar de zooeven geformuleerde bedenkingen, maar zich wijzigt, meer en meer,
naar het einde toe? Waardoor komt het, dat toch ten laatste wij van welwillende en
milde gezindheid jegens dit boek vervuld ons weten? Dat is het feit, dat dit boek toch
het accent heeft van echtheid. Dat hier een wezenlijk bewogen hart, vol menschelijk
mededoogen, een gemoed vervuld van zuivere deernis om de lijdende menschheid
gesproken heeft van eene nieuwe wereld en van eene nieuwe orde der dingen, die
het zielvol starend oog van deze kunstenares ook werkelijk innerlijk aanschouwd
heeft. Hierdoor uitsluitend wordt het kunstwerk-als-geheel ten slotte toch geheven
in eene spheer van warme menschelijkheid en levende waarachtigheid, waarin de
zoogenaamd realistische détailbeschrijvingen het m.i. niet vermochten te plaatsen,
hierdoor denken wij er met genegen en welwillend begrijpen aan terug.
D.TH.J.
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J. Kriege.
Vóór mij staat een rood-koperen aschbakje; het is uiterst eenvoudig van vorm, heeft
alleen maar dien vorm, welke noodzakelijk is om van een ronde koperen plaat een
praktisch aschbakje te maken. Alleen is de rand door kleine inkeepingen verdeeld.
De versiering bestaat uit een paar ingedreven bol-liggende puntjes, die het midden
accentueeren terwijl langs den rand een streep is gedreven, die bij elke inkeeping
even omwentelt. Waarom bekoort mij dit bakje? Het is moeilijk, dit vast te stellen;
maar ik kan wel zeggen, dat dit het voornamelijk is: dat het materiaal, het roode
koper, in dezen vorm tot mij spreekt, mij doet gevoelen, dat het gebruikt is zonder
zijn aard geweld te doen. Het is niet iets anders geworden, maar rood koper gebleven;
en het is nu, door de bewerking, gewekt tot een leven, dat ik voel. Het is ‘iets’
geworden door den arbeid van een mensch, die wist, hoe dat leven te wekken. Ook
zie ik overal, hoe handen, die pons en hamer bestuurden, en niet een machine, dit
iets deden ontstaan. Waarom bekoort mij dat? Omdat ik daardoor iets terugvoel van
de vreugde, die de maker ondervond, toen hij aan dit bakje werkte.
En nu kan Kriege - want van hem is het bakje - edelsmeedwerk maken, dat
honderdmaal ‘kunstiger’ is, met ingewikkelde motieven en oplegging van email, het
zal me niet zeggen, wat dit eenvoudige ding mij zegt.
Kriege is een van onze jonge edelsmeden, die heelemaal uit het ambacht is
voortgekomen en niet als ‘aestheet’ is begonnen. Dit is een groot voordeel, want om
een gebruiks- of siervoorwerp te maken uit het een of andere metaal, moet men per
slot van rekening dat metaal kunnen bewerken. Hoe gelukkig, dat dit zoo moeilijk
is! Een kwast met verf hanteeren kan zelfs een abnormaal mensch in een halven dag
leeren, en wie dat 'n klein beetje kan, mag zich tegenwoordig schilder noemen en
zich 'n -isme, 'n maandblad plus 'n kunstkring laten aanmeten (welke laatste, als
‘circulus’ meestal ‘vitiosus’ is). Nu, Kriege ként zijn ambacht uitstekend en dat is
een van de voorwaarden om iets moois te maken. Maar het is niet alles. Er moet de
fijne intuïtie zijn, die uit de techniek de schoonheid doet geboren worden. Kriege
heéft die, maar ze laat hem ook wel eens in den steek. Te veel nog zien we bij hem
de neiging om het voorwerp te overladen met al of niet opgeloste versiering; te veel
tracht hij zijn koper of zilver met email of steentjes op te fleuren. In het algemeen
moet het materiaal op zichzelf voldoende zijn om er de volledige uitdrukking der
idee in te geven. Kriege's email en steentjes in het gebruiksvoorwerp zijn vaak iets
overbodigs en soms moeten ze dienen om een leegte te bedekken. Het is voor een
jong kunstenaar ontzettend gevaarlijk, zijn arbeid door dergelijke versiering smakelijk
te maken. De verleiding is groot, deze elementen toe te passen, waar ze niet hooren.
Ik geloof, dat Kriege
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goed zou doen, in deze eens 'n strenge onthouding te betrachten en niet eer terug te
grijpen naar deze hulpmiddelen, dan wanneer hij het te bewerken metaal-zelf
volkomen voelt. Ook met het ciseleeren is voorzichtigheid geboden; zoo gauw ontstaat
een te veel en verdwijnt de rust.
Als Kriege argeloos werkt en ingetogen zijn materiaal behandelt, maakt hij mooie
dingen, die veel van hem doen verwachten, en die ook iets eigens hebben, iets dat
van Kriege alleen is. Dit geeft mij, met het feit, dat hij een harde werker is, een
self-made man, die met groote moeilijkheden zijn eigen weg heeft gevonden,
vertrouwen in zijn toekomst.
J.SL.

Het portret in Nederland.
1730-1830.
(Gem. Mus. v. Mod. Kunst. Den Haag.)
Wie een tentoonstelling van Nederlandsche portretten, ontstaan tusschen 1730 en
1830 gaat inrichten, weet wel dat hij geen aesthetisch hoog-genot voor de bezoekers
gaat bereiden. Zijn motieven moeten geheel berusten op historische overwegingen,
hetzij hij niets anders wil dan deze onbekende periode ook eens onder den aandacht
brengen, hetzij het er hem om te doen is de continuiteit die in iedere ontwikkeling
moet zijn, na te gaan voor de periode die ligt tusschen de late nabloeiërs van onze
17e eeuwers, beïnvloed door het imponeerende voorbeeld der Lodewijk XIV kunst,
en schilders als Pieneman, Kruseman, en hun tijdgenooten, bij wie onze kennis der
moderne Nederlandsche schilderkunst weer begint. Dat er tusschen deze groepen
schilders een geweldig verschil ligt, is iedereen duidelijk; waarin dat verschil bestaat
en vooral, welke invloeden het deden ontstaan, zijn vragen waarop moeilijker
antwoord te geven is. En dan nog dit: ligt er tusschen die periodes een geleidelijke
ontwikkeling of ging het met stooten, en, voltrok zich die ontwikkeling binnenshuis
of waren er sterke buitenlandsche invloeden?
Eén ding leert ons nu deze tentoonstelling zeer duidelijk beseffen: dat er na een
zekere, vrij duidelijk merkbare reactie in het begin van het tijdperk, eigenlijk geen
groote overgangen meer te constateeren zijn, geen andere overgangen dan die het
gevolg zijn van het meedoen aan den stroom des tijds; en ook dat er in dien tijd geen
enkel meester te vinden is die zich met recht meten kan met de groote kunstenaars
van dien tijd, men denke aan Watteau en Chardin, aan de groote Engelschen, aan
Anton Graf, aan Goya, Ingres en David - en dat dat ook zelfs niet geprobeerd werd.
Dat is heel merkwaardig en ook heel kenmerkend. Want het is een uitvloeisel van
die in alles zich openbarende zelfgenoegzaamheid en de gemakkelijkheid, waarmede
men tevreden was. Het is alsof men het eenvoudig niet zag dat de nieuwe stroomingen
en het zeer sterk geestelijk leven van dien tijd nieuwe uitdrukkingsvormen mogelijk
maakte niet alleen, maar ook eischte.
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Is de groote revolutie niet een geweldig keerpunt in het maatschappelijk leven in al
zijn uitingen - welnu, er is geen diepgaand verschil waar te nemen in het psychisch
levensbeeld van de menschen van voor en na dien tijd; niet slechts, dat de menschen
zelf niet veranderd zijn, maar ook dat de wijze, hen voor te stellen dezelfde bleef!
Er komen hier kunstenaars van buiten met zeer grooten naam. Een Perronneau
pastelleert een vrij groot aantal Hollanders; het zijn in hun soort (dat niet zeer hoog
staat) meesterwerken van bouw, kleur, techniek; zij treffen op deze tentoonstelling
als hoogtepunten, vooral ook om het psychisch-doorleefde van het model en de zeer
beschaafde voordracht - nergens vindt men eenigen invloed van dit werk. Wat eerder
is Liotard aan het werk in Holland. Zijn pastels zijn technisch, hoewel ongelijk, de
hollandsche tijdgenooten vooruit. Zijn kleurcombinaties zijn rijker en delicater. En
hij zoekt naar strakker bouw en een sterker werking van de lijn. Troost noch
Jelgersma, die wij hier als de eenige Hollandsche pastellisten van dien tijd opmerken,
schijnen iets van hun aanwezigheid geleerd te hebben of te hebben willen leeren*).
Dan komt J.F.A. Tischbein. Zijn vaardigheid schijnt het te zijn, zijn modellen, wier
trekken hij wel zuiver weergeeft, ja zelfs zeer scherp nagaat, zoodanig in een
smaakvolle voordracht in te kleeden, met gretig gebruik van de flatteuse haardracht,
dat het resultaat steeds even bekoorlijk, elegant en gedistingueerd is. Doch slechts
schijnbaar gelijken deze dames alle op elkaar; in werkelijkheid zijn de
persoonlijkheden wel degelijk, zij het dan eenigszins versluierd, weergegeven. En
ook deze kunst, die geenszins in eigen tijd op den achter-grond bleef, vond eigenlijk
geen aanhangers.
Na een zaaltje met teekeningen, maar waar ook o.a. een merkwaardig geschilderd
jongensportret van F. Decker hangt, merkwaardig om de mate van vereenvoudiging
der vormen in hun meest plastische weergave, maar dat zeer onaangenaam van kleur
is, en waar verder twee vlotgeschilderde koppen van Troost, studieblaadjes voor een
regentenstuk, en een allerhouterigst van kleur en zeer hard paradestukje van T.P.C.
Haag, dat echter documenteerende waarde heeft, opvielen, alsmede de reeks geestige,
wel onbeholpen maar zeer fijn geobserveerde en gekarakteriseerde aquarelletjes van
Visser Bender, den heel jong gestorvene, en de frissche portretstudies van
kunstbroeders van Wijbrand Hendriks (vooral die van zijn latere vrouw de weduwe
Palthe) - na deze voorzaal, kwam men in het eerste kleine zaaltje waar de genoemde
buitenlandsche meesters met, voor hun doen, goede werken vertegenwoordigd waren.
Met behulp van de fijn grijze wandbekleeding en de intieme vorm van dit zaaltje,
werd getracht hier iets te scheppen dat even de fijne atmosfeer van die zeer
beschaafde, decadente en weelderige interieurs in

*) Het portret van een heer, door G. van der Mijn, later aan de tentoonstelling toegevoegd, is
meer buitenlandsch van allure. Het staat echter afzonderlijk te midden zijner tijd- en
landgenooten en is bovendien zoover inferieur tegenover Van der Mijn's aanwezige
schilderijen, dat het de machteloosheid der Hollanders bij navolging van het buitenland
schijnt te bewijzen.
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herinnering bracht. Hier hingen ook de werken van Spinny, den hoofschen hofschilder
van Franschen bloede, die de luchtigheid, en speelschheid, en het decoratieve van
den Lodewijk XV stijl nog het zuiverst vertegenwoordigt en een statieportret van
den Hollandschen hofschilder Philips van Dijck, zeer beschaafd en een tikje ‘voos’
van kleur (Raadpensionaris van Slingelandt).
Bij dit zaaltje sloot zich eigenlijk het best het achterzaaltje aan waar de Hollandsche
directe voorgangers en tijdgenooten van deze buitenlanders bijeen hingen. In de
werken van Troost werd de in den aanvang van dit artikel genoemde reactie duidelijk.
Wij zien hem in het vroege, geschilderde familietafereel, half allegorisch, pastoraal
getravesteerd, een uitlooper van den stijl van Van de Werff, Schalcken, de oudere
Van Mieris, ja ook nog van de Netschers. - Wij zien in zijn twee pastels de droge,
burgerlijke werkelijkheidsweergave met accentueering van de gewichtigheid die de
18e en begin 19e eeuwsche kunst zal blijven beheerschen. Knap zijn deze pastels
wel, maar toch ook weer vol teekenfouten. Het is of de energie, die een geheel werk
zuiver voltooien kan, verloren is; al deze werken gaan ergens mank, en dikwijls heel
erg. Maar het groote mansportret van Troost is een buitengewone verrassing (van
1727). Dit heeft de qualiteiten van een goed, gerijpt kunstwerk. Prachtig is het rood
van den mantel en er is een uitstekend gebruik gemaakt van de eigenaardigheden
van het model: de zeer groote pruik werd kostelijk verwerkt als omlijsting, in vorm
en kleur, voor het bolle, nog jeugdige, bloeiende, maar hooghartig-vadsige gezicht
van dezen man. Dit is een portret van groote allure. Op een zelfde pijl staan de zeer
goede portretten van Van der Mijn uit het Mauritshuis. (Ploos v. Aemstel en zijn
vrouw). Het was onmogelijk dezen schilder met minder bekende werken te laten
zien. Zijn degelijke techniek, zijn beschaafde kleur, fijne toon en interessante
voordracht kan men er echter ten volle uit bewonderen. Hoe, eerlijk gezegd, beroerd
is de rest! De groote familiegroep van Quinkhard heeft nog qualiteiten, vooral van
kleur, al is het schilderij allermalst misteekend. Pothovens groote familie tafereel is
echter een bewijs, dat deze man wel goede portretten voor gravures kon teekenen
(goede in den zin van documenteerende weergave) maar niet kon schilderen. Buys'
groote figuren zijn gruwelijk vervelend, al is de kop van den man niet kwaad - een
geheel schilderij kon hij niet aan. Een klein stukje als dat oude-heerenportretje is
even een verrassing. Jelgersma wekt de lachlust op; Stolker is in zijn oude heer niet
onverdienstelijk, zijn kindertjes zijn wel aardig maar hard, en het is alles zoo klein.
Van Quinkhards kleine portretjes is de man wél goed (de traditie van de kleinmeesters
vrij zuiver bewaard) het andere heel slecht, wonderlijk afwijkend (na de dood der
dame geschilderd).
Tusschen deze twee zalen, de periode voor en na 1800. Drie schilders treffen hier
meer dan de anderen: Wijbrand Hendriks, P.C. Wonder, Johan Bernard Scheffer, en
dan de Engelschman Hodges.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

XIV

J. KRIEGE. GEDREVEN DOOSJE.

J. KRIEGE. SIERADEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

P.C. WONDER. W.J. DE BRUIJN DE NEVE IN DEN KRING VAN ZIJN GEZIN. (HET PORTRET IN NEDERLAND).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

XV

W. HENDRIKS. MARIA KOPS, ECHTGENOOTE VAN JAN VAN WALRÉ, MET HAAR DOCHTERTJE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

69
Wijbrand Hendriks is de Frans Hals van deze periode (behalve wat qualiteit aangaat).
Deze Haarlemmer is vlot, geestig, raak, hij heeft allure, mooie kleuren; zijn pendants,
een heer met zijn stalknecht en rijpaard, een dame die haar dochtertje een koekje
geeft, doen denken aan Engelsche prenten; zij zijn scherp van karakteristiek en geestig
van voordracht; echter alweer gedeeltelijk zeer misteekend. Opvallend delicaat zijn
de kleuren in het interieur; het zilveren trommeltje lukte hem echter niet; het
heerenportret in ovaal, is een aangenaam schilderij, de twee jongenskopjes zijn zeer
goed (vervelend van kleur). Jan Bernard Scheffer (de vader van Arie) is zeer fijn van
kleur en van kopschildering in den heer die een brief staat te lezen, het groote
meisjesportret heeft de défauts de ses qualités: de dunne pretieuse schilderwijze werd
hier te oppervlakkig (het schilderij heeft ook erg geleden.) Wonder's portret van
Jacob van Stry is een verrassing. Het is een bijzonder sterk psychologisch portret,
dat in deze omgeving sterk opvalt.
Hodges is vrij bekend. Hij kwam, vóor hij schilderde naar Holland, waar hij steeds
bleef. Men kan hem dus wel tot de Hollanders rekenen. Zijn meesterschap blijkt
echter on-Hollandsch. Zijn pastels zijn zeer fijn. Zijn schilderijen vallen in dit milieu
op door de frissche breedheid der voordracht, door de natuurlijke gemakkelijkheid
der schilderwijze (die echter scherpbeschouwd niet nobel is) door de voorname pose
die de modellen hebben, zonder dat men vleierij voelt. Hoe ziet men in Tozelli's
pastels zijn navolger! Nog noem ik van der Kooi. Zijn portret van Rhijnvis Feith trok
sterk de aandacht. Het komt mij echter voor dat de tijd hier vooral schuld aan is; men
vergelijke maar eens het andere professorenportret en vooral het damesportret, die
zijn verf ‘in den ouden glans’ laten zien!
Laat ik eindigen met mijn eersten zin: ‘Wie een tentoonstelling van Nederlandsche
portretten, ontstaan tusschen 1730 en 1830 gaat inrichten, weet wel dat hij geen
aesthetisch hoog-genot voor de bezoekers gaat bereiden,’ en er aan toevoegen dat er
toch wel enkele zeer goede, en meerdere wel te waardeeren kunstenaars blijken te
zijn geweest in dien suffen tijd - en dat de tentoonstelling leerzaam geweest zal zijn
voor ieder, die zich met de geschiedenis der Nederlandsche kunst bezig houdt.
G.KN.

Dilettantisme of kunst?
Wat is Dilettantisme, wat Kunst? Is er onderscheid, Zoo ja welk? Gelden dan nog
de oude onderscheidingen?
Het zijn vragen van gewicht voor den kunstenaar, voor den dilettant, voor onze
maatschappij, voor de kunst zelve.
Eenmaal was de D i l e t t a n t degeen die voor zijn plezier, ‘per dilettare’, in zijn
vrijen tijd zijn scheppingslust en schoonheidszin bevredigde door iets te vervaardigen,
te schilderen, te beeldhouwen voor zichzelf of voor familie of vrienden. Maar den
k u n s t e n a a r was de scheppingslust
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een drang; hij wist zich de geroepene, voelde in zich de noodzaak zijn leven er aan
te geven om meester te worden over de materie teneinde zijn werk zoo volkomen
mogelijk te doen zijn, Hij moest steeds weer trachten te k u n n e n , moest
v a k k u n d i g e zijn. Voor k u n s t was k u n n e n noodzakelijk.
De D i l e t t a n t stelde zich tevreden te worden bewonderd in familie en
vriendenkring, Het woord ‘dilettantisch’ was een smaadwoord voor den kunstenaar,
voor wien de kunst levensernst, levenswerk, nooit spel mocht zijn.
Maar onder de begrippen, en daardoor de woorden, in onzen tijd, die tot karikatuur
werden van zichzelf was dat van k u n s t e n a a r en zijn dubbelganger: A r t i e s t .
Het begrip ‘Kunstenaar’, sedert de Renaissance verheven, werd na een periode van
terugzetting opnieuw verheerlijkt, ja vergoddelijkt en de kunstenaar buiten en boven
de menschelijke wetten gesteld. Maar den godentroon voor de weinige benadigden
opgericht, werd beklommen door velen, steeds door meer: door hen die zich geroepen
waanden (en steeds grooter werd die waan), door degenen die zoo niet de
onsterfelijkheid, dan de bewierooking begeerden en door hen die zich voor een
gewoon ambacht niet wilden of konden inspannen. Doch 't meest wies de vloed, toen
ook voor den k u n s t e n a a r , het k u n n e n onnoodig werd geacht, ja zelfs door
eenigen beschouwd werd als een materieele belemmering van het uitstorten van den
heiligen geest.
Deze verandering in 't begrip Kunstenaar was niet alleen schadelijk in ideëel
opzicht, daar ze aesthetische verwarring bracht, maar ook maatschappelijk schadelijk,
doordat, waar in onzen tijd zoo velen noodig zijn voor materieele en vooral voor
geestelijke opbouwing, een groot aantal jonge krachten aan den maatschappelijken
arbeid worden onttrokken. Want wat is aanlokkelijker dan door anderen en door
zichzelf met een aureool gekroond te worden als k u n s t e n a a r , zonder dat men
zich buitengewoon behoeft in te spannen, om zijn kunst te leeren beheerschen, om
vakkundig te zijn? En dan niet allen bekroond met den aureool van kunstenaar, maar
ook beloond in klinkende munt, dikwijls voor het minst waardevolle werk! Want de
economische waarde van 't werk van kunstenaars zonder gevestigde reputatie staat
in geen verband met haar geestelijke waarde, doch is afhankelijk van een met de
mode wisselende smaak, nog meer van allen grond ontbloot, nu de geldbezitters en
dus kunstkoopers vaak tot de aesthetisch minst ontwikkelden behooren. Nu dan voor
den kunstenaar het vakkundig-zijn ook niet meer noodig is, wat blijft het onderscheid
tusschen kunstenaar en dilettant? Volgens de gangbare onderscheiding alleen dit:
terwijl de dilettant zijn hoofdwerk en verdienste elders vindt, is de kunstenaar degene,
die tentoonstelt voor 't publiek en probeert te verkoopen, Aldus beschouwd behoeft
er geen innerlijk onderscheid in het werk van beiden te zijn.
De tentoonstelling van 't genootschap ‘Kunstliefde’, dat al wie in Utrecht en
omstreken aan kunst doet, dilettant en kunstenaar, had opge-
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roepen, heeft dit, althans wat schilder- en teekenkunst betreft, schijnbaar bewezen.
Onderscheid tusschen hen, wier vak dat van ‘kunstenaar’ is en hen, die zich dilettant
noemen, was er in 't algemeen niet. Het werk der ijverige dilettanten en middelmatige
kunstenaars raakte elkaar.
Maar, - wanneer onder de exposanten ware geweest de geniale, de met groot
oorspronkelijk talent begaafde, die gansch zijn ziel en zijn leven geeft aan zijn kunst
en wiens scheppingsdrang hem dwingt tot den strijd met de materie, opdat hij deze
van zijn geest doordringe - men zou zijn werk ver boven dat der dilettanten hebben
zien uitblinken.
Eigenlijk zou alleen dezen de naam ‘K u n s t e n a a r ’ (wanneer men dezen naam
tenminste met den aureool blijft omgeven, -) toekomen, terwijl men den werkzamen
beelder, die de kunst tot vak werd, b e e l d h o u w e r of s c h i l d e r enz. kan noemen,
tot ook hij wellicht 't kunstenaar-, schap verovert. Doch den velen, die de lauwerkrans
en de wierook begeeren, doch den arbeid niet en steeds de nieuwste richting als een
ijdele vrouw de nieuwe mode volgen, zou men den naam ‘d i l e t t a n t ’ kunnen
geven.
Op de tentoonstelling, die aanleiding werd tot deze beschouwing, waren behalve
schilderijen, etsen en teekeningen, eenig beeldhouwwerk van A g t e r b e r g en mooi
muntwerk van W i e n e c k e en Va n G o o r . (Van vergelijking met dilettantenarbeid
was hier geen sprake.) Daaronder was van W i e n e c k e een interessante symbolische
plaquette te zien: Op wetboeken gezeten is de heilige Bureaucratius, een geestig
gebeelde harige duivel, die zijn brandijzer en wierookkwast zwaait. In hem als
middelpunt komen de draden samen van een spinneweb, waarin aan den bovenrand
een tor en vlinders gevangen zijn, terwijl onder de wetboeken paddestoelen opschieten.
Een mooie in brons uitgevoerde verbeelding.
C.v.H.

Tentoonstelling van kunstnijverheid te Arnhem.
In de afgeloopen maand Mei werd in de zalen van het Gemeente-Museum te Arnhem
een tentoonstelling van kunstnijverheid gehouden, georganiseerd door de Mij. van
Nijverheid, Departement Arnhem. Deze tentoonstelling blonk, behalve door veel
goed werk, ook uit door haar voortreffelijke indeeling en sobere, rustige aankleeding.
De inrichters volbrachten de zware taak 69 inzendingen in een betrekkelijk kleine
ruimte zoo te moeten plaatsen, dat het nergens overvol werd. Ik moet hier volstaan
met een greep te doen en enkele inzendingen te bespreken.
Het hoofdmoment dezer tentoonstelling leken mij de tapijten van J a a p G i d d i n g ;
ze hebben een diepen indruk op mij gemaakt, door hun prachtige kleur en fijn
ornament. Het groote tapijt met zijn prachtige grijzen, zijn zwart en paars, had terecht
de eereplaats en daartegenover
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hing een hangtapijt met een liggende hinde, niet zuiver-decoratief opgelost, wat mij
een bezwaar lijkt, doch verrukkend alweer om de kleur.
Een tapijt was er ook, naar ontwerp van F. S p a n j a a r d , van zeer strenge,
rechtlijnige indeeling en dat aansluiting zoekt aan de architectuur. Spanjaard gaat
blijkbaar van een ander beginsel uit dan Gidding en laat de architectuur van een
woning meespreken in het tapijt. De een zal hiervan de noodzakelijkheid voelen, de
ander niet. Eveneens van Spanjaard waren hier o.a. een groote kast (bergingsmeubel),
een groote staande lamp en een tafeltje, alle treffende door hun goed-verantwoorde,
rustige vormen.
Noemde ik Gidding's tapijten het hoofdmoment, niet minder belangrijk is de
vergaderzaal van Wo u d a , waarvan hier niet de betimmering was, doch alleen de
meubels met groote electrische lamp. Wat men zich van een vergaderzaal denkt, is
in deze meubels voortreffelijk neergelegd. De tafel en de stoelen belichamen in hun
krachtigen eenvoud volkomen het idee, dat hieraan menschen zullen zitten, die met
elkaar iets moeten bespreken, dat hen allen raakt. Niet geheel daarbij aansluitend
vind ik de fauteuils, waarvan de massale, zware onderbouw contrasteert met de te
ijl toeloopende rug.
Van G. J a c o b u s v a n d e n H o f een mahoniehouten paneel ‘schemering’ van
fijne rhythmiek. Van H.F. B i e l i n g zeer interessant werk, vooral de drie kleine
bronzen, een naakt, een ‘groteske’ dansfiguur, tot stand gekomen onder den invloed
van de danseres Grit Hegesa en een Marathon-looper in rust, zittende. In dit werk
waardeer ik een harde, ernstige wil, een groote eerlijkheid en vaak een aanzienlijk
expressief vermogen, maar niet in alles kan ik Bieling navoelen; met name begrijp
ik niet de noodzakelijkheid om aan het menschenhoofd met opzet al het menschelijke
te ontnemen en er een hersenlooze, wangedrochtelijke ‘knopvormige verlenging van
den romp’ van te maken. Menschen, die altijd vreezen niet modern te zijn en van
wie ik een hartgrondigen afkeer heb - de dichter J.C. Bloem heeft dit onlangs van
zijn kant voortreffelijk gezegd in zijn artikel over Baudelaire in ‘de Gids’ - zullen
deze ‘ontmensching’ wellicht verdedigen met tal van woorden; ik kan er voorhands
noch de noodzakelijkheid van inzien, noch het schoone van voelen.
Wat ik in Bieling's werk waardeer, ontvalt mij bij W i c h m a n . Met geen
mogelijkheid kan ik in zijn voortbrengselen - hij beweegt zich op vele terreinen van
kunst-nijverheid - iets anders ontdekken dan een te hoog grijpend dilettantisme. Zeker
heeft Wichman begaafdheden en hij heeft soms ook wel gevoel voor rhythme, getuige
zijn zilveren plaquette, maar het is bij elkaar niets meer dan een man-van-smaak uit
dezen tijd kan hebben. Toch wil ik den moed niet opgeven, dat Wichman nog eens
iets beters maakt, als hij eerst begint met een ambacht grondig te leeren.
J.SL.
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J.A. Zandleven,
door Mr. J. Slagter.
OP een zonnigen lente-morgen zocht ik in Rhenen de woning van den schilder
Zandleven. Het was Zondag, onder kerktijd; in de lange straat van het rustige stadje,
dat wat sufferig ligt aan den voet van den geweldigen Cunera-toren, was het heel
stil. Eindelijk zag ik een mensch loopen en ik vroeg hem: weet u hier ook meneer
Zandleven te wonen?
- Nooit van gehoord, zei deze mensch.
- Het is een schilder.
- Een schildersbaas of een schildersknecht?
- 't Is een kunstschilder.
- 'n Kunstschilder?
De mensch keek mij wat argwanend aan: wie vraagt er nu naar een kunstschilder?
Dat zijn zulke rare kerels...... Maar na even te hebben nagedacht, hernam de mensch:
‘ik geloof, dat er daár een woont, een kunstschilder, dat huis met die hooge stoep.’
Ik ging naar het huis, dat een hooge stoep had, een heel gewoon oud huis; naast
de deur twee hooge smalle ramen met aspedistra's voor de vensters, niets artistiekerigs
van buiten.
En daar woonde hij.
In het kleine, kleine stadje Rhenen zijn er velen, die niet weten, dat sinds eenige
jaren Zandleven daar werkt en dit voorvalletje is als een symbool: het is niet
gemakkelijk, waardeering te vinden, wanneer men het publiek niet naloopt, het niet
vleit, aan zijn wenschen niet tegemoet komt.
Zandleven leeft in de afzondering, buiten de vriendjes-coterieën in de kunst en hij
werkt, zooals hij het goed vindt, zonder ‘richting’, zonder etiquet. In ‘Arti’ werd zijn
werk herhaaldlijk geweigerd: ach ja, het is op het eerste gezicht niet altijd treffend,
men moet het geduldig bezien en dat schijnt een bezwaar te zijn......
In dat rustige huis in Rhenen leeft hij met zijn vrouw ‘ver van de menschen’ en
ze zien met philosophische berusting, hoe de wereld zich in -ismen verdeelt.........
***
De schilder J.A. Zandleven werd in 1868 te Koog a/d Zaan geboren. Tegen wil en
dank moest hij bij zijn vader in de zaak. De handel trok hem niets aan. Reeds als
jongen voelde hij den sterken drang om schilder te worden en alleen voor de kunst
te leven. Van kind af had hij buitengewoon veel liefde voor de natuur en gebruikte
al zijn vrijen tijd, én gestolen tijd, om te teekenen en
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te schilderen. De drang om schilder te worden werd eindelijk zoo groot, dat het tot
een uitbarsting kwam: de vader wilde van zijn zoon geen schilder maken en de zoon
stond daartegenover met een even sterken wil: hij brak met alles en volgde zijn
roeping. Toen kwam een zware tijd, vol kommer bijwijlen. Maar reeds was het
sterkend woord van een paar ouderen in de kunst den jongen zoeker een steun. In
1901 ging Zandleven met zijn werk naar Jozef Israëls, die hem raadde door te gaan,
mits hij hard studeerde. Tegelijk gaf Israëls hem een briefje mee voor Gabriël. Deze,
die oók den moeilijken strijd om er te komen had gekend, zei: als je alles wilt
opofferen, om je doel te bereiken, en als je je bewust bent, dat er een heel zware weg
is af te leggen, ga dán door.
Het volgende jaar, in 1902, ging Zandleven met veel moeite uit de zaken van zijn
vader en ging werken in de duinen bij Wijk aan Zee. En hij werkte ontzettend, van
's morgens tot 's avonds laat. ‘Midden in den winter buiten, 's morgens half acht zat
ik al in de duinen tot donker, soms in nijpende kou en sneeuw,’ zoo vertelt Zandleven.
Met donker thuis en dikwijls de boterham nog in den zak, vergeten hem op te eten
of geen tijd gegund. Meestal maakte ik twee of drie studies op één dag en dan 's
avonds nog modelteekenen bij de lamp.’
Zoo leefde hij een paar jaren buiten en kon er door zeer sober te leven en de hulp
van enkele vrienden komen. Het is een tijd, waaraan hij nog altijd met buitengewoon
gelukkige herinneringen denkt. En de man, die ook nu nog niet ‘schilderijtjes’ kan
maken, zooals een groot deel van het publiek dat verlangt, die ook nu nog zijn eigen
weg gaat en zich aan geen opgelegde wetten of mode stoort, wist ook toen niet den
openbaren smaak te bevredigen.
In dien tijd, dat hij in Wijk aan Zee werkte, kwam hij in aanraking met den schrijver
Querido, wien het religieuse sentiment in Zandleven aantrok. Door bemiddeling van
Querido dook een kunsthandelaartje uit Amsterdam op, die de opdracht gaf eens ‘'n
paar schilderijtjes’ te maken.
Toen Zandleven wat klaar had en het liet zien, verklaarde deze Amsterdammer,
dat het geen ‘schilderijtjes’ waren, waarop Zandleven antwoordde: ‘nou, dan kan ik
geen schilderijtjes maken.’ Hij kan het nóg niet. Gelukkig!
Van Wijk aan Zee trok hij naar Gorssel met zijn vrouw. De bosschen met hun
rijke geheimzinnigheid begonnen macht over hem uit te oefenen. Voor wie Zandleven
kent, spreekt dit vanzelf. Zijn naar het mystieke geneigde aard, zijn eerbied voor het
ondoorgrondelijke, schoone Wonder, dat de natuur is, vinden hun weerspiegeling in
het stille bosch met zijn geheimzinnig weefwerk van lichtspelingen en zijn
wonderbaarlijken grond van mossen en bladeren, in het bosch, waar dat meest
mysterieuse, de paddenstoel, is als de verschijning uit een droomenland.
Hij woonde daar in Gorssel in een klein boerenhuisje en werkte iederen
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dag in het bosch, dat immers elk oogenblik nieuwe schoonheden openbaart voor
hem, die het geduld heeft ze te zien. En hij had die geduldige liefde, die zich kan
verdiepen ook in het oogenschijnlijk kleine, maar dat als microcosmos toch weer
een beeld der wereld is. Iederen morgen trok hij zijn boschje in, een klein plekje,
doch waar hij steeds nieuwe schoonheid ontdekte. En daar kon hij, met gestadige
toewijding, wel tien keer denzelfden boom schilderen, welke toch steeds onder den
invloed der telkens andere stemming en emotie anders van vorm werd. Wanneer er
geld moest zijn om het allernoodzakelijkste te koopen, ging hij met studies en
teekeningen den boer op.
Zoo had Zandleven zich langzamerhand gevormd in de harde school van het
zelf-aanpakken. Leiding had hij niet gehad. Hij deed zooals hij het goed vond. Toch
voelde hij, bij zijn rusteloos tasten naar het hooge doel, wel een behoefte aan den
toets van een onbevooroordeelde critiek.
Ver van de wereld, in zijn Geldersche bosschen, kende hij, naast de zekerheid van
den kunstenaar in diens sterke uren, den twijfel van den eerlijke, die zonder ijdelheid
tegenover zijn eigen werk staat. Hij hoorde van het bestaan van H.P. Bremmer, die
een scherp en rechtvaardig criticus moest zijn en die ook met raad en daad jonge
kunstenaars steunde. En aanstonds kwam het verlangen bij hem op, Bremmer's
oordeel te vragen. Met wat studies onder den arm toog hij op een goeden dag naar
Bremmer en vroeg, of deze ze eens wilde zien. Aanvankelijk had Bremmer er geen
zin in: er kwamen zooveel en zoo zelden was er iets bij, dat de moeite waard was.
En, zoo zeide Bremmer ‘als ik je werk niet goed vind, ga je immers tóch door, als
je je zelf kunstenaar weet, en dan is je eigen overtuiging immers toch sterker dan de
mijne.’ Zandleven hield echter vol. Bremmer gaf toe, zág het werk en vond het zeer
persoonlijk en goed, zelfs zoo, dat hij er dadelijk van kocht. Men kan zich indenken,
hoe Zandleven dit voelde als een heerlijke belooning voor die zware jaren van
heel-alleen-staan. Er was dan toch iemand, wiens woord gezag had, die hem had
begrepen en zijn arbeid als kunst aanvaardde.
Een paar maanden later - het was in 1904 - kwam Bremmer in Gorssel bij hem
om al het werk te zien en van dien tijd af kocht Bremmer jarenlang, tot Zandleven's
naam voldoende gevestigd was, bij wijze van contract, als dit dorre woord niet spot
met den ruimen geest, waarin het werd aangegaan, ongeveer alles wat deze maakte.
Van 1904 af dagteekent ook de vriendschap tusschen deze beide mannen. Aan deze
relatie is het te danken, dat Zandleven steeds door Bremmer's bemiddeling heeft
kunnen studeeren - ik citeer hier uit een brief van Zandleven - ‘zoo vrij en zoo mooi,
als weinigen dat zullen kunnen. Nooit werd gevraagd naar een schilderij of bepaald
onderwerp; alles was goed, al wilde ik twintig maal dezelfde studie maken.’
En nu zijn er gelukkig menschen genoeg, die zijn werk waardeeren; in den
kunsthandel Gerbrands te Utrecht, die eveneens pioniers-werk voor
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Zandleven deed, is het altijd te zien en de Rotterdamsche Kunstkring heeft er, ook
al weer met krachtige medewerking van den kunstzinnigen heer Gerbrands, in haar
zalen dit voorjaar een vrij volledig overzicht van gegeven.
Zandleven woont sinds enkele jaren in Rhenen en gaat des zomers nu hier, dan
daar schilderen. Veel heeft hij in Kootwijk gewerkt, het stille Veluwdorpje, met het
oude kerkje daar, de vriendelijke boerenerfjes en de woeste zandstuivingen. De
boerenerfjes, zooals Zandleven ze heeft gegeven, behooren tot het innigste van zijn
werk en zijn van een zeldzaam-teedere aanschouwing, die alles doet vibreeren van
zijn geestes-spanning. De zandstuivingen, barre, eenzame natuur, zijn als een symbool
van zijn eigen eenzame levenshouding.
Van zijn verblijf in Rhenen is geen schooner staal dan het gezicht op den
Cunera-toren, een werk van diepe doordringing en van grooten eerbied voor dit
onvolprezen meesterwerk der gothische bouwkunst.
***
Er zijn weinig schilders, die zich zoo gelijk blijven in hun oeuvre als Zandleven.
Werk van tien jaar geleden en van nu, er zijn geen treffend-groote verschillen in; er
is alleen een groei van innigheid, een toeneming van het vermogen om de ziel der
dingen te vatten. De vorm, waarin alles wordt gegeven, is dezelfde gebleven. Hoe
komt dat? Is voor hem die vorm dan niet belangrijk? Ik meen van niet. Vergelijken
we zijn werk met dat van b.v. Gestel, dan blijkt duidelijk het verschil.
Noch voor Gestel, noch voor Zandleven heeft de natuurlijke verschijning der
dingen op zichzelf waarde; voor beiden is deze slechts middel. Voor Gestel is de
uiterlijkheid slechts de eerste aanleiding voor een te zoeken rhythme, waarnaar hij
kleuren, lijnen, vormen afstemt, voor Zandleven is de uiterlijkheid van elk ding het
beeld der Eeuwigheid, iets met een eigen ziel, iets, dat deel is van het Onzegbare,
maar waarvan de uiterlijke verschijning toch volkomen aanvaard wordt. Gestel is in
zekeren zin een ‘Parnassien’, hij is de man, die allereerst den vorm, het
krachtig-geserreerde rhythme zoekt (al ontbreekt het innerlijke geenszins); Zandleven
een ‘symbolist’, die den band van de vormen niet kent, die allereerst opgaat in de
ontroering van de dingen, welke hij ziet, zooals deze hem teekenen zijn van iets
hoogers, symbolen dus. Voor Zandleven met zijn diep-godsdienstigen aard zijn de
dingen, wat ze voor den vromen pastor Guido Gezelle waren:
Wind en wee en wolken
Wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zoo zoet......
als de Ziele luistert!
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En hij beschrijft de dingen dan ook nauwkeurig en uitvoerig, want ze zijn voor hem
belangrijk. Aan den vorm, de compositie, hecht hij niet. Het is geen rhythme, geen
vorm-evenwicht, dat hij zoekt. Een critiek, welke dit werk daarom zou veroordeelen,
zou iets in dit werk zoeken, waar het den schilder niet om te doen was.
Ik beleef - zoo zegt Zandleven - de werkelijkheid, het leven als een Wonder en
als ik in het meest gewone ding dàt niet beleven mag, ben ik er uit. Ik aanvaard de
werkelijkheid, maar zie achter haar verschijning het Wezen, dat voor mij niets anders
is dan het Wonder. Tegenover dit Wonder sta ik met mijn Extaze. Wat ik schilder is
eigenlijk...... mijzelf, mijn zoeken en verlangen naar wat men kan noemen zuiverste
harmonie of God.
Het is niet altijd gemakkelijk, dit streven in het werk terug te vinden en dus
eenigszins na te voelen, wat Zandleven ontroerde; het is mij soms zelfs onmogelijk,
juist o m d a t in al zijn werk de realiteit zoo nauwkeurig is gegeven. Wanneer in een
kunstwerk de realiteit opzettelijk wordt verlaten - ik denk weer aan Gestel b.v. treedt daarvoor iets anders in de plaats, dat men dadelijk herkent als een deel van het
gemoedsleven. Juist het ondefinieerbare, dat een werk tot kunst verheft, is daar als
het ware gedeeltelijk zichtbaar geworden; men weet onmiddellijk, dat dit geen realiteit
is, maar geestesuiting. Nu kan natuurlijk de werkelijkheid zoo ver worden verlaten
(b.v. bij Mondriaan, of van der Leck) dat het voor de meesten onmogelijk wordt de
ontroering van den maker na te voelen en dus het ontstane werk volledig te
waardeeren. Maar het is eveneens mogelijk, dat de realiteit zoo sterk is uitgedrukt,
dat ons verscholen blijft, wat alleen de waarde van een kunstwerk uitmaakt. Die
realiteit werkt als een belemmering voor de ontroering. Dit zijn dan de gewone dingen
des levens, die ieder kan zien en als men ze terugvindt in een schilderij, veroorzaken
zij in onzen geest onmiddellijk storende gedachten-associaties. Wij denken aan een
ander huisje, dat we kennen, aan een anderen boom, aan een bepaalde straat, aan een
rivierbocht, dáár-en-dáár, op een fietstocht gezien.
Zoo zal Zandleven het gemakkelijkst worden gewaardeerd, waar hij, werkende
onder een plotselinge emotie, in enkele uren iets opzette en daarbij minder zorg
besteedde aan de realiteitsuitbeelding. Ik denk b.v. aan een hartstochtelijk met zware
vegen geschilderde ‘Winter’ (1918) en aan zijn bloeiende boomen, waarvan hier een
is gereproduceerd.
Maar in het andere werk moet men zich veel moeite geven om áchter de realiteit
te ontdekken, wat Zandleven noemt, het Wonder. Die moeite is meestal niet
tevergeefsch.
De schijnbaar koel geobserveerde, nuchter-gegeven werkelijkheid verandert hoe
langer men kijkt, in iets, dat als een droom is, dat bóven die werkelijkheid uit is
gekomen, en men voelt iets terug van de hooge blijdschap van den kunstenaar, die,
in extaze over wat hij zag, zich daarmee vereenzelvigde. En het
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is dan, of de dingen een ziel hebben gekregen en met een eigen taal spreken. Ik denk
b.v. aan het Kerk-interieur in Kootwijk (1920), dat zoo heel precies is geschilderd.
Het is interessant, eens hiernaast een kerk van Bosboom te zetten: hoe nuchter lijkt
Zandleven dan op het eerste gezicht. Bosboom is een romanticus, die de kerk liefst
beeldde in een haast mystiek licht. Hij beminde de wijdsche bogen der oude kerken
en kon zich, in zijn extaze, zoo weinig indenken, dat menschen uit zijn tijd onder die
bogen zouden loopen, dat hij meestal een zeventiende-eeuwer in rood-en-zwart, met
breed geranden hoed tot ‘stoffeering’ gebruikte. Het Kootwijksche kerkje mist die
geweldigheid en ook die romantiek; wij denken ons er in: boeren en dorpsche
burgermenschen van heden. Toch staat bij mij de visie van Zandleven niet achter bij
die van Bosboom. Bosboom is grootscher, Zandleven in dit werk inniger. En nu voel
ik in dit interieur, ondanks de nuchtere, natuurgetrouwe uitbeelding der werkelijkheid,
zoo sterk dat ándere, hoogere, dat men ziel kan noemen, of wat-dan-ook, maar dat
dit tot kunst verheft. Ik voel in dit kleine kerkje de intieme getrouwheid van die oude
banken, waarop iederen Zondag stille buitenmenschen zitten te luisteren, in den
preekstoel en de opzijgeschoven gordijnen de strengheid en de beperktheid van het
godsdienstig leven op dit kleine dorp. En ik voel de menschen er zitten in hun
ongemakkelijke, nette Zondagsche kleeren, met hun godsdienstige overgave en starre
overtuiging.
Iets dergelijks beleef ik aan het ‘Kerkje in Kootwijk’ (1920) dat den buitenkant
geeft: het oude vierkante torentje, geleund tegen den zijmuur der kerk, en een
grasveldje er naast. Toen ik er lang tegenover had gestaan, was het mij of ik de stilte
van dat dorpshoekje ‘hoorde.’
Die Stilte, zij is een belangrijk element in haast al het werk van Zandleven. Let
eens op zijn landschappen, zijn huizen, schuren en erfjes: schier altijd is de natuur
er in rust. Geen bewogen luchten of wuivende boomen. Dit is toevalligheid noch
opzettelijkheid. Het is de getrouwe uiting van den stillen mijmeraar, den
zachtmoedigen mensch, die Zandleven is, van den kunstenaar, voor wien het drukke
bewegen van het leven geen belang heeft, maar die uit alles het innige binnenst puurt.
Let ook eens op zijn groote stillevens: hoe stil het daar is. Dit is geen paradox, want
er zijn zoovele stillevens, die meer de onrust dan de stilte belichamen. Minder rust
is er in zijn bloemen-stillevens, want daarin wordt de fonkeling der kleur gegeven,
het sprookjes-achtig-fascineerende, het trillend-bewegende dat de bloemenkleur vaak
heeft. En dat maakt Zandleven's bloemen-stillevens beweeglijker dan zijn andere
werk. Zijn zij daarom beter? Mij staan sommige zijner bloemstukken verder; ik voel
er niet altijd die innigheid in, die diepe doordringing in de ziel der dingen, welke
overigens bij Zandleven zoo treffen.
Een andere eigenaardigheid is, dat hij nooit in zijn landschappen een levend wezen
zet. Ook dát suggereert de stilte. Maar tevens is het een ver-
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heugend blijk, hoe hij het zoo bekende verlangen van het groote publiek negeert, dat
figuurtjes wil zien, een vrouwtje met een emmer, een mannetje met een schop, een
koe of een schaap, enfin, de beminnelijke ‘aankleeding’ van het geval. Dat negeeren
is ook al weer geheel onopzettelijk, want het is niet anders dan een gevolg van zijn
aard: voor hem leeft immers ieder ding, dood of niet. Niets is dood en het is daarom
onnoodig het leven kunstmatig te suggereeren.
Men kan dan ook zeggen, dat hij op geen enkele manier door hulpmiddelen zijn
werk aantrekkelijk tracht te maken voor het publiek, noch door een vlotte peinture,
noch door aangename kleuren of prettige compositie.
***
In de onderwerpen, door Zandleven in den loop der jaren behandeld, is een vrij groote
verscheidenheid. De meeste vond hij buiten in de natuur. Altijd is de natuur voor
hem gebleven het prachtige wonder, het verheven gedicht en in zijn extaze daarvoor
heeft hij veel van zijn mooiste werken gemaakt. In de bosschen vond hij de natuur
het meest ongerept, doch ook het wonderlijkste en het stilste. Voor hem, met zijn
mystieke verlangens, had het mysterie der bosschen grooter bekoring dan de open
klaarheid der pralende weiden. Hoe gaaf heeft hij dat mysterie, dat intense leven van
elken boom belichaamd! Men zie b.v. zijn Boomstammen (1913): twee
berkenstammen, roomig-wit in den zonneschijn tegen den rossigen boschgrond.
Wonderlijk-mooi is zoo'n stuk berkenstam, maar voor ons krijgt het waarde door de
alles-doordringende ontroering van den kunstenaar, die dit beleefde.
Het spreekt vanzelf dat Zandleven onder de bekoring kwam van die
meestwonderlijke dingen: de paddenstoelen. Het was niet het zuiver-picturale element,
dat hem trof en dat b.v. bij Goedvriend's paddenstoelen meer op den voorgrond treedt.
Het wonderlijke, verborgen leven trok hem aan, het schieronwezenlijke, het grillige,
sprookjesachtige van vorm en kleur, de vreemde, bleeke en weeke materie van het
paddenstoelen-lichaam. En dit alles vinden wij in zijn paddenstoelen terug. Voor ons
komt het er op aan, of wij de ontroering van den kunstenaar in het werk voelen: hoe
krachtig komt die ontroering ons hier tegemoet, hoe meesterlijk is aan dat
onzegbaar-vreemde vorm gegeven.
Uit de laatste jaren dateeren verscheidene bloeiende vruchtboomen. Terwijl
Zandleven aan zijn stillevens vaak maanden-lang werkt, zijn die bloeiende boomen
ontstaan in de vreugde van enkele uren. Het is te zien ook aan de manier van
schilderen. Met fel-gesmeerde vegen en klodders - maar hoe raak! - zijn die boomen
opgebouwd; het landschap staat daaromheen, met enkele breede penseel-streken
aangegeven. Het behaagzieke, het poes-lieve, dat maar al te vaak hindert in zooveel
schilderijen met bloeiende boomen, die langs de tentoonstellingswanden hangen, is
hier volkomen afwezig. Bij Zand-
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leven is het niet allereerst de blijheid van de lente, die tot beelding wordt gebracht,
maar weer het groote, mooie wonder van den boom uit welks naakte takken deze
blanke pracht ontluikt en van de bloesems, die wemelen en schitteren tegen de blauwe
oneindigheid van de lucht. Het is per slot van rekening het wonder van het ieder jaar
ontluikende leven, waartegenover de schilder staat met zijn eerbiedige verrukking.
Van Zandleven's weinige groote landschappen staat mij als heel gaaf bij een
golvend, pasomgeploegd land van rossige aarde met een paar eenzame boomen achter
elkaar en links in de verte een huisje. Hierin trof mij diezelfde verrukking, dat opgaan
in de natuur, al vind ik over het algemeen deze landschappen niet de meest
persoonlijke uiting van hem. Een uitzondering maak ik echter voor zijn
Zandstuivingen, die van een eigen kijk getuigen. Behalve het krachtige uitbeelden
van het barre, woeste van zulk een landschap, treft hierin de prachtige opbouw in
kleur der achter en naast elkaar schuivende zandvlakten met hun teere overgangen
van kleur- en licht-wisselingen.
Dat voor iemand als Zandleven ook het intiem-levend schoon van huizen en
muurtjes spreekt, is begrijpelijk, en ook, dat hij niet het ‘pittoreske’ zoekt, de uiterlijke
aardigheid van huizen-gevalletjes, die verlevendigd moeten worden door wat handig
er in gezette figuurtjes, en evenmin het romantische van oude bouwvallen. Het is
hem te doen om de ziel van de dingen. Zie b.v. het ‘Poortje’ (1920). Langs een ouden
muur van zware baksteen, restant uit vroeger eeuwen, door een oud, verweerd en
vergrauwd poortje zien we aan den overkant van een peuterig straatje het raam van
een klein burgerhuisje. Verdiept men zich geduldig hierin, dan begint dit alles te
spreken. Dan worden die zware baksteenen teekenen van een ruimer royalen tijd,
die verging en vergeten werd en het nette, geestelooze raam van het burgerhuisje
zegt mij dan, hoe daar een pieterig-netjes, kleintjes-braaf burgergezin woont aan het
stille straatje met ongemakkelijke keien, waar men den weerklank van elk schaarsch
geluid tegen de huizen hoort vergaan.
Als duidelijk en geestig staal van Zandleven's waarnemen is hier gereproduceerd
het ‘Muurtje te Kootwijk’ (1920). Het is niets dan muur, niets dan steenen naast
elkaar met de geschiedenis der eeuwen, de verschillende bogen, in den loop der tijden
ontstaan en weer dichtgemetseld. Elke steen is nauwkeurig geschilderd, het doek
zou als studiemateriaal kunnen dienen voor een kunsthistoricus, die deze kerk eens
wil bestudeeren. En toch is het méér en beter. Waarom? Ik kan het niet onder woorden
brengen, wáarom het mij als een kunstwerk aandoet. Het kan zijn, dat het rhythme
dezer steenen, dezer elkaar versnijdende bogen, dat het gamma van zeer fijne
kleurnuancen Zandleven ontroerde en dat ik deze ontroering navoel. Is dit het geval,
dan staat hij dichtbij Mondriaan's visies van enkele jaren geleden, die ook op muren
met steenen geleken en die ook uitbeelding waren van een zeker rhythme, al was het
Mondriaan geenszins om het begrip ‘muur’ te doen.
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Aan zijn stillevens werkt Zandleven zeer lang, maanden vaak; het is dan ook duidelijk
te zien, hoe doorwerkt zij zijn. Toch werkt hij er nooit aan, zonder er volkomen ‘in’
te zijn. Al zou men het afleiden uit de met zooveel zorg weergegeven realiteit, toch
is het hem om die realiteit niet te doen, maar tracht hij weer te geven, hoe hij van elk
ding de eigen ziel, het eigen wezen voelt. Ik wil niet zeggen, dat dit doel altijd wordt
bereikt en dat ik altijd over de realiteit heen kan, maar toch heeft Zandleven in zijn
stillevens prachtige dingen gemaakt, zeer gave uitbeeldingen van dát, waarom een
stilleven belangrijk is: het leven der doode voorwerpen.
***
En nu rest ons de vraag; wat is de beteekenis van den schilder Zandleven voor onzen
tijd, en voor de ontwikkeling der schilderkunst? Zandleven is geen revolutionair, die
een nieuw tijdvak der schilderkunst inluidt. Hij is meer degene, die in het bestaande
tijdvak op een eigen wijze uiting geeft aan wat onzen tijd beweegt. Zijn verdienste
is daarbij, dat hij zoo volkomen eerlijk zijn eigen weg volgt, dat hij in dezen tijd van
vormen-cultus en geschilderde logica de eerlijke bleef, die zich geeft, zooals hij is,
een natuurkind, voor wien niets heerlijkers is dan die natuur te bezingen en zijn eigen
rijke gevoelsleven uit te storten in zijn werk, dat voor ons belangrijk is, omdat het
ons die verrukking doet navoelen.
Dat Zandleven over een groot technisch kunnen beschikt, blijkt duidelijk uit zijn
werk en ook in zijn techniek heeft hij iets eigens, dat hem dadelijk doet herkennen.
Toen hij zijn eerste schildersjaren doorworstelde, maakte hij ter verpoozing des
avonds wel eens met krijt romantische teekeningen van sprookjesachtig gebeuren,
vaag-omlijnd, met geheimzinnige donkerten en klaarten. De neiging naar het mystieke
bleef hem bij, zij loopt als een fijne ader door al zijn later werk.
Hoe deze vijftiger zich verder zal ontwikkelen? Ik weet het niet, maar ik vertrouw,
dat iemand, die werkt als hij, voor onze schilderkunst nog veel zal bijdragen, dat ook
voor later zijn waarde zal behouden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

82

Het boerenhuis in Noorwegen,
door dr. Jan de Vries.
II (Slot).
HET spreekt van zelf, dat dit niet alle ruimte op het Noorsche boerenerf is. Er zijn
stallen voor vee en paarden, voorraadschuren, wasch-, droog- en kookhokken. En
dat is juist het karakteristieke van de Noorsche boerderij, de verzameling van al die
afzonderlijke, kleine gebouwen ieder met zijn eigen bestemming. Zoo behooren tot
een flinke boerderij in Telemarken bijv. een staatsie- of winterhuis, van de reeds
beschreven inrichting met forstue en kleve; dan een vuurhuis voor zomerverblijf,
eigenlijk niet anders dan het oude haardvertrek; verder veestal, dikwijls met
afzonderlijke gebouwtjes voor koeien en schapen en waarin gedurende den winter
de ligplaats voor het vrouwelijk dienstpersoneel; een paardestal, schuren voor
veldvruchten en voorraden, een drooghuis dat met den ouden naam badhuis wordt
aangeduid, herinnerend aan den tijd toen de nu nog bij de Finnen en Lappen bekende
dampbaden in gebruik waren, een smidse en, niet te vergeten, het zoogenaamde l o f t .
Dit laatste is eigenlijk het voornaamste deel van de heele boerderij en in elk geval
het huis, waaraan de boer het meeste werk besteedt in bouwen en versieren (zie fig.
4).
Het is een gebouw van twee verdiepingen. Het onderste gedeelte is een bergplaats
van spijswaren; het rust daarom op 4 of 6 vrijstaande korte pilaren of ook op
steenstapels, om te beletten, dat ratten en muizen binnen kunnen komen. De trap,
die voor het loft staat, is daarom ook los van den drempel en met zoo'n tusschenruimte,
dat het schadelijk gedierte geen kans heeft binnen te glippen. De bovenverdieping
is de plaats, waar de kostbaarheden en feestkleeren worden bewaard; men komt
daarop langs een trap, die aan de buiten-voorzijde van de eerste étage gebouwd is.
Deze eindigt op een gang die om de geheele bovenverdieping loopt, en geheel met
planken is omgeven, zoodat dit gedeelte veel breeder en grooter is dan het onderste.
Het is juist de uitbouw van deze veranda of ‘sval’, die aan het geheele huis zijn
eigenaardigen, vluggen vorm geeft; de voor den eenvoudigen landman konstruktieve
moeilijkheden in den bouw van een twee-verdiepings-huis heeft hij zóó opgelost,
dat er stilistisch bezien in vormverscheidenheid en evenredigheid iets werkelijk-moois
ontstond. De bovenverdieping is vaak ingericht als slaapvertrek ook; een plaats, waar
men de gasten logeert, maar ook waar de jonggehuwden den eersten huwelijksnacht
doorbrengen; zooals gezegd, daar worden bewaard de staatsiekleeren in de
rijkbeschilderde kisten. Dit alles is al reden genoeg om het gebouw met voorliefde
te behandelen; in den tijd van open haard en rookoven was dit daarenboven het eenige
huis, dat men kon versieren, omdat hier niet, zooals in het woonvertrek, de rook alles
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bederven kon. Van buiten heeft het loft, dat ook ‘stabbur’ heet - eigenlijk ‘het door
balken gedragen huis’ - dan ook rijke versieringen. Fig 7 geeft een détail-teekening
van een der kunstig-uitgesneden zijpilaren; fig 4 laat zien hoe alles, deurstijlen en
schoorbalken van sval en dak met een rijk snijwerk is getooid. In dit voorbeeld is de
lichtopening in den sval al heel simpel; dikwijls is het uitgesneden in Romaansche
bogen met fijnbewerkte pilaartjes, in den trant van fig 8.
Ook hier had op den duur een splitsing plaats in verschillende gebouwtjes, toen
de behoefte aan ruimte steeds grooter werd. Gelijk 't oude haardhuis zich
achtereenvolgens zóó ontwikkelde, dat er in plaats van dat eene armelijke bouwsel
kwamen te staan een wintervertrek, zomervertrek en vuurhuis, die vaak
aaneengebouwd werden tot één grooter complex, zoo splitste zich het stabbur dikwijls
in een afzonderlijke spijsschuur en gastvertrek. De laatste kreeg dan natuurlijk het
leeuwenaandeel van de versieringen, maar dat ook de nu zelfstandig geworden
benedenverdieping niet leeg uitging, bewijst de afbeelding van fig 6.
Het gebruik om de verschillende woningen samen te voegen tot een geheel vindt
men o.a. in Setersdal. In de lengte naast elkaar staan daar zomer- en wintervertrek,
loft en karnhuis, terwijl ze onderling vereenigd zijn door een gesloten gang van
plankwerk, de zoogenaamde ‘drombegang’ (zie fig. 8), waardoor eenige beschutting
gevormd werd voor hem, die van het eene gebouw naar het andere moest gaan.
Er waren slechts een paar kleine lichtopeningen in die galerij; het was er dus donker
en in zwarte stormnachten als de wind gierde door de slechtgevoegde planken
onheilspellend. Dan spookten in wintertijd de booze demonen, op den loer naar een
slachtoffer, dat zich buiten de veilige beschutting van het haardvuur waagde. Vooral
als in de Juulnachten de ‘Oskereia’ het dal doortrok, de fantastische tocht der
stormdaemonen, dan gebeurde het vaak, dat een meisje, dat zich op de drempel
vertoonde, werd meegesleurd in de razende vaart en schrikkelijke dingen moest
uitstaan.
Het samenbouwen van de verschillende vertrekken onder één dak is pas het werk
van latere, ja van geheel moderne ontwikkeling. Maar het spreekt vanzelf, dat daarmee
juist het eigenaardige, dat elk huis karakteriseerde, wordt opgeheven en we wel flinke
kapitale boerderijen van modern voorkomen krijgen, maar juist verliezen wat het
oude boerenhuis zoo waardevol maakt.
Het is niet mijn bedoeling een eenigszins volledig overzicht te geven van de
verschillende vormen, die in een uitgestrekt land als Noorwegen de boerenhuizen
vertoonen. Dat zou het opnoemen zijn van detailverschillen, die weinig bijdragen
tot een inzicht in het geheel. Maar één woningtype wil ik nog in het kort noemen,
n.l. de in Oost-Noorwegen voorkomende barfrøstue.
In verschillende landstreken vinden we den deuringang beschermd door een soort
voorportaal, tenzij zooals in den plattegrond is aangegeven, een afzon-
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derlijk kamertje dient om de koude buitenlucht te weren. Maar wanneer de buitendeur
onmiddellijk toegang geeft tot het woonvertrek, dan bouwt men er graag een klein
vierkant portaaltje voor, dat wanneer het langs den heelen voorgevel wordt
doorgetrokken den vorm van een sval of drombegang kan aannemen. Een zelfden
uitbouw heeft ook de barfrøstue, maar hier is er bovendien een tweede verdieping
opgezet, die aan het huis iets imposanters, voornamers geeft, dan de andere huistypen
hebben. Overigens is het een onbeduidende modificatie van het gewone type, en we
leeren er niet anders uit, dan dat het eenvoudige ouderwetsche grondplan gelegenheid
bood tot allerlei nieuwe probeersels. Maar nog iets meer ook, n.l. hoe zelfs in bouwstijl
van boerenhuizen voorbeelden uit den vreemde van invloed kunnen zijn. Immers
‘barfrø’ is een vernoorsching van het oudduitsche ‘bercvrit’, dat meer bekend is
onder den verfranschten vorm ‘beffroi’ (= Vlaamsch ‘belfroot’) en de naam is voor
een Middeleeuwschen verdedigingstoren. Oorlogszuchtige bedoeling had dit bouwsel
aan de Noorsche boerderij intusschen niet; het was een nuttig versiersel, dat tegelijk
aan het huis een vertrek toevoegde en er een eigenaardig cachet aan gaf. Voor
verdediging diende in den ouden tijd, toen de boerengeslachten vaak in bloedige
veeten met elkander overhoop lagen, de sval der tweede etage van het loft. Niet alleen
dat daar de kostbaarheden bewaard werden, maar ook was dit het eenige huis, vanwaar
men een vrij uitzicht had over het omringende land. Wie de Skandinavische
volksliederen gelezen heeft, weet wat een beteekenis die ‘høieloftssval’ in de liefdesen krijgshistories der vroegere tijden had!
Maar laten we terug keeren tot den klassieken grond van Noorwegen, en wel
Telemarken. Het dal van dezen naam, aan welks einde de plaatsen Skien en Larvik
liggen, heeft samen met Setersdal de reputatie, dat daar de boerenkultuur van
Noorwegen in zijn meest eigenaardige vormen te vinden is. Setersdal is het meest
ouderwetsche, stond tot voor korten tijd dicht bij de Middeleeuwen nog; daar leefde
ook een bevolking met een schat van volkstradities. Telemarken daarentegen is de
streek, waar die boerenkultuur tot hoogsten bloei is gekomen, zoodat van daar uit
tot in de kuststreken van West- en Noord-Noorwegen zijn invloed te bespeuren is.
Setersdal en Telemarken zijn de twee dalen, waar de dansliederen inheemsch waren;
hier ook is het eigenaardige gebruik om in korte, vierregelige strofen, het zoogen.
Stev, uiting te geven aan de gevoelens en gedachten van het oogenblik, een poëzie
à l' impromptu, die men vergelijken kan met de Opperduitsche Schnadahüpfel. En
als een bewijs hoe welig hier ook in het bewustzijn van het volk de oude sagen hadden
wortelgeschoten, herinner ik er aan, dat ook alleen in deze streken de rijk
gebeeldhouwde kerkportalen uit de 12de eeuw voorkomen, waarop de tafereelen van
Sigurd en de Nibelungen zijn afgebeeld.
Het zijn in de eerste plaats de Telemarkensche boeren, die aan hun woning een
eigen schoonheid hebben weten te geven. Het was een gelukkige
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tijd, toen er vreugde in arbeid was en zin voor het mooie. De man, die zijn huis zoo'n
harmonisch architectonisch uiterlijk gaf, maar tevens zijn meubelen behalve doelmatig
ook mooi maakte, en elk voorwerp, hoe klein ook, schikte in het verband van het
geheel, heeft recht op onze bewondering. Maar in Telemarken ontwikkelde zich nog
iets hoogers, langzamerhand. Hier leefde een vreugde in kleur en schittering, een
behoefte aan versiering zoo groot, dat de boerenkunst zich geheel kon uitleven. En
ten slotte staan we verbaasd over die speelsche lust in grillige slingers en bloemranken,
zoo bijzonder, dat men over de verwondering van het ongewone heen moet zijn om
het geheel te kunnen waardeeren. Dat is begonnen met een kleuren en teekenen op
de kasten aan den wand en in den hoek, op de stijlen en den hemel van het ledikant,
en op den muur boven de eerezetel, en dat is verder en verder gegaan, totdat er ten
slotte geen vakje tusschen de daksparren, geen kommetje op de schappen was, of
het had zijn kleurig tooisel gekregen. Heele tafereelen soms zijn er geschilderd over
de halfronde boomstammen, die als muren zijn opgetrokken; verhalen uit den bijbel,
als de wijze en de dwaze maagden, of de heldendaden van Samson, zooals in fig 9,
maar ook profane geschiedenissen, ontleend aan sprookje en sage. De portretten van
voorvaders in kinderlijk probeeren naar het vinden van een gelijkenis, dat ten slotte
toch uitloopt in het maken van een stereotiepe teekening. Lange slingers met
godsdienstige spreuken of eenvoudige woorden van wijsheid. En dat alles in een
rijkdom van kleur, die om zijn krasse tegenstellingen verrast, maar toch de heele
kamer oplost in een sfeer van feestelijke stemming.
In dit versieren van wanden en dak leeft misschien nog een herinnering aan de
oude gewoonte, om de muren met veelkleurige weefsels te bedekken, zooals dit in
de middeleeuwen het geval was. Daarop kan wijzen, dat het waarschijnlijk de wand
achter de eerezetel was, die het eerst op zoo feestelijke wijze werd beschilderd. Maar
de manier, waarop zich deze versiering ontwikkelde werd toch bepaald door invloed,
die van elders kwam. Het is de Hollandsche faience, die hier in motieven en
kleurenrijkdom het voorbeeld gaf. In 16e eeuw en 17e eeuw was er een levendig
handelsverkeer met Holland, waardoor op allerlei wijze het volksleven der Noren
werd beïnvloed. Van uit de kustplaatsen drong die invloed naar binnen,
langzamerhand, maar onweerstaanbaar. Hollandsche meubelkunst vindt men
vertegenwoordigd tot diep in de bergdalen. En in de woning van welgestelde boeren
was Delftsch aardewerk, dat de Hollandsche schippers voor eigen rekening naar
Noorwegen verkochten, lang niet ongewoon. De bloemmotieven, wonderlijk grillig
vaak, maar soms ook van een gedurfd naturalisme, zijn van dit aardewerk het kenmerk.
Maar tegelijk de fantastische kleur-nuanceeringen, die ten slotte in het geheel van
den schotel toch zijn oplossing vindt in een sterk-geconcentreerden eenheidsindruk.
Daarnaast de figuren op het binnenvlak van dat aardewerk; allerlei dieren, mannen
en vrouwen,
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krijgsvolk en ruiters. Als men ziet den vorm van een paard op zoo'n Delftsch bord
en in de Noorweegsche boerenkunst, dan is het vaak onmogelijk uit te maken wat
Hollandsch en wat Noorsch is. De onevenredig breede bek, de pooten in traditioneelen
stand zijn voor beide even kenmerkend. Hier ligt een terrein van onderzoek ook voor
den Hollandschen kultuurhistoricus, dat, naar het mij voorkomt, bijzonder
aantrekkelijk is. Tot nu toe is het vooral de conservator van het volksmuseum te
Skien, Rikard Berge, die deze verhoudingen heeft onderzocht. En hij komt tot
verrassende resultaten. Een enkel voorbeeld, hoe sterk en alzijdig die invloed uit
Holland was: het hoofdsieraad der vrouwen in de buurt van Voss heeft zijn
eigenaardigen vorm gekregen doordat het Friesche oorijzer hier werd nagevolgd.
Zou er zoo ook geen verband bestaan tusschen het kleurrijke interieur van een
Hindeloperkamer en de feestelijke versiering van het Telemarkensche huis? Hier is
stellig nog veel interessants te vinden en het is te hopen, dat het heele werk niet alleen
aan Noorsche onderzoekers wordt overgelaten*)
Toen ik de Rambergstue op het museum te Skien binnenkwam, waarvan fig. 10
nog een andere afbeelding geeft, voelde ik iets als een wijding, die van het heele
interieur uitging. Alle gedachte aan zorg en moeizamen arbeid, ontbering ook, die
anders het boerenhuis zoo sterk kenmerken, was hier uitgesloten; alleen een heerlijke
blijheid, een stemming van feestelijkheid straalde er uit de kleurige bloemen en
tafereelen op muur en wanden. Het detail is vaak onbeholpen en soms zelfs
onaesthetisch - de doop van Christus, die afgebeeld staat op een der wanden, is juist
een typisch voorbeeld van het kenmerkende gebrek aan plastiek. Maar die
voorstellingen, in hun omlijsting van krachtig geteekende slingers, fantastische
rococo-schelpen en warmkleurige rozen, geven een totaalindruk, die bewondering
wekt voor het kunstinzicht van den man, die deze kamer beschilderde. De afbeelding
van fig. 12 geeft daarvan een duidelijk beeld. De vakken tusschen de dakbalken zijn
op origineele wijze gevuld met een forsch-geteekende, en warm-geschilderde
bloemversiering - nog het meest treft mij de juiste intuïtie, waarmee de grootte van
het detail in volkomen overeenstemming gekozen is met het oppervlak van het te
beschilderen vak. Van de uitwerking van het bloemen bladmotief tot een geslaagde
vakvulling geeft een heel gelukkig voorbeeld het schilderwerk tusschen de
Jonas-figuur en de fijn-besneden kast.
Bloemmotieven waren het meest geliefd; daarnaar noemt men de heele kunst wel
rozenbeschildering. Maar daarnaast zijn het allerlei motieven, die in West-Europa
de groote kunstinrichtingen hebben gekenmerkt, en die zijn blijven voortleven in
deze eenvoudige boerenhuizen. Renaissance- en barokstijl hebben vooral hun stempel
op deze versieringen gedrukt; dikwijls vinden we de antieke akanthus-rank in iets
gemodificeerden vorm. Sedert

*) Belangstellenden verwijs ik naar de uitnemende publicaties van Johan Meyer, Fortids Kunst
i Norges Bygder en Rikard Berge, Norskt Bonde-sylv.
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het midden van de 19de eeuw is het weer het rococo, dat het meest in trek was. Maar
hoe verschillend de herkomst der motieven ook moge zijn, hier zijn ze versmolten
tot een sprookjesachtig geheel. En daarbij wat een kleurenweelde! Hoogrood,
roodachtig-violet, steenblauw, blauwachtig-groen en hel-geel zijn de meest-geliefde
kleuren. In het getemperde licht van een Noorsch binnenhuisje toovert de
Telemarkensche schilder met zijn uit het alledaagsche wegdroomende kleurenweelde
een feestelijken schijn van heftig begeerde en smartelijk gemiste schoonheid. Mij
was het een openbaring te zien, wat een kunstzin er eens leefde in die boerenbevolking
van Telemarken. Het was een kloek ras, dat zulke schilders voortbracht, die elk
onderdeel hun eigen sterk-geprononceerd karakter wisten te geven en toch alles
ondergeschikt maakten aan den indruk, die het geheel moest geven.
Het boerenvertrek wordt zoo tot een feestzaal, vol sierlijke kleuren en luchtige
slingers, vaak van voorname distinctie, wanneer bij al de weelderigheid van het detail
toch soberheid van vakvulling is nagestreefd (vgl. de afbeeldingen 11 en 12).
Daarnaast vindt men het fantastische van een sprookjeswereld: groote paarse bloemen
duiken weg in het duister van het gewelfde dak; deuren en kasten prijken met een
weelde van kleuren alsof men het kostbaarste inlegwerk had met parelmoer en edel
metaal. Arabesken slingeren zich omhoog langs de zuilen van den bedhemel, en
ginds weer in het duister van een kamerhoek rijst een bleek Christusbeeld omhoog,
uit een profusie van geel en blauw en rood.
Het spreekt van zelf, dat het niet iedereen gegeven was, zich met een gelukkigen
uitslag te wagen aan een zoo gedurfde kleurversiering. Vandaar dat men soms een
vermoeienden indruk krijgt van het geheel, omdat het oog nergens rust vindt, maar
in alle hoeken wordt verrast door ongewone kleur en lijn. Men moet aan zoo iets
trouwens ook wennen. Wij moderne menschen hebben den waren zin voor het
feestelijke verloren. Wij leven tusschen witte plafonds en eenkleurige behangsels in
alledagswoningen, en voelen zelfs thuis den ernst en de schraalheid van den werkdag.
De boer werkt buiten en komt thuis om te rusten en te genieten. En hij kan als een
kind blij zijn om de kleurensimfonie, die hem van alle kanten tegenstraalt, en als een
nieuwe kom of schotel zal worden gezet tusschen de andere, dan is het hem een lust
die te versieren met snijwerk en kleurfiguren, om alles goed te doen passen in het
feestelijk milieu van levensblijheid en levenskracht. Dat was een andere opvoeding
tot schoonheid en evenwichtigheid, hier in het Telemarkensche boerenhuis, dan
tusschen de prullige versiersels van de moderne arbeiderswoningen, met hun
fabrieksmeubelen en schreeuwende uitdragersprenten. Vreugdeloos drinkt men uit
de witsteenen koppen van het schamele heden - maar wie met leutige blijheid het
bier kan drinken uit zijn houten nap, dat is de man, die tijd en lust en kunstzin genoeg
had, om die zelf te snijden en zelf te beschilde-
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ren en naief-weg om den rand te zetten zoo'n eenvoudige spreuk als deze:
God geve een goed jaar,
Goede herfst, goede lente:
Goed bier krijgen we dan zeker ook!

Dat is een mengeling van ernst en luim, die het leven gelukkiger en lichter maakt,
dan de morrende afgunst van het stedelijke proletariaat.
De Telemarkensche schilders waren beroemd om hun werk en gezocht wijd en
zijd in het rond. Van velen is de naam vergeten; maar enkelen hebben hun produkten
geteekend of ook op andere wijze is hun gedachtenis blijven leven. Zoo van Olav
Hansson*) uit Tinn, die door het persoonlijk karakter van zijn werk tot ver in
Noorwegen bekend was. Van hem is ook de hierboven afgebeelde Ramberg-stue.
Kisten door hem geschilderd vindt men tot in het Tronjemsche toe. En als men in
zijn tijd aan de Westkust van Noorwegen iets bijzonders wilde geschilderd hebben,
dan was er geen weg te lang of te bezwaarlijk om Luuraas uit Tinn te halen. Vandaar
dat ook de rozen-schilderingen zijn doorgedrongen tot in Setersdal en Numedal en
Gudbrandsdal - maar nergens zijn ze geworden tot zoo'n weelde van kleurenveelheid
en tegelijk zoo'n synthese van het ongelijksoortige als in Telemarken. Niets is meer
te beklagen, dan dat de moderne huizen met meer kamers en meer verdiepingen, die
nu in de dalen van Noorwegen verrijzen, niet worden versierd en beschilderd met
die oude liefde en kunstvaardigheid. De prullen uit de stadsfabrieken zijn goedkooper
en het is in elk geval gemakkelijker zich die aan te schaffen dan ze zelf te maken ten
koste van veel tijd en inspanning en...... oefening. Maar in waarheid, een kale,
witgeschuurde muur, en het sobere huisraad van een Setersdalhuis is aesthetischer
en dus beter voor den geest, dan al de schreeuwerige vodderij, die de stedelijke
industrie over het land uitstort.
Op het oogenblik schijnt het, dat de boerenkunst aan het verdwijnen is. Al het
nieuwe, dat de moderne industrie bracht, eischt den vollen aandacht van den boer;
in zoo menig opzicht moet hij zijn bedrijf aanpassen aan de veranderde
omstandigheden en gebruik maken van de vele technische uitvindingen. Maar
mogelijk dat daarna een tijd van zelfbezinning komt, die den boer weer terug zal
voeren tot zijn eigen, oude kultuur. En dan kan, wel niet dezelfde, maar toch een
gelijksoortige werkzaamheid geboren worden, die het huis, waar men woont, weer
maakt tot een plaats, waar het krachtigste kunnen en de opperste blijheid is
belichaamd.
(De afbeeldingen 3, 4, 5 en 8 zijn naar foto's van het museum op Bygdö, 9 en 10
naar foto's van het museum te Braekke bij Skien, 6 is een foto, 1, 2 en 7 zijn
teekeningen van den schrijver, 11 en 12 aan Johan Meyer, Fortids Kunst i Norges
Bygder, Telemarken I, pl. VII en XIII).

*) Een interessante monografie over dezen boerenschilder gaf Rikard Berge in de publicaties
van het Fylkesmuseet for Telemarken og Grenland (Skien 1914).
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EMIL ORLIK. MAX REINHARDT BIJ DE REPETITIE.

EMIL ORLIK. ENSCENEERING VOOR GERHARD HAUPTMANNS ‘FRIEDENSFEST’.
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MAX STERN. DECOR VOOR TOLSTOÏ'S ‘MACHT DER FINSTERNISS’.

MAX STERN. DECOR VOOR TUIN IN ‘DON CARLOS’.
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Het tooneel te Berlijn,
door dr. E.L. de Moor.
I.
Gisteren.
TOEN ik voor de eerste maal naar Berlijn kwam, dat was voor ongeveer 25 jaar,
waren de tooneeltoestanden in de jonge hoofdstad van het rijk nog met zeer geringe
moeite te overzien. In het ‘Deutsche Theater’, dat hij later met het ‘Lessingtheater’
moest omruilen, regeerde Otto Brahm met een stille, bijna vanzelfsprekende autoriteit.
Naast zijn tooneel kwam geen ander in aanmerking, en wanneer hij met zijn
kunstenaars in Weenen, München, of ergens anders optrad, zeiden de kenners met
een eerbiedige buiging: bij ons wordt óók zeer fraai gespeeld, wij bezitten nog
menigen schat in onze bizondere lokale traditie; maar wat Brahm doet is het juiste,
het absoluut juiste. Het raadsel van de tooneelkunst scheen opgelost, de oplossing
heette naturalisme, en al de problematische sfinxen, die nog een vraag op de lippen
hadden, stortten zich in den afgrond voor dezen Oedipus van het theater.
Vroeger was het in Duitschland anders geweest. De politieke en cultureele
decentralisatie is dit land in artistiek opzicht altijd ten goede gekomen. Er was een
realistische stijl, die door Friedrich Ludwig Schröder in Hamburg werd geschapen;
er was een idealistische stijl, waartoe Goethe's autoriteit het kleine Weimarsche
Hoftheater had opgevoed. In Dresden, Mannheim, Karlsruhe, München, overal waar
de thans weggezonden vorsten waarlijk vorstelijke offers brachten, werd hetzij het
eene hetzij het andere model gevolgd. In de eerste plaats echter was het Weenen,
waar de beide bevruchtende stroomen der overlevering tezamenvloeiden en een rustig
en helder meer schenen te vormen. Wie het oude Burgtheater in Weenen nog gekend
heeft, dat evengoed bij den ouden keizer en de aristocratie als bij het zinnelijk zoo
licht bewogen volk scheen te hooren, spreekt daar niet anders over dan met ontroerde
herinnering aan een periode van harmonie en evenwicht.
Evenals in menig ander opzicht nam de nieuwe hoofdstad van het duitsche rijk,
met haar energie zonder traditie, ook op tooneelgebied de oude keizerstad de leiding
af. In het jaar 1889 werd in Berlijn, naar het model van het Parijsche ‘Théatre Libre,’
de ‘Freie Bühne’ gesticht. Deze noord-duitsche stichting heeft veel diepere en
duurzamer werkingen achtergelaten dan haar voorgangster in Frankrijk, waar men
zich trots alle pogingen der ‘théatres à côté’ toch altijd weer bewust werd, dat de
conventies van het tooneel wel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

90
veranderen, maar dat de Conventie blijft. De ‘Freie Bühne’ was niet door
tooneelmenschen, maar door litteratoren en critici geschapen, die de eenvoudige
opmerking gemaakt hadden, dat het tooneel van Europa ongeveer vijftig jaar bij de
litteratuur van Europa was ten achter gebleven. Daar waren een Zola, een de Goncourt,
een Tolstoï, een Dostoievski, die men allen, een weinig willekeurig, als groote
naturalisten opvatte. Op het tooneel echter, waar de auteurs, en zoodoende ook de
tooneelspelers, slechts oppervlakkige problemen stelden, wist men niets van
naturalisme, van determinisme, van de wetten van erfelijkheid en ontwikkeling, die
beslissend zijn voor het bestaan des menschen binnen de maatschappij.
Oedipus Brahm was geen koningszoon, hij had geen romantische lotgevallen
achter zich, en als een man die zich voorzichtig pleegt te oriënteeren, kwam het hem
zelfs bedenkelijk voor, de litteraire vaders uit het classisistisch verleden te dooden,
tot hij zijn eigen zekerheid - maar dan ook voor altijd - had gevonden. ‘Hij heeft een
principe, dus zal hij het ver brengen,’ zei de profetische Theodor Fontane van zijn
nu juist niet schitterende eerste pogingen. Otto Brahm was medestichter der Freie
Bühne; hij werd haar eenige erfgenaam, toen hij in 1893 het ‘Deutsche Theater’
overnam. De Freie Bühne, die zich, als een echte revolutionnair, zeer orthodox
gedroeg, had ook menig waardeloos stuk gespeeld, alleen omdat het de
schoolmeesterlijke voortreffelijkheid bezat, aan de nieuwe theorie van het consequente
naturalisme te gehoorzamen. Maar men had Ibsen benoemd tot den Robespierre van
de litteraire revolutie, die zijn guillotine altijd scherper sleep om de moreele bonzen
van het ancien régime der burgerlijke maatschappij te onthoofden. En men vond, als
toevallig, een jongen dichter, met name Gerhard Hauptmann, die weeker, warmer,
lyrischer, de speciale eischen van het duitsche gemoed alsnog beloofde te vervullen.
Van dit litteraire kapitaal heeft Otto Brahm in de eerste, gelukkige jaren van zijn
‘Deutsches Theater’ bijna uitsluitend geleefd. Goethe, Schiller, Shakespeare
verdwenen van zijn tooneel, en met hen de scheppende kunstenaars die, als de groote
Kainz, den representatieven stijl van hun eigen persoonlijkheid hadden. De hem
trouw gebleven tooneelspelers had Brahm weldra zoo goed opgevoed, dat zij geen
vers, ja nauwelijks nog dialectloos hoogduitsch meer konden ‘zeggen’, en dat zij
twijfelachtige verschijningen werden, zoodra zij eens bij uitzondering een zwaard
of een scepter in plaats van een parapluie in de hand kregen. Veel heeft Brahm
toentertijd nagelaten uit bedachtzaamheid en spaarzaamheid, uit afkeer van alles wat
excentriek of fantastisch leek, maar de orthodoxie, waarmee deze puritein het
naturalisme beoefende, tot zijn dood toe, was van een overtuigde vroomheid, die nog
heden nawerkt in zuivere herinneringen en diepe invloeden. Opvoeringen van
Hauptmann's Wevers en Biberpelz, van Ibsens' Spoken, Wilde Eend, Vijand des
Volks, heb ik bij hem wel nooit gezien, zonder dat mij deze een-
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voudige en overzichtelijke stukken verrasten, alsof door hun onophoudelijke
bestudeering altijd weer een nieuwe, totnogtoe verborgene, nog diepere bron werd
aangeslagen. Zeer zeker was deze directeur en opvoeder de man bij uitnemendheid
voor Ibsen, Hauptmann en hun soortgenooten; hij was het niet meer, toen deze beiden
met den ganschen stoet der europeesche litteratuur uit de lage landen van het
naturalisme opbraken naar de hoogte der symboliek, van waar zij het beloofde land
hoopten te zien - dat ‘derde rijk,’ waarvan Ibsen spreekt, waarin waarheid en
schoonheid weer één zullen geworden zijn.
Maar misschien is Brahm's beperktheid - een man kan maar ééns opgang maken
- de voorwaarde geweest waaronder het jonge en sterke naturalisme zijn groote daden
op het tooneel kon tot stand brengen. Heeft men toenmaals de eenzijdigheid
becritiseerd, heden denkt men aan de volmaaktheid. Zonder eigenlijk regisseur te
zijn - hij bleef de productieve criticus van zijn tooneel - heeft Brahm in weinige jaren
een voorbeeld van ensemble-kunst geschapen. Hij gaf niets om schitterende acteurs,
die met hun rol paradeerden als een schoolrijder met zijn volbloed; hij gaf den
voorkeur aan scheppende persoonlijkheden, die zich in bescheiden priesterdienst aan
den verwanten dichter toewijdden. ‘Individueele bezetting’ was het door hem gegeven
wachtwoord, en men vertelt van hem, dat hij eens een acteur zijn rol afgenomen zou
hebben met de woorden: ‘u zult die rol niet spelen, u speelt haar te goed.’
Het is teekenend voor zijn tooneel en voor zijn tijd, dat de spelers zich door geen
bijval voor het voetlicht lieten lokken, alsof zij met hun laatstgesproken woorden
hadden opgehouden te bestaan. Hier was de hoogste bekwaamheid tegelijk diepste
bescheidenheid geworden; zij weerde elke persoonlijke vereering af. Een formeel
tot bloedverwantschap geworden eenheid van vorming onderhield het evenwicht
tusschen een half dozijn van de sterkste persoonlijkheden, ik noem Else Lehmann,
Oscar Sauer, Herman Müller, Rudolf Rittner, en de bewaker der goede gewoonten,
die den ijzeren ring der discipline nooit liet losraken, was Otto Brahm. Sedert zijn
dood - en Brahm's tijd liep nog voor zijn dood ten einde - werd het Berlijnsch Tooneel
met menige schitterende verschijning verrijkt, maar, voor zoover ik mij herinneren
kan, heeft de tooneelkunst daar nooit nadien zóóveel geweten getoond.
Op den dunnen zandbodem van Berlijn moet altijd snel gezaaid en snel geoogst
worden; er wordt vooral snel vergeten. De neo-romantische en symbolistische
dichtergeneraties, die in tegenstelling tot het naturalisme een zinverheugende en
feestelijk gestileerde litteratuur scheppen wilden, zagen Brahm nog slechts als een
knorrigen grijsaard in kamerjapon; zij konden zich in 't geheel niet voorstellen, dat
deze kleine man met zijn slimmen joodschen neus en zijn ironische dikke lippen,
ook eens een harnas had gedragen. De
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behoefte aan ‘renouveau’, de neiging tot het contrast heerscht in Berlijn veel sterker
dan in Parijs, waar men immers langere herinneringen heeft. Het nieuwe was Max
Reinhardt, hij nam Brahm het Deutsche Theater af als een gelukkige usurpator, en
hij leefde voorloopig van hetgeen zijn voorganger had nagelaten. Reinhardt gaf de
neo-romantische stukken van de nieuwe duitsche generatie, hij gaf Maeterlinck,
Oscar Wilde, Schnitzler, Hofmannsthal, Strindberg, Wedekind, Bernard Shaw en na
een grauwe, bijna ascetische periode scheen alles om hem heen bont, zinverheugend,
amusant. Brahm was van een litteraire overtuiging uitgegaan, hij had als partijhoofd
éénen stijl gehad; Reinhardt wilde alle stijlen beoefenen.
Max Reinhardt was de eerste jonge tooneelspeler die aan het hoofd van een groot
tooneel stond, als zoodanig op geen litteraire richting aangewezen, aan geen partij
dienstbaar, of liever hij vertegenwoordigde de partij van het theater. Bij de antieken
bestond de tooneelspeler vóór den drama-schrijver; toen men de stukken begon op
te schrijven, werd hij zijn eigen eerste theaterdichter, en nog in den tijd van het barok
heeft deze oude identiteit de grootste tooneelbeheerschers, zooals Shakespeare en
Molière, voortgebracht.
In Richard Wagners ‘gesamtkunstwerk’ heeft Nietsche dezen ouden tooneelspeler
weder ontdekt; alleen, deze ontdekking, die hem vóór zijn afval in geestdrift gebracht
had, ontaardde later in een aanklacht. De Oostenrijker Reinhardt, wiens gansche
leven verscheidene breedtegraden zuidelijker lag dan dat van den noordduitschen
Brahm, stond op dit ouderen, naïveren standpunt, dat zeer spoedig weer het nieuwere
der van Brahm afvallig geworden intellectueelen werd. Hij zette het theater in het
middelpunt van alle kunsten: litteratuur, tooneel, muziek, schilderkunst,
beeldhouwkunst, architectuur, en aan dit veelkoppige fabeldier schreef hij een
droomende ziel, een wereldziel toe, die slechts door het dichterwoord opgeroepen
behoeft te worden om opnieuw gestalte te geven aan haar mythe. Voor den
schouwburg bloeien de bloemen, groeien de eiken en cypressen, jagen de wolken,
loeien de stormen; voor den schouwburg zijn de pyramiden gebouwd, het parthenon
en het altaar van Pergamum; voor den schouwburg heeft de renaissance gebeeld, het
rococo gespeeld, de tegenwoordige tijd gevorscht en gevonden. Het theater heeft
ruimte, atmosfeer, licht, kleuren, stoffen, huisraad, menschen, en daarmee goochelt
het u alles vóór, wat uw herinnering vereert, wat uw verlangen zich wenscht: het is
de wereld als spel en schijn, als universeel aesthetisch schouw-spel.
Er is een universeele kunstenaar, de die wereld weer opbouwt zoo schoon als de
gelukkigste scheppersoogen haar gezien hebben, een woud zoo geheimzinnig als
Shakespeare, een koningsburg zoo sprookjesachtig als Maeterlinck, een griekschen
hemel zoo blauw als Goethe zich er een gedroomd heeft. En deze man, die litteratuur,
kunst, geschiedenis, natuur, met honderd zinnen in zich opneemt, met duizend handen
weergeeft, is de moderne regisseur.
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Dezen figuur heeft Reinhardt geschapen, voor zich zelf en voor hen, die trachtten
met hem te concurreeren. Sedert zijn glorieuse opkomst bestaat in Duitschland naast
den genialen dirigent (die ook pas eenige tientallen jaren oud is) de geniale en niet
minder populaire regisseur. Hij is tooneelspeler, dichter, schilder, beeldhouwer,
architect, ingenieur, en daar onze tijd zulk een herhaling van Leonardo da Vinci's
universaliteit niet meer veroorlooft, zoo stichtte Reinhardt met de aanstekelijke
hartstocht van zijn fanatische persoonlijkheid tenminste een soort academie met een
dichterklas, een schilderklas, een architectenklas, en een muziekklas, die alle toegewijd
en geestdriftig voor hem, voor de universeele kunst van het theater arbeidden. Tot
zij zonder twijfelde mismoedige ervaring van den ouden Goethe opgedaan zullen
hebben, dat het theater de aanverwante kunsten wel kan aanwenden, maar hen tevens
uitplundert.
Brahm's tooneel was sober en onzinnelijk geweest, een exponent van het
positivisme, van de periode Darwin-Häckel; ook was het in overeenstemming met
den geestestoestand der intellectueelen van 1880, die van een sociaalcritische,
revolutionnaire gezindheid waren. Reinhardt's tooneel was feestelijk en zinnelijk;
het beantwoordde aan den toestand der volgende jongere intellectueelen, die vooral
in Berlijn, deze langen tijd zoo arme, plotseling zoo rijke stad, met moderne
schilderijen, meubelen, ex-libris, bibelots, strikdassen en reismutsen een cultuur van
het levensgenot wilden scheppen. Een weinig laat, en eerst na de revolutie, begint
men te erkennen, dat Reinhardt ook een verre verwant van Wilhelm II was, die
overigens niets van hem wou weten. Slechts met dit onderscheid, dat Reinhardt smaak
had, dat hij voor zijn feesten, die hij het publiek aanbood, geen verouderde kunstenaars
of epigonen aan 't werk zette, maar de meest productieve talenten, mannen als Louis
Corinth, Emil Orlik, Karl Walser, Ernst Stern.
Met hun hulp wierp zich Reinhardt op ieder probleem der wereldlitteratuur; hij
gaf de antieke tragici, hij gaf mysteriën uit de zestiende eeuw, als Elckerlyc, hij gaf
engelschen, franschen, scandinaviërs, russen, spanjaarden, hij gaf de moderne duitsche
litteratoren, die zich voor een groot deel, door de onbegrensde mogelijkheden van
zijn tooneel geïnspireerd voelden. In de eerste plaats echter gaf hij Shakespeare, en
wel met zooveel succes, dat geen van de overige verdienstelijke Berlijnsche tooneelen
met hem naar dezen hoogsten prijs konden dingen. Shakespeare en Reinhardt, ze
golden bijna voor identiek, en dat vooral sinds den dag waarop de
‘Midzomernachtsdroom,’ tot dan toe een eerbaar paradestuk van het Hoftheater, door
hem verjongd werd. De menschen in dat bruiloftsstuk zijn weliswaar onbeduidend,
oninteressant, en de door elkaar gegooide liefde-paren laten zich in de herinnering
nauwelijks onderscheiden. Maar men denkt achterna aan elfendansen, aan de brave
handwerkslieden die 's nachts in het woud over boomwortels struikelen, aan een
feeënkoningin die een ezelskop kust, aan een
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overal aanwezigen, nergens grijpbaren kobold, die den menschen de zoete droomen
en de booze nachtmerries brengt. De ziel van dit stuk is de onbewuste, is de
droom-natuur der menschen, is des dichters geboortegrond aan de Avon, het landschap
dat hem gelijk maakt met dieren, boomen en planten, met maneschijn, bladgeruisch
en brongefluister, en wie ons dit woud voortooveren kon, met de plagende echo's,
met dwaallichtjes en kabouters, wie daaroverheen het web van sprookjesscheppenden
nacht en van droomenvollen slaap kon breiden, die heeft den Midzomernachtsdroom
opgevoerd.
Het is het wezen van dezen onvermoeibaren en alles beproevenden regisseur, dat
hij telkens uitersten, ook van voortreffelijkheid schept, dat zijn prestaties, althans in
technisch-artistiek opzicht, niet overtroffen kunnen worden. Hij gaf in den
Midzomernachtsdroom het echtste woud, hij tooverde om Shylock den maneschijn
van Venetië, en om Romeo en Julia een Verona, waarin nog alleen voor de liefde
geleefd en gestorven kon worden. Dit alles, waarbij het toch te doen was om den
zinnelijk-schoonen schijn, was eigenlijk nog een veredeld naturalisme, maar deze
uitvoerige plastische decoratie maakte het tooneel langzamerhand te klein, en trouwens
ook wanneer men Reinhardt niet van verschillende zijden decoratieve verkwisting
zou hebben verweten, zou hij er zelf spoedig van teruggekomen zijn; immers eenmaal
opgeloste problemen interesseeren hem niet meer. Nadat architecten, beeldhouwers,
technici zich voor hem uitgeput hadden, trok de onuitputtelijke nog slechts de schilders
naar zich toe. Zijn enscèneering begon lichter te worden en zich met suggestieve
aanduidingen te vergenoegen, die de ruimte niet meer verengden. Een gewichtige
les, wanneer hij die nog noodig zou hebben gehad, heeft hem misschien de groote
russische theaterleider Stanilawski gegeven, van wien ook ik eenige opvoeringen te
Berlijn mocht zien. Stanilawski gaf ons het paar dozijn boomstammen, waarmee
Reinhardt zijn Shakespeare-woud had opgebouwd, cadeau; hij hing heelemaal vooraan
een klein doekje met drie kwijnende berkjes, die op japansche manier zeer vlak en
zonder eenig streven naar perspectief waren geschilderd. En toch verkreeg hij met
deze vermetelheid de volle illusie van een boschje.
En zoo begon nu ook Reinhardt zijn zeer volledig en een beetje massief huisraad
te verminderen; hij ging over tot suggestief aanduidende decoraties en kwam zoo al
spoedig tot het symbolische. De huizen hadden nu niet langer muren, daken, torens,
zij werden bijna uitsluitend met voorhangen aangeduid, en ook het landschap deed
afstand van de nauwkeurige nabootsing der werkelijke vegetatie. Zulke pogingen
zijn gevaarlijk en kunnen niet te lang duren; alleen het groote crediet van den
experimentator deed ze accepteeren. Een vertrek in een stuk van Shakespeare, waarin
een moord moest geschieden, werd door een draperie van blauwe stof aangeduid.
Waarom blauw, waarom niet geel, vroeg ik mij af, toen ik den moord op Gloster
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in Koning Lear zag. Maar als Reinhardt iets blauw zag, zwoer men dat het blauw
moest zijn; aan zijn zielsverwantschap met Aeschylus, Shakespeare, Goethe, mocht
niet getwijfeld worden. Men moet overigens erkennen, dat hij principe principe liet,
dat hij weldra met groote souvereiniteit voor ieder stuk een nieuw soort enscèneering
verzon, en dat niet alleen in technisch-decoratief, maar ook in zuiver tooneelmatig
opzicht. Al zijn kunstenaars, die nog met resten van Brahm's naturalisme behebt
waren, werd zijn adem ingeblazen. Zij namen toe in welsprekendheid, ze kregen den
moed tot een zwierige voordracht, en ook de kleineren brachten het tot een
onverschrokken activiteit in summiere karakteristiek. Alleen werden ze van
‘daar-kom-ik-aan!’, wijl de bravour van hun generaal, den Napoleon van het tooneel,
hen vervulde. Zoo kregen de klassieken, die Reinhardt met voorliefde gaf,
minstgenomen een nieuwen stoot en vaart, en men mocht gerust toegeven, dat van
al deze voorstellingen ook het laatste restje stof van overgeërfde traditie was
afgeblazen.
Sedert het tooneel bestaat kent men de klacht over het verval van het tooneel.
Nauwelijks hadden de Atheners een tooneel, of zij waren het er over eens, dat hun
heroïsche, hun kuische, hun streng heilige tijd voorbij was. Het moderne theater is
geen cultuurbron, geen nationaal heiligdom meer. Ook de duitscher weet, dat het een
zaak, en niet eens altijd een zuivere zaak is, en toch houdt hij niet op, aan zijn
schouwburg altijd weer ideëele eischen te stellen, die niet alleen de soort uitbeelding
en enscèneering betreffen, maar ook den architectonischen vorm van het tooneel
zelf. Richard Wagner heeft op den heuvel van Bayreuth zijn amphitheater gebouwd;
kort daarop werd in München een poging gedaan den Shakespeare-schouwburg, het
tooneel uit den tijd van Elisabeth, weer in te voeren. Maar of men nu een voorbeeld
uit het verleden of een toekomst-ideaal aanhing, de gemeenschappelijke twijfelingen
en aanvallen golden den uit de Renaissance stammenden vorm van het hedendaagsch
theater, met zijn scherpe scheiding van toeschouwers en tooneel, met zijn op
diepte-werking, op de misleiding van het perspectief gebaseerde tooneel-inrichting.
Men wilde een innigen samenhang tusschen uitbeelders en toeschouwers, men wilde
beiden in dezelfde sfeer bijeenbrengen; men wilde den toeschouwer naar lichaam en
ziel actiever aan de handeling doen deelnemen, zooals het geweest was in den antieken
tijd en in dien van Shakespeare. Deze problemen konden aan Reinhardt niet
voorbijgaan, die immers, als niemand anders, altijd weer op experimenteeren en
veroveren uit is. En het teekent hem dat zijn Deutsches Theater hem bijna tegelijkertijd
te groot en te klein werd. Eerst stichtte hij het kleine, intieme huis der ‘Kammerspiele’,
dat echter den gebruikelijken bouw van het theater slechts in een fijneren,
aristocratischen vorm herhaalt. Toen gedroeg hij zich weer democratisch, door in
het circus te trekken, om de door het publiek bijna aan alle kanten omgeven antieke
‘orchestra’ te herhalen. De opvoering van
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Oedipus, nu twaalf jaar geleden, was zijn groote dag. Toen een koor van 500
fakkeldragende Thebanen zich met wanhoopskreten in de arena stortte, geloofde
men de religieuse hoogheid, het cultuurdragend karakter eener antieke opvoering
weer nabij gekomen te zijn. Het was de tijd toen Berlijn met groote middelen, met
groote geestelijke energie wel alles meende te kunnen ‘maken.’ Athene lag aan de
Spree!
Na den oorlog keerde ik naar Berlijn terug, maar ik vond er nog maar weinig van
de vroegere geestdrift, ofschoon het Reinhardt, trots de oorlogsnooden, met zijn
fanatischen hartstocht gelukt was, het alreeds improvisatorisch aangewende circus
voor zijn bedoelingen tot ‘Grosses Schauspielhaus’ te verbouwen. Toen de
reuzenschouwburg geopend werd, leek hij mij reeds verouderd. Maar onafhankelijk
daarvan, en van Reinhardt, worden thans pogingen gedaan, die bizondere aandacht
verdienen. Reinhardt is de sterkste man van het Berlijnsche theaterleven, maar
geenszins de eenigste, en voor het hedendaagsch geslacht vertegenwoordigt hij
waarschijnlijk reeds een stuk verleden. Alles wat ná hem gekomen is laat zich onder
het wachtwoord Expressionisme samenvatten. Ook op Reinhardts eigen tooneel is
het doorgedrongen; hij laat de beoefening van dezen nieuwen stijl aan de jongere
regisseurs zijner drie huizen over, en dat, naar het schijnt, zonder hen buitengewoon
te benijden. Expressionisme duidt op de artistiek-litteraire expressie, die de revolutie
aan de nieuwe generatie heeft gegeven. Deze revolutie, die haar politiek gelaat eerst
later onthulde, is eigenlijk reeds vóór den oorlog en dus vóór den nederlaag van
Duitschland begonnen. Uit dit gezichtspunt moet het Theater in Berlijn gezien worden,
voorzoover het van heden is en voorzoover het van morgen wil zijn.
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SCÈNE UIT RICHARD STRAUSS' ‘DIE FRAU OHNE SCHATTEN’.

CARL STERNHEIM. ‘DIE HOSE’. REGIE VAN GEORG ALTMANN.
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SCÈNE UIT GEORG KAISER'S ‘EUROPA’, REGIE VAN KARL MARTIN HEINS.

SCÈNE UIT LEO TOLSTOÏ'S: ‘ES IST AN ALLEM SCHULD’.
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De kunst van Dante en in Dante,
door Romano Guarnieri.
ZES eeuwen zijn verloopen sedert Dante zijn ‘heilig dicht, waartoe èn hemel èn
aarde de stof geleverd hebben’ (‘poema sacro al quale han posto mano e cielo e terra’)
voltooide, aangezien wij als zeker mogen aannemen, dat hij de slotregelen van zijn
‘wonderbaarlijk vizioen’ heeft doen opschrijven in zijn laatste levensdagen, terwijl
hij, in een toestand van geestverrukking als 't ware, den blik gericht had op God: ‘de
Liefde die beweegt de zon en de andere sterren.’ (‘l'Amor che muove il sole e l'altre
stelle.’) Zijn ziel was reeds aan de aarde onttogen en steeg voor goed ten hemel; zijn
blik, die het stoute stuk had gewaagd, zou voor altijd gedoofd worden hier op aarde.
Het werk was volbracht. Wat kon de dichter méér geven? En hij stierf, in het jaar
1321, te Ravenna. Geboren was Dante te Florence, in 1265. Zijn vroegtijdige dood
lijkt haast voorbeschikking.
Zes eeuwen lang is zijn roem geen oogenblik verduisterd, al zijn er ook
schommelingen in de waardeering van zijn werk op te merken; integendeel, hoe
langer hoe schitterender zien wij zijn lichtende figuur ‘die als een arend boven d'
anderen uitvliegt,’ (‘che sopra gli altri com' aquila vola’) steeds levend, tintelend,
boven de wisselingen der aardsche gebeurtenissen uit, ver over de grenzen van het
eigen land en de eigen taal, om de vleugelen uit te slaan over de geheele wereld:
universeel dichter. Inplaats dat de tijdsafstand hem verkleint voor ons oog, zien wij
hedentendage zijn grootsche figuur nog helderder, scherper omlijnd, en tevens in de
omlijsting van zijn tijd; ons is het gegeven haar beter van alle kanten en in alle
onderdeelen te beschouwen, in een helderder en juister perspectief, op dezelfde wijze
als de vormen en omtrekken van een standbeeld op een afstand gezien duidelijker
uitkomen. En gelijk de vernis van een schilderij somtijds een zoodanig waas krijgt,
dat het doek zich lijkt te vereenigen met den tijd en ons de eeuwigheid van den tijd
en van het kunstwerk doet beseffen, evenzoo is Dante een met den tijd, is hij, en zal
hij zijn, van alle tijden. De geheele menschheid leeft in hem: de menschheid die lijdt,
hoopt en liefheeft; schuld en verlossing, straf en belooning, liefde en haat, smart en
vreugde, alles vinden wij in hem. Hij vertegenwoordigt den volledigen mensch. De
meest verscheiden gevoelens doortrillen zijn ziel. Hij neemt waar en verzamelt. De
uiterlijke wereld weerspiegelt zich in hem en hij verleent haar glans van beelden,
van klanken, van gedachten. De meester, de verheven kunstenaar schept, vormt z i j n
wereld. Hij veredelt zijn materiaal: het woord; hij voegt samen, bouwt op, harmonisch
en evenwichtig. Waar zetelt het geheim
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van zijn machtige kunst? Dante zelf ontdekt het ons, wijst het ons aan. In zang XXIV
van den Purgatorio, op den voorlaatsten kring van den berg der loutering ontmoet
Dante den even ouderen dichter Buonagiunta da Lucca, die hem vraagt, of hij is
‘degene die naar voren bracht de nieuwe rijmen.’ (‘colui che fuore trasse le nuove
rime’). En dan antwoordt Dante met een uitspraak, welke de waarde heeft van een
geheele verhandeling over de dichtkunst, een zuivere wet der aesthetica is. De dichter
zegt dan van zichzelf: ‘Ik ben er een die, wanneer de Liefde mij iets inblaast, luistert,
en naar de wijze waarop zij het ingeeft, getuigt.’ (‘Io mi son un che quando Amor
mi spira, noto, ed a quel modo che detta dentro, vo significando’).
Bij deze woorden moeten wij even stilstaan, want zij zijn het geheim van Dante's
kunst, de sleutel die ons toegang verleent tot de meest verborgen plekjes van zijn
geest en van zijn hart. Zij vertegenwoordigen een kunsttheorie, zei ik reeds, een
aesthetisch voorschrift. Wat verstaat Dante onder het woord ‘liefde.’ In zang XVIII
van den Louteringsberg houdt de dichter een bespiegeling over de liefde.
‘De ziel, die geneigd tot liefhebben is geschapen, gaat uit naar alles wat behaagt,
zoodra zij door welgevallen tot daad is gewekt. Uw begripsvermogen krijgt een beeld
van iets dat werkelijk is en ontvouwt dat binnen in u, zoodat de ziel zich daarheen
wendt. En als, daarop gericht, de ziel zich neigt tot het beeld, dan is dit neigen liefde,
dan is dit natuur, die door welgevallen zich opnieuw in u bindt. Voorts, gelijk het
vuur door zijnen aard omhoog streeft, daarheen waar zij langer in hare grondstof
duurt, (in de sfeer van het vuur) zoo geraakt de door liefde bevangen ziel tot begeeren,
wat een geestelijk bewegen is, en zij rust niet, voordat datgene wat zij liefheeft, haar
doet genieten’. (Purg. XVIII 19-33).
Deze uiteenzetting is mooi, en de filosofische stof, die een korte samenvatting is
van de theorieën van zijn tijd, vanaf de leer van Aristoteles tot aan de Provençaalsche
en Italiaansche minnezangers, heeft Dante in een schoon, dichterlijk kleed weten te
hullen. Maar toch is de heele verhandeling over de liefde in den achttienden zang
niet van zooveel waarde als de hierboven aangehaalde enkele regels, waarin wij
zuivere poëzie voelen, waarin de ziel van den dichter ademt, zich verheffend en met
merkwaardige intuïtie zich bevrijdend van alle vormen der scholastiek. In deze drie
dichtregels krijgt het woord ‘liefde’ een beteekenis, die niet verklaard kan worden,
daar iedere verklaring ervan de waarde zou verminderen, want zeker is, dat Dante
niet alleen de aardsche liefde, noch de liefde tot de wetenschap, noch alleen mystische
liefde bedoelt, maar dit alles te zamen, den waren goddelijken geest die zich in ons
openbaart door de menschen en door de natuur, en die den zang uit het hart doet
opwellen in harmonie met de oneindigheid, zooals in het schoone beeld dat de dichter
ons geeft:
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‘Allodetta che in aere si spazia
Prima cantando, e poi tace, contenta
Dell'ultima dolcezza che la sazia.’
(Par. XX, 73-75).

(‘de leeuwerik, die eerst zingend opstijgt in de lucht, zwijgt dan weer, tevreden met
de laatste zoete tonen welke hem verzadigd hebben.’)
Keeren wij terug tot de beroemde regelen. Dante zegt dus dat, wanneer de geest
der liefde ontwaakt in zijn hart, hij diens bewegingen nauwlettend waarneemt en
getrouw weergeeft door het woord. Verband dus tusschen de innerlijke gewaarwording
en de uitdrukking in woorden, meer dan verband zelfs, overeenstemming. Uitdrukking
dus van een zielstoestand, van een innerlijk leven, hetgeen beteekent verband tusschen
inhoud en vorm. En dit is kunst, precies volgens de moderne opvatting, waaraan de
hedendaagsche schrijvers over kunst lange tijdschriftartikelen en lijvige boeken
wijden. En juist daarom moet men om Dante te kunnen begrijpen, vóór alles zijn
poëzie v o e l e n . Hij is een gróót dichter, omdat in zijn poëzie zijn volle
persoonlijkheid doorstraalt. Daarom moeten wij tot hem naderen, den mensch
waarnemen, zijn wezen weder opbouwen uit de zoo zeer verschillende typen van
menschen van zijn ‘Komedie’, welke, zooals men haar later heeft willen noemen,
goddelijk is, zeker, maar bovenal menschelijk.
Het is niet mijn bedoeling in deze korte studie genoemden wederopbouw te beproeven,
maar nu wij eraan toe zijn de inspiratie van den dichter, van den kunstenaar Dante
te bepalen, de innerlijke drijfkracht die leidt tot uitbeelden, lijkt het mij wel van
belang, de lijnen en streken van den meester eens nader te beschouwen, de
eigenaardige kwaliteiten van den plastischen kunstenaar, die met het woord zoodanige
effekten weet te bereiken, alsof hij steeds op het juiste oogenblik de beschikking had
over penseel, stift of beitel, en tegelijkertijd het opbouwend talent bezat van den
architect en de rijke verbeelding van den schepper eener symfonie.
Dante heeft werkelijk alle hoedanigheden van een schilder. Afgescheiden van het
feit, dat hijzelf schilderde, of teekende tenminste, zooals wij weten uit het verhaal,
dat hij doet in de V i t a N u o v a : ‘......ik was ergens gezeten waar ik, aan haar
(Beatrice) denkende, eenen engel teekende op een zeker plankje......’ (‘......io mi
sedea in parte nella quale ricordandomi de lei disegnava un angelo sopra certe
tavolette......’).
Afgescheiden van zijn groote vriendschap voor Giotto, afgescheiden ook van het
feit, dat hij de kunstenaars van zijn tijd goed kende*), dat hij behoorde tot het gilde
der ‘speziali’ (drogisten), waaronder ook de schilders gerekend werden, en over
kleuren spreekt en kunsttermen gebruikt

*) Zie Purgatorio, zang II.
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op een manier, welke een niet geringe vakkennis bewijst, toont Dante zich ook in de
D i v i n a C o m m e d i a een waar landschapschilder met een schitterend kleurenpalet,
die een landschap, of beter gezegd, tallooze landschappen afbeeldt, waaruit de natuur
straalt in heel haar rijke pracht, in de meest verschillende belichtingen, vanaf het
eerste ochtendkrieken, tot het felle middaglicht, den zachten glans der
avondschemering en het nachtelijk duister. En deze rijke afwisseling betreft zoowel
plaats als tijd. Ieder jaargetijde, iedere maand zelfs weet hij te kenschetsen door een
karakteristiek, treffend beeld, met een reeks van schakeeringen, en niet alleen aan
talrijke plaatsen en streken in Italië en daarbuiten weet hij kleur en leven te geven:
de werkelijke natuur, maar niet minder aan de wereld zijner fantasie, machtige
schepping van zijn geest, of minstens een geheel persoonlijke weergave van bestaande,
vage ideeën; een onwerkelijke wereld wel is waar, doch welke hij met de grootst
mogelijke duidelijkheid, als realiteit uitbeeldt, zooals bijvoorbeeld de rood-gloeiende
vestingstad Dis in de Hel, of het glinsteren van den rimpelenden zeespiegel aan de
kust van het eiland, waarop zich de Louteringsberg verheft, of wel de oneindige
ruimten en de glanzende lichtsferen van het Paradijs. Zijn landschap vormt dus in
een schoon perspectief een volkomen harmonisch geheel van plaats, van tijd van den
dag (‘l'ora del tempo’) en jaargetijde, dikwijls, ja altijd mag ik wel zeggen, den
gemoedstoestand, de stemming der menschen die het bevolken, of van Dante zelf,
weerspiegelend.
‘Era già l'ora che volge il disio
Ai naviganti e intenerisce il core
Lo dì c'han detto a'dolci amici addio,
E che lo novo peregrin d'amore
Punge, se ode squilla di lontano,
Che paia il giorno pianger che si more’.
(Purg. VIII, 1-6)

(Reeds was 't de ure, die het verlangen der zeevarenden doet keeren en 't hart hun
week maakt, den dag dat zij den geliefden vrienden vaarwel zegden; en die den
nieuwen pelgrim met liefde steekt, wanneer van verre hij het klokje hoort, dat den
stervenden dag schijnt te beweenen).
Hoe goed voelen wij in deze versregels de aandoening van een dichtersziel
tegenover het schouwspel der natuur, die hem van liefde vervult en doordringt, omdat
hij weet en voelt, dat de natuur, dat alle dingen bezield zijn: ‘sunt lacrimare rerum’.
Deze zes regels alleen - als wij niet het geheele werk van Dante hadden om
hetzelfde te bewijzen - zouden reeds voldoende zijn om aan te toonen, hoe modern
zijn gevoel voor de natuur, zijn genieten van het landschap
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is, totaal afwijkend van het middeleeuwsche gevoel voor natuurschoon, dat echter
reeds door den heiligen Franciscus menschelijker, inniger werd weergegeven, waar
deze de zon, het water, de sterren, de bloemen, de wolven, al het geschapene met de
teedere namen van ‘broeder’ en ‘zuster’ toespreekt; een nieuw, diep gevoel, hetwelk
door liefde ingegeven, het schoonst tot uiting komt in de lyriek en in de kunst van
het eind der dertiende en het begin der veertiende eeuw in Italië, van dat tijdperk,
waarin, bij 't in het geheugen roepen, de namen Francesco, Giotto en Dante zich
vereenigen in onzen geest, evenals zij in de D i v i n a C o m m e d i a worden
vereenigd.
De verleiding is groot om mijn bewering te staven met talrijke aanhalingen van
beelden en beschrijvingen, die mij in de gedachte komen en een waar genot voor
oog en oor zijn, nu eens slechts één regel, een enkele penseelstreek van een machtig
kunstenaar, b.v. ‘Verdi come fogliette pur mo' nate.’ (‘Groen als nauw ontloken
blaadjes.’) dan weer uitgebreider, over een of meer terzinen verdeeld. Ik kan niet
nalaten even te herinneren aan de prachtige beschrijving, die Dante op den top van
den Louteringsberg ons geeft van het ‘dichte en levende, goddelijk woud,’ (‘divina
foresta spessa e viva’) dat het Aardsch Paradijs vormt in zang XXVIII, dien men met
recht kan noemen den zang der natuur ‘eeuwig maagd en moeder’, zooals Carducci
zegt (‘vergine e madre eternamente’). Bij deze beschrijving had de dichter het
heerlijke ‘pijnbosch op de kust van Classis’ voor oogen, (‘la pineta in sul lido di
Chiassi’) bij de plaats zijner verbanning, Ravenna, en de herinnering aan dat
wondermooie, door de natuur bevoorrechte plekje nam hij mee op zijn reis naar den
hemel, om het ideale oord, het Aardsch Paradijs, af te beelden. De gemeenschap met
de natuur moet wel de grootste troost zijn geweest in zijn zwerversleven tijdens zijn
verbanning, wellicht is zijn liefde ervoor daardoor juist grooter en intenser geworden.
Zijn genieten van de natuur, van zijn geliefd Toskaansch landschap, waarnaar het
verlangen van den banneling steeds uitging, moet wel innig en hartstochtelijk zijn en daarom modern - toen hij schreef:
‘Li ruscelletti che dei verdi colli
Del Casentin discendon giuso in Arno,
Facendo i lor canali freddi e molli,
Sempre mi stanno dinanzi.........’
(Inf. XXX, 64-67).

(De stroompjes, die van de groene heuvelen van den Casentino omlaag vlieten in
den Arno, hun beddingen koel en zacht makend, staan mij steeds voor oogen).
En niet te vergeten:
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‘......i fioretti dal notturno gelo
Chinati e chiusi, quando il sol l'imbianca
Si drizzan tutti aperti in loro stelo.’
(Inf. II, 127-129).

(De bloempjes, door de nachtvorst gebogen en gesloten, richten zich op, zoodra de
zon ze beschijnt, gansch open op hunne stengels.)
Schitterende regels, waarin de dichter het eigenaardige leven der bloemen zoo
juist weergeeft, de verlichting welke zij ondervinden door den verkwikkenden kus
der zon, verlichting, die door den dichter zelf wordt medegevoeld, en - oh! macht
van den artiest - ook door ons lezers van dit wonderschoone beeld der natuur, een
en al kleur, leven, liefde en teerheid.
Nog een enkel voorbeeld van schildering van een ander landschap:
‘In quella parte del giovinetto anno,
......................................................
Quando la brina in sulla terra assempra
L'imagine di sua sorella bianca,
Ma poco dura alla sua penna tempra.’
(Inf. XXIV, 1).

(In dat gedeelte van het jeugdig jaar, wanneer de rijp op d'aard de beeltenis teekent
van hare witte zuster, doch kort van duur slechts is de hardheid van haar stift).
Het is de lente, die hier wordt gegeven, of neen, de aankondiging van de lente, het
ontwaken der natuur, het eeuwige, zich altijd hernieuwende leven, de zich in goedheid
gevende natuur, van welker goedheid wij worden doordrongen door den zoeten naam
van ‘zuster’, want Dante is geen schilder van ‘nature morte’ (stillevens), maar bezielt
de natuur door eigen innerlijk leven.
En voelen wij in de volgende regels niet het jeugdig-frissche van de lente:
‘......annunziatrice degli albori,
L'aura di maggio movesi ed olezza,
Tutta impregnata dall'erba e da'fiori’.
(Purg. XXIV, 145-147).

(Verkondiger van het eerste ochtendgloren, verheft 't Meizuchtje zich en geurt,
bezwangerd gansch van kruid en bloem.)
Maar ik zal niet langer voortgaan, voorbeelden van deze soort te geven, daar ieder
die ook maar eenigszins thuis is in de D i v i n a C o m m e d i a , zelf ‘bloem na bloem’
kiezend, zich tallooze bekoorlijke, onvergetelijk
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mooie tafereelen voor den geest kan roepen, alle naar de natuur geschilderd door een
machtig, fijngevoelig kunstenaar.
En niet alleen ziet en voelt Dante als een schilder, maar hij heeft ook een hooge
opvatting van de schilderkunst. Wij moeten van hem geen uitgebreide verhandelingen
verwachten zooals van een Cennini, een Alberti, een Leonardo da Vinci, alhoewel
hij toch de later algemeen bekende theorieën van den laatste reeds schijnt te hebben
voorzien, b.v. waar hij in Zang XXVII van het Paradijs de schilderkunst een
mededingster noemt van de natuur en zegt, dat beide dezelfde bewondering wekken
in den menschelijken geest:
‘E se natura od arte fe'pasture
Da pigliar occhi, per aver la mente,
In carne umana o nelle sue pinture
Tutte adunate parrebber niente
Ver lo piacer divin che mi rifulse,
Quando mi volsi al suo viso ardente.
(Par. XXVII, 91-96).

(En indien natuur in menschelijke lichamen, of kunst in hare schilderingen ooit
voedsel hadden gegeven om den geest te vangen, dan zou dat alles te saam niets
schijnen, vergeleken bij het goddelijk behagen, hetwelk mij tegenstraalde, toen ik
mij keerde tot haar glanzend aangezicht).
Verder zien wij in deze passage hoe de dichter, om eenigszins een idee te geven
van de goddelijke schoonheid, welke hij weerspiegeld ziet in het lachend gelaat van
Beatrice, geen ander, geen treffender beeld weet te vinden - hoewel ontoereikend dan in de natuur en in de plastische kunst, wat niet alleen een bewijs is, hoe hoog hij
de schilderkunst schat, altijd binnen de grenzen van het menschelijke, maar bovendien
van zijn zuiver begrip van deze. Laten wij niet vergeten, dat wij in een eeuw zijn,
waarin nauwelijks het eerste licht der nieuwe kunst schemert. Dante blijkt echter
zich hiervan bewust te zijn.
Nog elders in de D i v i n a C o m m e d i a vinden wij de natuur en de kunst
vereenigd door het genot dat beide schenken. In het Aardsch Paradijs verwijt Beatrice,
zich vrouwelijk gekwetst voelend in haar eigenliefde, den dichter, dat hij, na haar,
een andere vrouw heeft liefgehad, en zij spreekt hem plechtig aldus toe:
‘Mai non t'appresentò natura o arte
Piacer, quanto le belle membra in ch'io
Rinchiusa fui, e sono in terra sparte.
(Purg. XXXI, 48-50).
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(Nooit schonk natuur of kunst zóó groot behagen u, als de schoone leden, waarin ik
was gehuld, en die tot aard nu zijn vergaan.)
Ook uit Dante's C o n v i t o herinner ik mij een gedachte, welke, behalve dat ze
bewijst, wat ik reeds zeide omtrent zijn praktische kennis van de schilderkunst, ons
een formule geeft, die eveneens als een kunst-wet mag worden beschouwd. Hij
schrijft: ‘Geen schilder zou eene figuur in teekening kunnen brengen, indien hem
niet eerst nauwkeurig voor den geest stonde, hoe deze figuur moet zijn.’ Dit wil dus
zeggen, dat een kunstwerk niet anders is dan de uitbeelding van een in het brein
gevormde voorstelling door middel van nabootsing der werkelijkheid. In
overeenstemming hiermede is de uiting van Michelangelo, dat in het maken van een
kunstwerk alleen slaagt ‘de hand die het brein gehoorzaamt.’ (‘la man che obbedisce
all' intelletto’). Maar de rijke, de scheppende fantasie van Dante blijkt de grenzen
der aardsche mogelijkheden te willen overschrijden; hij weet, dat de menschelijke
kunst niet anders dan ééne, blijvende houding der figuren vermag te geven, en hij
denkt zich ‘iets nieuws voor ons,’ ‘een zichtbaar spreken’, het onafgebrokene van
den dialoog, figuren in actie, toch uitgehouwen in de stugge materie, het marmer,
waardoor het wonderbaarlijke wordt geschapen, voortbrengsel der goddelijke kunst,
van ‘De(n)gene, die nimmer nog iets nieuws zag.’ (‘Colui che mai non vide cosa
nuova’). Ik heb hier den tienden en de twee daaropvolgende zangen op 't oog, waaraan
ook de aangehaalde woorden zijn ontleend, zangen, die worden beheerscht door de
kunst, welke - zooals Dante zegt - niet alleen wedijvert met de kunst van Polykletus*),
maar waarover zelfs de natuur beschaamd zou zijn. (‘lì avrebbe scorno’). Dante en
Virgilius zijn op een ‘eenzaam vlak’ van den eersten der zeven kringen van den
Louteringsberg gekomen, waar de zielen der hoogmoedigen zich louteren, en, gebukt
gaande onder zware rotsblokken, in den bergwand verschillende voorstellingen,
voorbeelden van deemoed uitgehouwen zien, en voorbeelden van gestraften hoogmoed
‘afgebeeld (langs) den ganschen weg, die buiten den berg uitsteekt,’ (figurato quanto
per la via di fuor del monte avanza’) op dezelfde wijze als het beitelwerk op de
‘aardsche graftomben’, ‘maar met sprekender gelijkenis volgens de kunstvaardigheid’,
dat wil zeggen volmaakter van uitvoering, omdat deze beeltenissen Gods werk zijn.
De eerste geschiedenis welke is uitgehouwen in het marmer van den rotswand,
stelt de Verkondiging voor, een geliefd onderwerp van de middeleeuwsche
kunstenaars, vooral van de Florentijnsche schilders, voor wie, evenals voor Dante,
het eenvoudige verhaal van den evangelist Lucas een bron van bezieling was. Van
de drie hoofdmomenten uit het verhaal werd door vele artiesten, en ook door Dante,
niet de houding van verbazing over de engelverschijning, noch die van ontsteltenis
over een dusdanige boodschap

*) Een Grieksch beeldhouwer, tijdgenoot en mededinger van Phidias.
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gekozen, doch het oogenblik dat Maria, berustend in Gods wil, zich deemoedig en
onderworpen toont. Dante heeft met het woord het mystieke verhaal zoo volmaakt
uitgebeeld, dat wij de in het marmer gebeitelde figuren werkelijk zien, dat het leven
het marmer doordringt. In deze zoowel als in volgende voorstellingen - die ik den
lezer zeer aanbeveel - schijnt Dante de merkwaardige vooruitgang der beeldhouwkunst
vanaf Nicolò Pisano tot aan Ghiberti te hebben voorzien, bij intuïtie te hebben
geweten. In genoemde periode zien wij met een geleidelijken vooruitgang wat de
techniek aangaat, een sterker streven, een inniger verlangen naar gevoelsuiting
samengaan, een drang naar een meer menschelijke kunst.
Schenken wij nu onze aandacht aan Dante's verzen, die zooveel liefelijks wekken
in onze ziel, beluisteren wij ze met volle overgave, zooals ze vereischen, dan zal het
beeld, door den dichter opgeroepen met zijn pen, welke tegelijkertijd penseel en
beitel is, levend en bezield, voor onzen geest verschijnen.
‘L'angel che venne in terra col decreto
Della molt'anni lacrimata pace,
Che aperse il ciel dal suo lungo divieto,
Dinanzi a noi p a r e v a s ì v e r a c e
Quivi intagliato in un atto soave,
Che non sembiava imagine che tace.
Giurato si saria ch'ei dicesse “Ave”,
Perocchè ivi era imaginata quella,
Che ad aprir l'alto amor volse la chiave;
Ed avea in atto impressa esta favella
“Ecce ancilla Dei” s ì p r o p r i a m e n t e
Come figura in cera si suggella.’
(Purg. X, 34-45).

(De engel die op d'aard kwam met 't besluit van den sinds vele jaren afgesmeekten
vrede, welke opende den hemel na 't lang verbod, verscheen voor ons zóó sprekend
uitgebeiteld met liefelijk gebaar, dat 't niet een zwijgend beeld geleek. Gezworen
zou men hebben, dat hij zeide: ‘Ave’, daar hier was afgebeeld degene, die den sleutel
vond, om d' hoogste Liefde te bewegen. En in haar houding was het woord: ‘Ziehier
des Heeren dienstmaagd’ zoo duid'lijk uitgedrukt, als een figuur in was gestempeld).
Het is mij een behoefte wat langer stil te staan bij deze zangen van den
Louteringsberg, waarin de hoogmoedigen hun schuld boeten, en waarin, zooals ik
reeds zeide, de kunst overheerscht. In zang XI spreekt Dante van twee artiesten die
‘de kunst welke in Parijs ‘verluchten’ wordt genoemd (‘quell'arte che “alluminare”
è chiamata in Parisi’) beoefenden, een speciaal middeleeuwsche kunst, door Dante
zeker gewaardeerd en
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bewonderd en misschien wel ook door hemzelf beoefend. Een feit is, dat zijn
dichtkunst op vele plaatsen overeenkomst met de kunst van den ‘verluchter’ vertoont,
door het fijne en teere zijner beelden, door zijn frissche tinten, zijn rijkdom van
kleuren.
Oderisi da Gubbio waande zich ‘om het groot verlangen naar uitblinken, waarop
(hij zijn) hart zette’ (‘per lo gran desio dell'eccellenza, ove mio core intese’.) bij zijn
leven de eerste der miniatuurschilders, maar na zijn dood erkent hij zijn hoovaardij
en geeft nederig toe, dat hij overtroffen werd door Franco Bolognese, van wien wij,
om de waarheid te zeggen, weinig af weten. Van deze vergelijking maakt Dante
gebruik, om het verlangen naar roem van de menschen met zijn scherp critischen
geest te veroordeelen, en de ijdelheid van den roem aan te toonen, door te wijzen op
de kunst van Giotto, welke die van zijn leermeester Cimabue verre overtroffen heeft.
‘Credette Cimabue nella pittura
Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido,
Sì che la fama di colui è oscura.
(Purg. XI, 94-96).

(Cimabue meende in de schilderkunst het veld te houden, en nu heeft Giotto den
roep, zoodat z i j n faam is verduisterd). Welbekende regelen, waarmee Dante Giotto's
roem onsterfelijk heeft gemaakt, en die getuigen van groote hoogachting voor den
eersten artiest van zijn tijd, die zijn vriend was. En deze vriendschap voor Giotto is
niet de eenige, welke het bewijs levert, dat Dante's kunstenaarsziel zich aangetrokken
voelde tot de beeldende kunst en van zelf omgang zocht met de artiesten van zijn
tijd. Ik kan hier niet uitweiden over de overeenkomst tusschen Giotto's en Dante's
kunst en moet mij bepalen tot 't wijzen op het portret, dat de grootste schilder van
den grootsten dichter maakte, waardoor ons van dezen een beeld gebleven is, waarin
wij, hoewel het helaas de sporen draagt van den tand des tijds en vernieling door
menschehanden, toch de gelaatstrekken kunnen herkennen, ons door Boccaccio
beschreven. Als het waar is, dat Giotto, den dichter in zijn jeugd schilderend, diens
beeld idealiseerde en symboliseerde, zonder echter geheel af te wijken van de
werkelijkheid, want de gelaatstrekken van zijn jeugdvriend moesten hem wel dierbaar
en in 't hart gegrift zijn; als het waar is - en het valt, dunkt mij, niet te betwijfelen dat hij genoemd portret op het Paradijs-fresco in de kapel van het Palazzo della
Podestà (Bargello) te Florence, in de laatste jaren zijns levens schilderde*), dan meen
ik hierin te mogen zien, een wijding der kunst en der poëzie, die beide eeuwig jong
blijven, gelijk ook altijd zullen blijven leven en nooit zullen verouderen Dante's
zangen en Giotto's schilderingen.

*) Giotto stierf, op hoogeren leeftijd dan Dante, in het jaar 1337.
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Het menschdom in al zijn verscheidenheid beeldt Dante af. Zijn komedie is een
levende caleidoscoop, de groote komedie der menschheid op het tooneel gebracht,
waarvan wel is waar z i j n tijd den achtergrond vormt, doch waarop alle, of bijna
alle figuren de algemeen menschelijke eigenschappen verpersoonlijken, welke immers
in alle tijden ongeveer dezelfde blijven, en de reden waarom Dante's kunst altijd zal
blijven bestaan is, dat hij al zijn personen levend voor ons heeft weten te maken,
heeft vereeuwigd, niet in het onwezelijke, het vage en onbepaalde is vervallen; op
dezelfde wijze als Michelangelo zijn in marmer gehouwen en zijn geschilderden
figuren niet alleen als 't ware vleesch, beenderen en spieren heeft gegeven, daarmee
zijn bewonderenswaardige kennis van het dinamisme van het menschelijk lichaam
toonend, maar tegelijkertijd in die figuren zijn eigen grooten, titanischen geest heeft
doen uitkomen, de kracht en macht zijner denkbeelden, zijn scheppend en opbouwend
genie.
Tal van vergelijkingen zijn gemaakt tusschen Dante en Michelangelo en vele
daarvan zijn willekeurig en gezocht. Maar al werd door enkelen de invloed van Dante
op Michelangelo overdreven, zoo zelfs dat men in de S i x t i j n s c h e k a p e l niet
anders dan een schildering van de D i v i n a C o m m e d i a zag, en daarmede blijk
gaf den geest dezer beide genieën te miskennen, zeker is, dat beide, meer dan eenig
andere, gigantische figuren zijn, twee machtige geesten, twee zielen, die, hoewel in
veel opzichten verschillend, elkander het meest naderen, zusterzielen zijn.
Ook valt 't niet te ontkennen, dat om Dante's kwaliteiten van beeldend kunstenaar
in 't licht te stellen, wij die niet beter kunnen kenschetsen - hoewel het feitelijk een
anachronisme is - dan door ze Michelangiolesk te noemen. Waarlijk Michelangiolesk
b.v. is de figuur van Farinata degli Uberti. Deze is volkomen de partij-man, vijandig
zelfs in zijn woorden tot Dante gericht. De hooghartige Ghibellijn is hij en de
Florentijnsche edelman wiens ziel werd gefolterd door twee hartstochten: zijn partij
en zijn geboortestad. Heel alleen staand verdedigde hij zijn Florence tegen de woede
zijner partij, die de stad wilde vernietigen: met den grond gelijk maken. Even
heerschend als wij ons zijn fiere gestalte moeten voorstellen bij het militaire concilie,
waar hij zijn stad verdedigde, even fier opgericht staat hij ook tusschen de vlammen
van het brandend graf in de Hel.
‘Vedi là Farinata che s'è dritto:
Dalla cintola in su tutto il vedrai.’
................................................
Ed ei s'ergea col petto e con la fronte
Come avesse lo inferno in gran dispitto.’

(‘Ziedaar Farinata, die zich heeft opgericht: Vanaf den gordel zult gij gansch hem
zien.’ En hij verhief zich met borst en voorhoofd als hadde hij voor de Hel diepe
verachting).
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Had Dante's woord wel soberder, machtiger, beeldender kunnen zijn? Prachtige
regels, overeenkomstig met den krachtigen, indringenden slag van den beeldhouwer,
die, als hij een groot kunstenaar is, bij het uithouwen van de vormlooze stof, deze
leven ingeeft en bezielt.
Als wij nu van het bizondere tot het algemeene overgaan, als wij, na beschouwing
van de ‘nauw ontloken blaadjes’ en de houding van ‘diepe verachting’, trachten de
heele danteske wereld te overzien met een daaraan evenredige spanning van onzen
geest, met een allesomvattenden, synthetischen blik, dan zullen wij, na onze
bewondering voor het fijne, minutieuse werk van den miniaturist, voor de forsche
streken en rijke verven van den schilder, of wel voor de vaste, vormende hand van
den beeldhouwer, in den dichter des te beter de karakteristieke eigenschappen van
den bouwmeester herkennen, die te meer bewonderen, en zal ons meer dan ooit het
grootsche van zijn scheppend genie voor oogen staan.
Met recht kon Dante zeggen, dat hij een gedicht had geschreven ‘waartoe èn hemel
èn aarde de stof geleverd hebben.’ Hij was zich bewust van de grootheid van zijn
werk, waarvan hij het merk droeg, dat hem ‘mager maakte.’ (‘...... il poema sacro......
che m'ha fatto per più anni macro’). Een monument van dichtkunst heeft hij opgericht,
een verheven tempel gebouwd in een eigen uitwendigen en een inwendigen,
mystischen stijl, waarin volmaakte orde, volmaakte symmetrie en harmonie tusschen
de verschillende onderdeelen heerscht; een mystische architectuur, die als grondslag
en uitgangspunt heeft het getal drie met zijn veelvoud negen en de samengestelde
eenheid; en de uitkomst hiervan is een harmonische numerieke constructie; zijn werk
is enkel- en drievoudig, evenals God, de bezieler, enkel- en drievoudig is. De Divina
Commedia bestaat uit drie deelen, drie ‘cantiche’: Hel, Louteringsberg en Paradijs,
en elk dezer deelen bevat 33 zangen, plus een zang ter inleiding, om een totaal te
bereiken in het volmaakte getal 100. Drie ‘cantiche’, alle drie eindigend met het
woord s t e r r e n , als wilde de dichter ons daarmede aansporen, den blik steeds
omhoog gericht te houden; schitterend woord, drie keer herhaald om ons andermaal
door de éen- en drieéénheid den diepen, mystischen zin van zijn volledig werk te
doen beseffen.
Iedere zang is weer verdeeld in drieregelige strofen (terzinen) met een sluitregel,
die los is van de ineenvlechting der rijmen, op zichzelf staat, als stempel van den
zang. In het ‘woeste woud’ waarin Dante is verdwaald, ontmoet hij drie dieren: een
panter, een leeuw en een wolvin, en daartegenover staand zijn er ook drie hemelsche
vrouwen tot zijn redding: Maria, Lucia en Beatrice; drie gidsen begeleiden hem op
zijn mystische reis: Virgilius, Beatrice en Sint Bernardus, respectievelijk symbolen
van zelfonderzoek, loutering en aanschouwing. Negen kringen heeft de Hel, plus het
voorhof, negen afdeelingen de Louteringsberg, plus
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het Aardsch Paradijs, negen hemelen het Paradijs, plus het Empyreum.
De getallen één, drie, negen vormen dus de harmonische basis van Dante's
bouwwerk, dat de weerkaatsing is der gansche schepping. Zoowel in de hoofdlijnen
als in de onderdeelen is maat en evenwicht, doordat de dichter van den beginne, bij
het leggen van den eersten steen, zijn visioen scherp en volledig voor oogen had, en
nooit, niettegenstaande de groote geestes-inspanning en de kracht zijner hartstochten
‘den toom der kunst’ (‘lo fren dell'arte’) losliet, hij, de harmonische bouwmeester.
Alles in Dante is harmonie. Carlyle schrijft in zijn prachtige studie over ‘Dante
en Shakespeare’:*) I give Dante my highest praise when I say of his D i v i n e
C o m e d y that it is, in all senses, genuinely a Song. In the very sound of it there is
a c a n t o f e r m o ; it proceeds as by a chant. The language, his simple t e r z a r i m a ,
doubtless helped him in this. One reads along naturally with a sort of l i l t . But I add,
that it could not be otherwise; for the essence and material of the work are themselves
rhytmic. Its depth, and rapt passion and sincerity make it musical; - go d e e p enough,
there is music everywhere.’
Dante was ook een kenner en liefhebber van muziek in de ware beteekenis.
Boccaccio vertelt van hem: ‘In zijn jeugd schiep Dante groot behagen in klank en
zang, en met iederen grooten zanger of toonkunstenaar uit die tijden zocht hij omgang
en vriendschap.’ Niet zonder een glimlach om het fijn-geestige en den echten humor
kunnen wij terugdenken aan de mooie episode in den vierden zang van den
Louteringsberg, waar Dante ons in kennis brengt met Belacqua, een beroemd
Florentijnsch luitmaker, zoowel om zijn groote bekwaamheid als kunstenaar, als om
zijn onvergelijkelijke luiheid bekend. Na zijn dood is hij nog precies dezelfde als in
het leven; want Dante's kunst is van dien aard, dat hij altijd zijn personen, hoewel in
het hiernamaals ontmoet, uitbeeldt, zooals hij ze heeft gekend, of zooals hij ze zich
voorstelde bij hun leven op aarde. Evenals in zijn winkel te Florence, welke Dante,
omdat hij vertrouwd was met luiten, gitaren en violen, dikwijls bezocht, doet Belacqua
ook aan den voet van den berg der Loutering ‘zich nog vadziger voor, dan alsof de
luiheid zijn zusterken ware.’ (‘......mostra se più negligente Che se pigrizia fosse sua
sirocchia.’)
Dat de dichter Belacqua op den Louteringsberg heeft geplaatst, vrij van de eeuwige
martelingen der Hel, niettegenstaande zijn zware schuld, is niet alleen om het feit,
dat hij zijn vriend was (anderen vrienden spaarde hij de Hel niet), maar meer nog,
zou ik haast zeggen, een bewijs, dat hij den zondaar Belacqua heeft willen verlossen
en eeren om zijn kunst, als bekwaam luitmaker en zanger, die hij toch ook was.
Nog een andere zanger is er, Casella, een der schoonste figuren uit de

*) Deze studie maakt deel uit van den bundel: ‘Heroes, Hero-worship and the Heroic in History’
waarvan een Ned. vertaling is verschenen in de Wereld-bibliotheek.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

110
D i v i n a C o m m e d i a ; welk een beminnelijk, bekoorlijk beeld geeft Dante ons
van hem, een en al liefde en innigheid; hun vriendschap had niet schooner geuit
kunnen worden dan in de herhaalde omarming der twee: Casella en Dante: de musicus
en de dichter; hoe liefdevol en harmonisch is deze ontmoeting door Dante beschreven
in den tweeden canto van den Louteringsberg, waarin alles licht is, alles zang, een
waar preludium van het latere Paradijs, en groote tegenstelling van de pas verlaten
Hel, waar duisternis heerscht, waar niets als geraas is en hartstocht, ware disharmonie
dus in de moreel-verwarde wereld, waarom men terecht heeft opgemerkt, dat in de
Hel het muzikale element ontbreekt, hetwelk daarentegen overwegend is op den
Louteringsberg en nog meer in het Paradijs.
De ontmoeting der beide kunstenaars aan den voet van den berg is een der meest
treffende, meest menschelijke episodes uit de Commedia. Casella kende den dichter
in zijn jeugd, ‘diede suono’ (gaf klank) aan diens zangen, welke getuigen van zijn
liefde voor de jonge Beatrice, en Dante's verzen aan deze liefelijke herinnering
gewijd, schenken ons een groot, aesthetisch genot, zijn van een zuivere poëzie, een
frischheid en jeugd, die ons ontroeren en verrukken.
De dichter verzoekt Casella zijn, na den langen en bangen tocht door de Hel,
afgematte ziel te vertroosten met ‘het lied der minne, dat al (zijn) verlangens placht
te stillen.’ (‘......l'amoroso canto, che mi solea quetar tutte mie voglie’) En dan volgen
de schoone regelen:
‘Amor che nella mente mi ragiona,’
Cominciò egli allor sì dolcemente
Che la dolcezza ancor dentro mi suona.
Lo mio Maestro, ed io, e quella gente
Ch'era con lui parevan si contenti
Come a nessun toccasse altro la mente.
Noi eravam tutti fissi ed attenti
Alle sue note......’
(Purg. II, 112-119).

(‘Liefde, die in den geest mij spreekt’ begon hij toen zóó liefelijk, dat nog de
lieflijkheid in mij weerklinkt. Mijn meester, ik en 't volk dat met hem was, schenen
zóó voldaan, of geen den geest op iets anders hield gericht. Wij stonden allen
vastgenageld, aandachtig luistrend naar zijne tonen...’)
De zang dus, bekent Dante ons, placht op aarde al zijn begeerte te stillen, en nu
ook weer, buiten de menschelijke wereld, luistert hij in verrukking naar het lied der
liefde. Ook in het tweede hoofdstuk van zijn C o n v i t o schrijft hij: ‘Muziek trekt
de menschelijke vermogens tot zich...... zoodat deze bijna ophouden te werken;
zoozeer is de ziel in zichzelf gekeerd, terwijl zij luistert......’ (‘La musica trae a sè
gli spiriti umani...... sicchè quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intenta
quando l'ode......’).
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Maar wat in den C o n v i t o zuiver theorie is, wordt in de C o m m e d i a echte,
heerlijke poëzie; dit blijkt meer dan ergens anders in den zooeven genoemden zang,
waarin Dante waarlijk niet beter had kunnen weergeven, welk een geluk en
tevredenheid van gemoed muziek in ons vermag te wekken.
Zooals ik reeds zeide, overweegt het muzikale element in de beide laatste
‘Cantiche,’ en dat niet alleen door het innig muzikale der verzen zelf, maar ook door
de auditive indrukken, die Dante heeft weten te verzamelen en dien hij klank heeft
weten te geven: het zingen der vogels, het ruischen der bladeren, het getinkel der
avondklokjes, de klank van muziekinstrumenten, solo- en koorzang, accoord en
melodie. Op den Louteringsberg van kring tot kring stijgend, en in de hemelsche
sferen hooren wij gebeden, psalmen, gezangen, die ons een gevoel van onuitsprekelijk
zoete verrukking geven. Is niet het gansche Paradijs een symphonisch gedicht: ‘Dolce
sinfonia di Paradiso’ is de muziek, welke wij er hooren, Dante zelf zegt het ons in
zang XI, als hij naar den hemel van Saturnus is opgestegen. Alles in het Paradijs is
licht, harmonie, beweging; licht en klank vereenigen zich met beweging en dans.
‘Poi chè il tripudio e l'alta festa grande,
Sì del cantare e sì del fiammeggiarsi
Luce con luce, gaudiose e blande......’
(Par. XII, 22-24).

(Toen de vreugde en het grootsche hoogfestijn, zoowel van 't zingen als van 't fonkelen
om strijd van licht met licht, blijde en liefelijk......).
Een waar ‘festijn’, zuivere vreugde biedt ons de lezing van Dante's inderdaad
Goddelijke Komedie.
Wij moeten tot den dichter naderen met harmonischen geest, aandachtig luisteren
naar zijn heerlijk woord, dat opwelt uit zijn zingende ziel. Luisteren naar zijn woord
niet om den moreelen en historischen inhoud als zoodanig, maar omdat geschiedenis
en moraal levend zijn in Dante, omdat hij als artiest het leven voelde en weergaf, de
gansche schepping in harmonie innerlijk aanschouwde, doordrongen van den diepen
ethischen zin der kunst.
Luisteren naar en genieten van zijn woord en zijn verzen moeten wij om den
harmonischen vorm, waarin hij ze heeft gekleed, want, gelijk wij weten, iedere
schrijver geeft uiting aan een eigen innerlijke melodie, waardoor hij dikwijls
onvertaalbaar is; zijn poëzie genieten, zeg ik, zoo mogelijk in de taal van ‘het schoone
land waar het Si klinkt,’ (‘Del bel paese là, dove il Si suona’) de taal van Dante ‘den
besten maker der moedertaal,’ (‘miglior fabbro della lingua materna’) van hem die
‘toonde wat onze taal vermocht,’ (‘mostrò ciò che potea la lingua nostra’) en wiens
heerlijke kunst nog altijd, na zes eeuwen, ons ‘van ontroering bevend’ in haar macht
heeft.
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Jonquilles,
door Hélène Swarth.
Goudzonnig bloemperk in de grauwe straat,
Een handkar vol jonquilles. Druk en schor:
‘Waar bloemen zijn is 't leven minder dor,’*)
Zingzangt het Joodje - En, 't winterbleek gelaat
Gedwee gebogen, achter donkre hor,
Aanziet die kar, waar lentevuur uit slaat,
En, wijl de lente langs haar woning gaat,
Rijst óp 't verwelkend meisje uit dof gemor.
En haastig open kiert de smalle deur.
En juublend geel verblijdt de kamersfeer,
Vol grijzen damp van moedeloos getreur.
En 't oude meisje drinkt als lentezon
Het bloemengeel en droomt van 't lief weleer,
Toen hij een tuil bracht en zij hopen kon.

*) Multatuli in Vo r s t e n s c h o o l .
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Bij den vijver,
door Hélène Swarth.
In zomerzon, na morgenfrisch gedool,
Waar 'k stil te droomen bij den vijver zit,
Zie 'k dartel dansen, tintlend zilverwit
En vlug als vischjes, heel een vonkenschool.
Een blauwgekielde jongen fluit en spit
En blonde kindren hollen blij uit school.
'k Wist niet dat zóoveel vroolijkheid daar school.
Zij voelen 't leven als een rijk bezit.
'k Wou dat ik nog zoo'n klein blond meisje was,
Dat zingend loopt te zwaaien met haar tasch!
Zij danst de laan door, 't losse haar danst mee.
'k Wou zijn die jongen, die, in 't bloeiend gras,
Gretig verslindt een zwarte roggesneê.
'k Wou 't liefst een vonk zijn op den vijverplas.
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Lotje,
door Emmy van Lokhorst.
(Slot).
V.
PA schoof met geraas zijn stoel achteruit. Wim en Fred volgden dadelijk zijn
voorbeeld.
‘Wil je geen koffie?’ vroeg Ma.
‘Merci.’ Pa haalde zijn sigarenkoker uit zijn zak en hield die Wim voor: ‘Rooken?’
Wim nam achteloos een sigaar en hield zijn vader een lucifer voor. Het blauwgele
vlammetje verlichtte in de schemerige kamer de grijze snor en ruige kin van het
mannengelaat en glansde daarna over het blanke jongensgezicht.
Ma zette de borden op elkaar: ‘Als jullie rooken, zou je dan niet in je studeerkamer
gaan? Die lucht trekt in de gordijnen en is er niet meer uit te krijgen.’
Pa wierp rookend een blik op de gordijnen: ‘Het wil me toe schijnen dat het geen
weelde zou zijn als je vrouwelijke voortvarendheid daar eens nieuwe
raambekleedselen deed hangen.’
‘Deze zijn nog goed genoeg en in elk geval hoeven ze niet doorgerookt te worden.’
Pa stak zijn handen in zijn zakken, bekeek het plafond en zei: ‘Dan heb ik het
alweer mis.’ Met groote stappen liep hij de deur uit.
‘Nieuwe gordijnen!’ Ma liet de messen op de borden kletteren. ‘Alles maar van
den hoogen boom. Het kan niet op. De duurste sigaren, pas weer een nieuwe
wandelstok! Dat gaat een gangetje. Nou!’
Ma keerde zich om. ‘Jenny! Daar zit ze weer te lezen. Uit jezelf zal je nooit een
hand uitsteken, vooruit, ruim de koffietafel eens op. Lotje, ga jij Truitje om warm
water vragen.’
‘O, ik zal wel, ik ga toch naar boven.’ Wim sprong op van zijn stoel.
Jenny slenterde naar de leege koffietafel en keek norsch naar de kaasstolp.
‘Wat moet ik doen. Omwasschen? Dat kan Truitje toch wel. Hè, tjakkes.’ Jenny
smeet de vingerdoekjes op het buffet en gooide de vorken in de omwaschbak. Fred
zat in de vensterbank met zijn voeten onder zich te lezen. De zon gleed langs het
kozijn maar kwam niet binnen in de ouderwetsche schemerige kamer.
‘Fred!’ Zijn gladde jongenshaar dat in pieken neerhing, bedekte zijn gebogen
gezicht. ‘Fred!’ Lotje schudde hem aan zijn arm. Hij stootte haar
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ongeduldig weg en las door met glazige gretige oogen. Lotje keek in zijn boek.
Natuurlijk weer Jules Verne. Dan hoefde ze niets tegen hem te zeggen, hij hoorde
het toch niet.
‘Waar blijft dat warme water nu, Lotje ga jij het eens even halen. Hier neem de
omwaschbak mee.’ Ma schoof Lotje de deur uit.
Ze liep de lange gang door. Bij de eetkamer was hij donker, verderop werd hij
licht, daar was een raam op de binnenplaats. Op haar zachte pantoffeltjes liep Lotje
onhoorbaar naar de keuken en deed de deur open.
Verbaasd bleef ze staan. Op een stoel naast het fornuis zat Wim, en Truitje zat op
zijn schoot. Ze waren zoo verdiept in een omhelzing, dat ze Lotje niet hoorden.
Lotje deed schuchter een stap achteruit naar de deur en keek strak naar het fornuis.
De groote ketel stond te razen, de stoom kwam in een wittige damp uit de tuit
gestoven. Lotje deed een stap naar het fornuis en toen weer naar de deur. Ze kreeg
het warm. Truitje kwam langzaam overeind en keek met zalig-verdwaasden glimlach
naar Wim. Toen bestierf de lach om haar lippen. Ze staarde naar Lotje en bleef van
schrik op Wim's knieën zitten.
‘Het water,’ stamelde Lotje. ‘Ma zei...... het water......’
Truitje stond op en greep naar haar haar. Wim met een rood gezicht en
vreemd-glanzende oogen stapte op Lotje toe: ‘Waarom kom jij hier binnen sluipen,
hè klein nest! Als een poes sluip je rond!’ Lotje keek vreesachtig naar Wim's booze
gezicht.
‘Ik kan er niks aan doen, ik moest het warme water halen,’ zei ze bevend.
‘Ik moest het warme water halen!’ bauwde Wim haar na. ‘Dan had je toch zeker
kunnen kloppen.’
‘Kloppen?’ zei Lotje. ‘'t Is toch de keuken.’
‘Nou maar, of je 't kan helpen of niet, pas op als je gaat klikken. Heb het hart niet
dat je het tegen Ma zegt! Dan zal je eens zien wat er gebeurt!’ dreigde Wim. Truitje
schonk het warme water in de omwaschbak. Omzichtig liep Lotje langs Wim naar
de tafel en tilde de bak op.
Wim nam zijn sigaar van de aanrecht:
‘Als je je mond houdt, dan krijg je iets moois van me,’ zei hij zachter er achterna.
‘Wat wil je hebben? Denk er maar eens over. Maar je houdt je mond hoor, klein
nest.’
Lotje knikte en ging met trillende beenen naar de eetkamer.
‘Kun je nog langer wegblijven,’ zei Ma. ‘Help Jenny afdrogen en trek straks een
schoon schort aan, voor Grootma komt.’
Toen Lotje in de salon stof had afgenomen, moest ze Pa gaan roepen voor de thee.
Pa lag in zijn kamer op de canapé te slapen. Lotje keek naar zijn rimpelige oogleden
boven zijn dichte oogen, naar zijn groote snor en zijn dunne grijze
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haar dat vlossig over zijn rooden schedel lag. Een dikke ader zwol op zijn voorhoofd
telkens als hij ademhaalde.
‘Pa, Paatje,’ zei Lotje en schudde aan zijn schouder. Zijn oogen gingen open en
keken Lotje leeg aan. Toen bewoog hij zich en werd wakker.
‘Of u komt theedrinken.’ Lotjes hand streek over Pa's groote voorhoofd, met haar
wijsvinger duwde ze de lange opstaande stekelharen van zijn wenkbrauwen neer en
streek erover tot ze plat bleven liggen.
Pa kwam overeind en gooide de plaid naast zich op de canapé.
‘Hoe laat is het?’ geeuwde hij.
‘Bijna halfvier. Zeg Paps, speelt u straks een spelletje halma met me?’
‘Waarachtig! Dat zal uitkomen. Waar is je moeder?’
‘In de salon. Grootma zal dadelijk wel komen.’
Pa ging voor den spiegel zijn haar gladkammen.
‘De oude man wordt kaal. Een grijze snor en een glimmende schedel, 't is fraai.
Tja kind, mijn goede jaren zijn bijna over. Mij wacht een vroege kindschheid, ik
begin al met spelletjes halma!’ Pa trok zijn wenkbrauwen hoog op en keek Lotje aan.
‘Ja Pa,’ zei Lotje glanzend.
‘Jou bevalt dat wel, drommelsche kabouter, wij hooren hier in huis zoowat bij
mekaar, hè? Een oude en een jonge idioot. Ja, mijn dochter, een nieuw bewijs voor
Pythagoras' stelling hoeft men van jou niet te verwachten. Overigens......’, Pa ging
op zijn bureaustoel zitten om zijn sokken op te trekken, - ‘van mij ook niet. Wat ik
zeggen wilde, jongste telg van mijn geslacht - je draagt je naam met eere, als ik naar
jouw onbewegelijke kabouterfiguur kijk, dan zie ik Sodom en Ghomorra in puin
vallen achter je versteende zoutelijkheid. Ga je nog niet naar catechisatie?’ Pa keek
over zijn bureau naar Lotje, die op éen been aandachtig stond te luisteren.
‘Nee Pa,’ zei ze, blij dat ze zijn vraag begreep.
‘Sodom was de stad des verderfs, mijn kind. En wat zonde is, weet je nog niet.
Dat zal de dominee je leeren.’
‘Ik weet het best,’ zei Lotje geringschattend. ‘'t Is, wat je niet doen mag.’ Tegelijk
keek ze Pa met een schok van schrik aan. Zou hij iets weten?
‘Heeft de zonde zelfs jouw kabouterdomein besprongen? Die kan toch niemand
met rust laten. En, mijn dochter wat weet jij van de zonde, hè?’
‘Niets Pa,’ fluisterde Lotje, haar handen in haar schort rollend.
‘Dat is niet veel. Daar weet ik nou wel wat meer van. Je vader is een zondig man,
Lotje, vraag het maar aan je moeder.’
‘Ja Pa,’ zei Lotje gehoorzaam.
‘Je vader,’ Pa zocht zijn brillenhuisje, ‘is om zoo te zeggen de zonde zelve. Je
moet de zonde verafschuwen, mijn kind, maar je ouders liefhebben. Zoek dat nou
eens uit. Begrijp jij het?’
‘Nee Pa,’ bekende Lotje.
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‘Vraag het aan je moeder. Je moeder weet alles. Je moeder,’ Pa haalde zijn lorgnet
uit het etui en zette die onder op zijn neus, ‘is een phenomeen, zij is een der
merkwaardigste figuren van onzen tijd, Lotje.’
‘Ja Pa.’ Lotje keek Pa dringend aan. ‘Pa?’
Pa keek boven zijn lorgnet aanmoedigend naar Lotje.
‘Weet Ma alles?’
‘Alles,’ zei Pa beslist.
‘Maar...... als het nou een geheim is.’
‘Voor je moeder bestaan geen geheimen. Het heelal is voor haar een open boek,
dat zij met even groote vaardigheid en scherpzinnig doorzicht ontcijfert als het
huishoudboekje. Je moeder is een priesteres der wetenschap, Lotje. En speel nu met
je grijzen vader een spelletje halma.’
Lotje keek ongerust om zich heen. ‘Pa’, zei ze en slikte ‘Als ma...... weet Ma dan
ook van, van het dubbeltje, en van...... de Nautilus...... en... en alles?’
Pa bleef staan met het groene gordijn van de boekenkast in de eene en het
halmabord in de andere hand. ‘Verklaar je nader, mijn kind,’ zei hij.
‘En van...... Jenny...... en van Wim en Truitje en alles?’ Lotje rukte radeloos aan
haar schort. ‘Is dat allemaal zonde, Pa?’ Lotje keek wanhopig omhoog naar Pa.
‘Mijn dochter, je spreekt orakeltaal. Mijn oude hersenen kunnen dat niet volgen.
Als je mij, onder het genot van een spelletje halma, alles nu eens haarfijn vertelde?’
‘Nee Pa, nee Pa,’ schudde Lotje. ‘Het zijn allemaal geheimen. En Ma mag het
heelemaal niet weten. En u zegt, dat Ma alles weet. En ik heb niks gezegd. En Wim
zei...... oo’, Lotje's stem stierf weg, ‘en Jenny, heeft gezegd...... ooo...... En Fred
zei......’
‘Als ik het goed begrijp, hebben ze allemaal wat gezegd, maar jij hebt niets gezegd.
Dat is een bewijs van verstand mijn dochter. Ik begin de toekomst voor je lichter in
te zien. Zwijgen is de hoogste wijsheid.’
‘Maar dat hèb ik gedaan, ik heb...... niks...... gezegd,’ snikte Lotje. ‘En u zei dat
Ma alles wist......’
‘Vertel mij nu eens waar je het over hebt.’
‘Over alles, over Wim en Truitje en het dubbeltje en......’
‘Wat is er met Wim en Truitje.’
‘Ik kon 't niet helpen, Pa, ik moest het warme water halen en toen zei Wim dat ik
moest kloppen.’
‘Waartegen?’
‘Tegen de keuken, omdat Truitje, omdat hij Truitje, omdat Truitje en hij’...
‘Oe-la-la!’ zei Pa en zette zijn lorgnet hooger op zijn neus.
‘Lotje......’ galmde Ma's stem opeens aan de trap. Lotje vloog naar de deur.
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‘Ja Ma?’
‘Waar ben je?’
‘Bij Pa, Ma.’
‘Kom dadelijk beneden.’
‘Ja Ma.’
Lotje liep zenuwachtig naar Pa.
‘Pa, o...... ik mocht niets zeggen, en als Wim het hoort, hij was zoo boos...... ik......
ik...... er is zooveel geheims, aldoor......’ snikte Lotje met haar schort over haar wang
vegend.
‘Mijn dochter, zooveel geheimen zijn te zwaar voor een kabouter. Je grijze vader
zal je dragen. Eerst geef je hem een kusje - zoo - dan belooft hij dat niemand ooit er
iets van zal hooren en dan ga je op zijn schouder zitten, en fluistert hem onderweg
naar de salon al die andere geheimen in zijn oor.’
Lotje vloog in de lucht en kwam op Pa's schouder terecht. Ze hield zich vast aan
zijn groote warme hoofd en liet zich lachend de trap afdragen.
In de salon klonken stemmen.
Pa deed de deur open en hield Lotje om den hoek.
‘Grootma is er al en Theo ook,’ zei ze, het halmabord onder haar arm vaster
klemmend.
Pa zette Lotje op den grond en ging achter haar binnen.
‘Eindelijk!’ zei Ma. ‘Ik had je al een half uur geleden laten vragen om beneden te
komen.’
‘Wie moet er naar den trein?’ vroeg Pa.
‘Niemand. Maar de eenige middag van gezellig samenzijn kon je nu wel eens niet
verstoren.’
‘Ik heb mij vermeid in een dialoog met mijn jongste telg, hetgeen mij van
ongewoon-groot nut voorkomt. Bonjour, Theo, bonjour mijn waarde zoon......’ Pa
wilde verder de kamer ingaan.
‘Die dialogen kon je dan wel eens op een anderen dag houden. En als je die eens
met Wim hield, zou het van heel wat grooter nut zijn.’
Pa keek tragisch uit het raam, hief zijn armen op, liet ze vallen en zei: ‘Dan heb
ik het alweer mis.’
‘Theo, wij rooken straks samen een fijne sigaar. Maar - in de studeerkamer. Hier
mogen de raamversieringen niet worden besmeurd door den vulgairen rook van een
Henry Clay. Eerst wacht mij nog de aangename en interessante taak je grootmoeder
te begroeten.’
Grootma zat in de breede leunstoel die iederen Zondag voor haar bij het raam werd
geschoven. Jenny had juist een voetkussen onder haar kleine voeten geschoven, toen
Pa aankwam.
‘Dat wordt maar steeds jeugdiger,’ zei Pa, wijzend op de luchtig-witte jabot aan
Grootma's bruin rimpelige hals en haar de hand kussend. Grootma keek hem achter
haar groote brilleglazen vragend aan.
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‘U ziet er zoo goed uit!’ donderde Pa's zware stem aan haar oor.
Grootma lachte gevleid, strekt afwerend haar kleine handen uit: ‘Dat zeiden ze
als jong meisje van me!’ lachte ze en streek haar zwartzijden rok glad over haar
knieën. ‘En, ik mag niet klagen,’ ging haar ijle bevende stem voort, ‘voor een oude
vrouw in haar vijf en tachtigste jaar...... kijk eens: mijn handen zijn nog recht en het
lezen gaat nog......’ Grootma trok verontschuldigend haar smalle schouders op en
legde coquet de witkanten lubben over haar pols.
‘En nog zwart haar......’ zei ze, opziend naar haar schoonzoon, verlegen en
schalksch.
‘Daar leg ik het bij af,’ schreeuwde Pa. ‘Mijn hoofd is zoo grijs als een duif. U is
een tweede Ninon de Lenclos!’
‘Wat zeg je?’ vroeg Grootma.
Pa wees op zijn haar en maakte drukke gebaren.
‘Ach!’ schudde de oude vrouw haar hoofd, ‘er zijn jonge menschen van dertig
jaar, die grijzer zijn dan ik. Daar is niets aan te doen. We zijn in Gods hand.’ Tegelijk
nam Grootma het kopje thee aan, dat Lotje haar op een blaadje bracht.
‘Dat lieve kind,’ zong haar brekende stem, ‘ze zal komende week weer bij me
koffiedrinken, nietwaar mijn lieve Lotje?’
‘Ja Grootma,’ gilde Lotje en werd door Ma's blik teruggezogen naar de theetafel.
‘Ik ben aldoor druk geweest bij je schoonzuster Adolphine. Dat is een verstandige
vrouw, maar - ze eet te zwaar. En geloof mij, ik heb rondgekeken in de wereld, - er
is geen deugd zoo groot als matigheid.’
Rinkelend viel het lepeltje van Grootma's kopje op den grond. Pa bukte zich, raapte
het op en schikte zich toen weer tot aandachtig luisteren.
‘En dat zal iedereen je vrouw moeten nageven: een verstandige, zuinige huisvrouw
met veel overleg, dàt is ze.’
Pa knikte uit alle macht.
‘Want zie je: mijn kinderen - het zijn allemaal mijn kinderen, zij liggen me even
na aan het hart, maar - dat weet je wel - jouw vrouw...... Ze is de jongste...... ach......
ik kan niet alles zeggen, in een moederhart gaat zoo veel om...... als ik dat alles hier
aanzie...... die lieve mooie kinderen en die verstandige brave ouders...... ach......’
Grootma steek met haar zakdoek over haar brilleglazen, ‘er is zooveel ongeluk in de
waereld, maar dan zeg ik toch: God is goed.’
‘Onuitsprekelijk,’ schreeuwde Pa.
‘En jij ook: je werkt hard, altijd ben je in touw en - bemind en geacht door allen
die met je omgaan. Dit gezin - ik zeg het als oude vrouw, die méer heeft gezien - dit
gezin is een gelukkig een bloeiend, een braaf gezin. En Adolphine,’ Grootma nipte
voorzichtig en behaagziek van haar thee, haar
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pink luchtig omhoog geheven, ‘Adolphine...... ach ze heeft weer andere deugden,
maar...... kijk eens, jij zult dat begrijpen, ik hou van smakelijk eten, ik kan zelf een
lekker schoteltje klaarmaken, maar zoo als zij!......’ Grootma zuchtte. ‘En altijd je
maar alles opdringen...... dat is niet verstàndig. En voor haar lever deugt het heelemaal
niet. Nee...... voor mij is het een genoegen om hier te zijn, een geluk dat God mij
iederen Zondag schenkt en waarvoor ik Hem dank.’
Pa was telkens opgestaan, om een beaming in Grootma's oor te schreeuwen. Nu
wischte hij zich het voorhoofd af en dronk met groote teugen van zijn thee.
‘Theo!’ riep Pa. ‘Heb jij je Grootmoeder al verteld, hoe het in Leiden gaat? Kom
jongen, kom jij hier nu eens een interessant discours houden.’
Pa duwde Theo op zijn stoel en liep haastig naar de theetafel om nog wat melk.
‘Waar zijn Fred en Wim?’
‘Wim zit te werken,’ antwoordde Ma. ‘Maar waar Fred nu weer is, - Lotje ga jij
hem eens roepen, en vraag of Wim ook komt.’
‘Dat is fameus, die Wim, die werkt op Zondag,’ smaalde Theo, door Grootma's
langzame woorden heen.
‘Als jij je daaraan eens spiegelde,’ stelde Ma voor, en ging tegenover Grootma
voor het andere raam zitten.
Een oogenblik later kwam Wim binnen. Theo sprong op: ‘Wim, je hebt Grootma
nog niet gezien, hè?’
‘Ja zeker, straks al,’ zei Wim met leedvermaak.
‘Jenny, geef jij Wim eens een kop thee,’ zei Ma.
‘Mijn zoon, mijn vaderlijk hart klopt welgevallig bij het vernemen dat je zoo hard
werkt.’
‘Ik verlies enorm veel tijd met dat idiote heen en weer reizen. Enorm, zeg ik u. 't
Is meer dan ridicuul, vader, dat ik hier nog bij de broertjes en zusjes wordt gerekend.’
‘Zou je niet eens onder vier oogen......’ begon Ma.
‘Nee nee...... ik begin daar wel iets voor te voelen. Het komt mij voor dat deze
werklustige jongeman maar eens op eigen beenen moet staan. Mijn zoon, jij gaat in
Leiden wonen.’
‘Vader, u is een enorm fideele kerel!’ Wim sprong op.
‘Daar staat mijn verstand compleet bij stil!’ zei Ma. ‘Enfin, ga je gang, ga je gang,
het kan niet op! De kruik gaat zoolang te water...... we zullen zien!’
De deur vloog open. Lotje stormde naar binnen.
‘Ma, Ma...... O, Pa......’ jammerde ze.
‘Wat is er?’
‘Fred is...... Fred zit in de Nautilus en hij kan er niet meer uit.’
‘Wat zeg je,’ zei Ma. ‘waar heb je 't over?’
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‘Vroegtijdige hersenontbinding,’ constateerde Theo.
‘Pa,’ smeekte Lotje, ‘ik heb 't u toch uitgelegd, ik mocht 't niet zeggen, maar nu
kan hij er niet uit.’
‘Wil je nu eens ordentelijk spreken!’ zei Ma streng.
‘Ja Ma,’ zei Lotje angstig.
‘Waar is Fred.’
‘Boven, Ma.’
‘Op zijn kamertje?’
Pa sprong op. ‘Ik denk dat Theo en ik maar eens moeten gaan kijken.’
‘O ma, Pa, ik mocht 't niet zeggen,’ huilde Lotje.
‘Hij zit in den schoorsteen, en hij kan er niet uit, hij zit vast. En ik durf niet aan
hem te trekken.’
Ma was al achter Theo en Pa de deur uit. Wim en Jenny volgden en Lotje draafde
erachter aan de trap op.
De oude vrouw zat alleen in haar leunstoel voor het raam. Haar smalle hoofd knikte
naar voren, al lager en lager. Door de opengelaten deur klonken kreten, die ze niet
hoorde.
Ze sliep, terwijl de geheele familie op het dak aan Fred trok.
Pas toen ze weer binnen kwamen, ontwaakte ze.
‘Wat is er?’ vroeg Grootma verschrikt.
‘Die aap van een jongen’, schreeuwde Ma, ‘zat in de schoorsteen. Daar heeft hij
de heele week al gezeten en zijn moeder weet er niets van. Ik weet niet meer wat er
in ons huis omgaat.’
‘Als je dat wil weten,’ zei Pa, de halmapionnen op het bord zettend, ‘dan moet je
het eens aan je jongste telg vragen.’
‘Praat geen onzin, ik heb al genoeg aan mijn hoofd!’
‘Dan,’ zei Pa, het bord uitnoodigend naar Lotje schuivend, ‘heb ik het alweer mis.
Wit begint, Lotje.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

122

Waarom zal ik mijn daaglijksch werk verachten?
Door Frits Tingen.
Waarom zal ik mijn daaglijksch werk verachten?
Wie heeft mij dan gezegd, dat ik mocht zijn,
Een mensch van meerder macht en meerder krachten,
Wie wees mij dan die wondre levenslijn?
Waarom wil ik een hoogste schoonheid wachten,
Die wijkt, wanneer ik reik naar 't eeuwig rein,
En reinigend genot van mijn gedachten
En dan verbleekt tot schemerigen schijn?
Toen wou ik slechts met nuchterheden leven,
'k Had 's morgens al mijn droomen weggedreven
In 't duister, waar mijn wil hen slapen deed.
En toch, zij worden in den avond wakker
En komen weiden op den wijden akker,
Waarvan alleen mijn ziel de wijdte weet.
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Leege tijd,
door Frits Tingen.
Mijn leege uren zijn mij martelingen,
Ik voel mij in een ledig land alleen,
Wist ik een lied, om nu, om nú te zingen,
Ik zoek, en zin, en wacht...... en weet er geen.
O wist ik toch die ijlheid te verdringen,
Die als een droeve dreiging om mij heen
Beweegt, in altijd mateloozer kringen,
Van eenzaamheid en droeve ledigheên.
En rusteloosheid doet mij rust verachten,
Ik weet niet, wat ik doen moet met mijn tijd,
Die leeg is, waar mijn zoekend hart om schreit.
En werkeloosheid hoont, bespot mijn krachten,
Want in de armoe van mijn leegen tijd
Wordt ieder uur een wrokkend zelfverwijt.
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Schoolkolonie,*)
door Lode Zielens.
ZIJT gij het hier nog niet beu?...... vroeg Deugnietje met stille stem en blikte, met
klein genepen oogjes, loerend rond.
- Neen, zei Magdaleentje.
- Ik al van den eersten dag.... De meisjes zijn zoo flauw.... mauwvegers, en ze
durven niks...... en...... en hier zijn geen jongens.... zeg, speeldet gij niet geerne met
jongens, Leentje.
- Die zijn veel te dwaas, meende Magdaleentje, braaf......
- Och, ik wel - Gèneken en Camilleken, dat zijn mijne twee vrijers. Camiel is 'n
sloeber, maar daar lachen we altijd zoo mee...... ik hou ook veel van Gèneken......
maar Camiel is toch plezanter...... ik heb eens gaan fatsen.
- Ik ook, aarzelde, Leentje.
- Met jongens? zeg?
- De juffrouw ziet naar ons.
- Och, die zotte - laat ze zien.
Deugnietje wandelde met Magdaleentje om en om het schoone grasplein, dat vóór
de schoolvilla, in den dalenden avond, te geuren lag. Het had al heel den dag fijn
geregend en grauwe waterzakken waren over de dingen op het land gevaren, maar
met den komenden avond dreven de wolken bandeloos in kleuren-rijkdom en zelfs
de armste mensch had nu goud op z'n kleeren.
Door de takken van den grooten, reuzen-eik lachte Janneken-maan, flauwkens en
simpelkens.
Van uit de toppen van de waaiboomen zeeg zoo stillekens-aan het avonddonker
naar beneden en de dwalende vogels brachten de nachtboodschap van uit het zwarte
bosch mee.
In die roereloosheid zwol soms de windasem en dan o, die wuivende boomblaren
en dat ruischende bosch. De geur van de roode rozen in den hovenier zijnen hof,
kwam omhoog en steeg zoo prikkelend in uwen neus en ge proefdet hem echtig van
voor op uw tong.
En onder de wijde takkenarmen van de groote boomen, de drie Goddelijke Deugden
- op het graspleintje, vóór het witte koloniegebouw nu met goud belegd - zaten de
meisjes kolonistjes en luisterden, met open oorkens, naar Juf, die zoo schoon, zoo
héel schoon vertellen kon. Ach neen, juffrouw had ze nog nooit zoo braafjes en
stilletjes op de schoolbanken gezien, maar ook hier, in de eetzaal, werden hun
mondekens wel eens te luchtig-luid.
Maar juffrouw kon toch zoo schoon vertellen......
Deugnietje kon het niet hooren, dat lamme vertelsel, van dat brave

*) Fragment eener novelle, getiteld: ‘Van twee Kinderen’.
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kaboutermanneke en die schoone prinses en heel stilletjes was ze er van door geritseld
en wandelde dan liever maar wat rond......
- Nu dat het ophoudt met regenen, en we konden spelen, vertelt ze......
- Ja, dat is waar......
- Zie die Marie d' Hooge daar nu eens zitten, en Alice; wat flauw mannen!
- Ze kunnen u niet uitstaan, ge zijt veel te vrank.
- Juffrouw kan mij ook niet verdragen - Den eersten avond heeft ze me in m'n
hemd op den allée gezet.
- Ja?
- Ik had maar eens efkens met m'n kussen in Jeanneken heur gezicht gegooid.......
- A......
- En moest die dat dan gaan zeggen?......
- En ik heb hier altijd honger...... Zeg, hebt gij genoeg?
- O ja,...... maar we krijgen hier geen peren.
- We krijgen hier niks, dat goed is......
- Die groep voor ons niet, maar den anderen, d'r is er een van gaan loopen...... een
uit ons straat......
- Wat?......
- Ja, echt...... langs den hof...... zei Leentje.
Onmerkbaar zakte het duister naar beneden. Reskens vloog er een vogel met groot
gerucht. Het water van de beek hield nu z'n asem en het windeken wandelde nu zeker
in andere landen en deed daar de boomen-kruinen ruischen en zoeven van de pret.
Het was zoo stil nu,...... zoo héel stil, en voelde de haan van Jan den hovenier dat
hij kraaiend gevloekt had, en zweeg hij nu plots, omdat hij er spijt over had?
Uit het gras van de weide steeg nu vrede omhoog, onzichtbaar in den mist, die om
en om witte veeren op de dingen lei - en 'n mensch z'n hart liep over van goedheid.
Juffrouw haar vertelsel was gezegd...... maar ze wou de kinderen nog niet slapen
doen......
Wie wilt er eens een liedje zingen? vroeg ze...... dat hoorde zoo......
En een meisje, - als vanzelf, zong:
Aan U alleen;
Geen avondwind en ruischt zoo zoet
In stille van den tijd,
Dat mijn gedacht iets anders doet
Dan zoeken waar ge zijt......

Die brooze kinderstem zong dat melancholieke lied zoo mooi. Dat zwol
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en dat stierf weg en ruischte zoo zoet. Dat kindeken lei haar zieltje in dat lied en dat
simpele vooisken kwam uit heur mondje geborreld en de klanken gingen zoo héel
ver weg, zeker wel tot aan het zwarte bosch en vielen daar neer aan de voeten van
boomen, die alzoo vogels hadden hooren zingen. En dat naïeve liedje werd een ruiker
van geurende bloemen.
Deugnietje hoorde er eerst niet naar...... maar toch bleef ze eens efkens staan en
luisterde.
Ze zingt schoon, he Sinneken?
Ja - fezelde Sinneken...... ik ken dat ook en nu neuriede ze mee.
Geen van beiden wou nog 'n simpel woordeken zeggen.
Sinneken wou wel door wandelen, maar ze kon geen voetje verzetten.
Willen we gaan zitten - Leentje?
Ja...... Sinneken.
‘Ik denk aan U, waar gij ook dwaalt......’
Sinneken look haar oogen en wat zag ze nu? Gèneken en Camilleken, Anneken
en Louisken, Mitje en heel die lustige bende op straat ravotten, belleken trek doen,
over 't lijfje wippen, bloemeken spelen, met de marbollen schieten, katteken oversnijen
- Antoinette wie heeft den bal - ach, al die vroolijke spelen, ze zag ze allemaal en
haar hoofdje deed er zeer van. Zouden ze me missen? dacht ze ineens.
Gèneken wel - maar Camilleken? zou Camilleken niet eens aan haar denken?
‘Geen sterretje verleidt er mij,
Ik zie uw oogenpaar.........’
begon het opnieuw.
En Deugnietje werd aangedaan.... Het was een schoone avond. Zouden ze nu ook
in de koord springen? En wat zou Gèneken, Gèneken, wel doen? En Jan, Jan den
hond? Alle morgenden kwam hij nu schreeuwen aan heur bed, om bij haar te liggen.
Het had zoo lang geduurd eer hij 't kende, maar nu een heele week deed hij het al.
Sinnekens oogen werden vochtig. Ze sloeg haar arm rond Magdaleentje haar halsje
in groote innigheid en heur stemmeken was niet zoo helder als altijd als ze zei: Wij
hebben thuis een hond...... zeg Leentje. Hij heeft zwart haar, van dat blinkend - En
als ik op z'n kop kittel tusschen z'n ooren, doet hij z'n oogen toe - voor 'n klontje
suiker gaat hij op z'n achterste pooten staan en wandelt op en neer - en bassen dat
hij doet - bassen, tegen de katten op den hofmuur, lawaai dat hij dan maakt - Alle
avonden dek ik hem op z'n rood kussen goed onder - dat maar juist zijn gezicht uit
den neusdoek komt en 's morgens komt hij echtig schreeuwen...... Hé, wat zingen ze
nu?
Losjes, losjes, losjes,
Vliegen doen de klosjes......
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Toen begon Deugnietje stilletjes te weenen. Het leutige, lustige, vrije
kwajongens-leven brak in haar los.
Sinneken, wat is er? vroeg Magdaleentje. Maar Sinneken hoorde niet en snikte snikte van spijt...... o...... die straten, die weiden en bosschen, waar heur ploeg in
sjamfoeterde, die kameraadjes met hun straatjongens-manieren en hun harten immer
op kattekwaad bedacht - hun luidruchtige monden en hun tintelende oogjes...... Frank
waren ze allen en hun lijf zat vol kwaden durf en grenzelooze blijheid. En dan,
Gèneken, die simpele, malle jongen met z'n hart van goud, doende wat zij wou,
geerend wat zij lustte - Ach, alles zag ze nu weer, haar oogen waren vol water en
over heur wangen zakten traantjes.
Hier was ze zoo eenzaam, och arme - zoo verlaten. De anderen thuis konden vrij,
vrij doen wat hun beliefde, en hier...... hier...... zij.
In haar keel groeide een bol en ze had moeite om wat speeksel in haar droog
mondje te krijgen. En ze dacht nu altijd maar aan Gèneken...... die nu al wel slapen
zou......
Maar Camiel...... Camiel zou nog wel wakker zijn...... en op straat spelen en god
weet wat doen...... Wat zou Tilleken blij zijn, dat zij er niet was... Camiel hield ook
veel van Tilleken, misschien wel zoo veel van Tilleken als van haar......
- Ik zou willen thuis zijn...... Leentje...... naar Moeke!......
- Sinneken!...... Sinneken!......
Toen riep de juffrouw de kinderen te gare - We moeten binnen - het is tijd......
Ja, Leentje......
Alles stond nu zoo klaar in den heiligen nacht - de rozen waaiden hun geuren en de
boomen groeiden...... groeiden, in het zilver van de maan. Heel dicht bij, als hadt ge
het maar in uw armen te nemen, lag nu de groote, wijde verte onder den blauwen,
doorsterden hemel. Op de aarde doolde de goedheid nu rond.
Maar Deugnietje kon niet slapen - Door het venster kwam maneschijn op de witte
muren en een drijhoek licht viel op Leentje's beddeken...... Met heur oogjes wijd
open zag Sinneken naar de zoldering.
Ze had zich al eens op heur rechterzij gelegd, maar Janneken vaak streek z'n lijm
niet over heur oogjes.
Magdaleentje was eens wakker geworden - maar was terug onder de dekens
gekropen
Heel in de verte hoorde Sinneken 'n harmonica spelen - Ze was het hier toch zoo
schromelijk beu...... Ze kon er maar niet van slapen - ze wou hier weg - weer bij
moeke en Wiske, heur zuster, weer bij Gèneken en Camilleken weer bij Jan den hond
- Ze zoende het kussen, en ze weende......
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Maar vragen of ze terug mocht, dat dierf ze niet...... ze zou toch niet mogen......
Juffrouw had eens verteld van 'n jongen en die was komen zeggen dat vader en
moeder altijd vochten, als hij er niet bij was en... of hij niet mocht naar huis gaan.....
maar die had gelogen.... Juffrouw had dan gezeid, dat zij, die het hier niet konden
gewennen, onmogelijke kinderen waren, die zich nergens thuis konden gevoelen, en
maar liever weg waren, om deugnietenstreken uit te zetten.... Nu, Juffrouw zelf was
wel zoo slecht niet - maar hier was Sinneken niet vrij...... hier kon ze...... de
deugnieterij, die uit heur hartje kwam, niet uitleven...
En Janneken maan stak z'n gezicht door het venster...... maar toch kon Sinneken
niet slapen.... en al kwam er op z'n verrumpeld gezicht 'n vriendelijken lach Deugnietje bleef toch zoo droef.
De vorige groep niet...... maar den anderen...... dan was er een gaan loopen......
zoo had Leentje gezegd? Zou dat waar zijn? Zou Leentje dat zoo maar niet gezegd
hebben...... en......
Ze neep heur oogjes toe...... bleef ze toe houen, stampte met haar voetje en beet
in heur handje; ze zou...... morgen in het bosch.... zou ze het durven...... en...... wat
zou...... Toen snikte ze...... ze wist niet......
En, met de oogjes toe en traantjes op heur wangen, bleef ze wachten of de slaap
niet over heur oogjes wou zakken...... in haar oorkens sjoepten wel duizend krekels
en ze zag in groene, gouden en kristallen zalen van groote paleizen, nooit gezien......
En het was wonder! Er kwam nu weer vrede in haar hartje......
En ze droomde...... van Petrusken en Evelinneken...... het kaboutermannetje en
het schoone prinsesken, die vluchtten uit de onderaardsche gangen van het
kabouterskasteel......
En zoetekens, zachtekens-aan, viel Deugnietje in diepen slaap!
De lucht was betrokken, den volgenden dag; blauw-grauw, gedreven door veel
zotwindengeweld voeren de wolken...... maar al gauw had het zonneken ergens een
holleken gevonden en daar hong ze nu tusschen de boomen en beloofde dat ze het
warm zou maken overdag.
Deugnietje was heel gerust, heel kalm - maar in haar koppig koppeken stond het
vast: - stillekens - heel stillekens - zou ze er uitmuizen; - ergens in het bosch - als ze
‘bedot’ spelen - niet uitkomen - maar weg ritselen naar ginder - dàar moest de stad
liggen - Dat stond nu zoo vast als een gemetselde muur - aan niemand zou ze iets
zeggen.
In groepekens - vriendinnekens en kameraadjes - gingen de kolonistjes over de lange
baan - Langs weerszijden stonden de boomen, gegroeid tot
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een bladerendak en van verre stonden de blauwe bosschen met hun toppen in den
hemel. Korenhalmen stonden gebusseld, goud in de zon - op het heidekruid, aan d'
overzij, fonkelden nog wat dauwdiamanten.
Ze liep zoo wijd en zoo recht, die baan, grauw gekasseid, recht als een regel - met
de huizen en de kerken van het dorp aan het einde. De boomstammen stonden
onverzettelijk als soldaten, wachtend naar een woord nooit gehoord - kleine wegeltjes
liepen het land in, heel ver weg - naar de bosschen en de heide.
Moe, traag gingen de kolonisten, ze waren al zoo ver geweest...... en ze zouen heel
blij zijn als juf hun eens liet rusten.
Deugnietje had Magdaleentje aan den arm, maar hun tongeskens hingen stil in
hun mondje - Sinneken dacht zooveel - nu hoopte ze maar, dit was de baan naar de
stad,...... dat ze hier spelen zouden - dan....
Maar juffrouw liet ze maar verder gaan - verder gaan - tot er een zei: Juffrouw, ik
ben moe - laat ons hier wat zitten, juffrouw.’
Kom dan maar - zei juffrouw.
Al dadelijk deden er eenigen katteken, maar dat was niets voor Deugnietje... toch
deed ze maar mee - Juffrouw had hen wel gezegd tot waar ze loopen mochten - En
als dat zooal 'n tijdeken geduurd had, zei Deugnietje:
- ‘Willen we bedot spelen?’
- Ja; zei Leentje, willen we......
- Dat moeten we eerst vragen, meende Mitje. We zullen wel mogen.
- Eerst vragen - riep Mitje, die al naar de Juffrouw liep.
- Ze mochten.
- Aftellen, wie er aan is.
Sinneken zat achter 'n grooten, dikken lorias van een boom; goed verstopt en loerde
door de struiken - Juffrouw zat in een kringetje van kolonistjes en vertelde weer.
Ze voelde haar hartje kloppen onder haar kleedje en ze wist dat haar kaakjes
rood-gloeiden - Ze dierf nu niet goed doen, wat ze vannacht gedroomd had - Er
hamerde iets in haar hoofdje, gedachtekens trippelden rond - maar nadenken kon ze
niet...... wou ze niet...... Daar was de stad......zag ze door de takken den hoogen toren
niet?...... Takken kraakten en eer ze iets wist, liep 'n bruine haas met rappe pooten
haar voorbij.... ze hoorde de meisjes krijschen en lawaaien en dat klonk ver weg.
Toen waagde ze 'n voetje in het hout - maar ze zag om - niemand had het gezien,
nog een - ze dierf niet - weer eentje, maar nu trok ze haar voetje terug; - plots bukte
ze zich, wrong zich door de heesters - 'n tak sloeg terug in heur gezichtje - en ze
bloedde al aan heur handje - maar dwazer, wilder wrong ze heur lijfje er door. Heur
asemhalen ging luid - het was zoo
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benauwd donker onder het groen - en zoo nu en dan zag ze eens een lappeken blauw
van den hemel in mededoogen gespannen.
Spinnekopnetten verbrijzelde ze en de draden bleven aan heur kleedje hangen.
Rakelings scheerde haar voetje langs een nestje waar wat bruin gespikkelde eitjes,
voor 't stelen lagen - tot ze op 'n wegel kwam, die langs een beemd naar de baan ging.
Sinneke asemde heel diep en zag eens om, niemand kwam achter - het was zoo
stil - geen vogel floot en niemand was er......
Heur handjes waren zwart van plakkenden terpentijn, en gekrapt - en in heur
kleedje was een groote scheur - ze liep nu op heur teentjes wel...
Plots, voor ze het vermoedde, zag ze ineens de kasseien van de baan - de boomen
- ze liep nog wat harder - en als ze de baan opklauterde zag ze nog wel eens om maar vooruit langs de rails van den stoomtram, dáar stond de hooge toren te wachten
in de lucht, dáar waren de straten - de huizen...... daar was Gèneken en Moeke,
Camilleken en Louisken - dáar waren ze allen, - en heél rap gingen haar voetjes,
maar nog rapper ging haar hartje, over de verre baan naar de vrijheid - die ginder in
de zon te blinken lag.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Ina Boudier-Bakker, Aan den Overkant, Amsterdam, P.N. van Kampen
en Zoon, zonder jaartal.
Ofschoon misschien niet tot mevrouw Boudier's diepste, innigste, en dus beste werk
behoorend, biedt dit kleine romannetje toch wel een zuiver staal van haar rijp en
sterk talent.
Over de taal van mevrouw Boudier wil ik nu maar niet veel meer schrijven. Er
zijn critici die deze taal onlitterair hebben genoemd. En dit is misschien niet gehéél
onjuist. Als men er maar niet uit concludeert, dat haar werk geen litteratuur zou zijn.
Een verhaal - of ander schrijf-werk - wordt litteratuur, wordt dus litterair, door de
zuivere verwoording van een sterk gevoel, dat den auteur tot schrijven drong. Nu
ontbreekt er m.i. nog al eens wat aan de zuiverheid van mevrouw Boudier's
‘verwoording’. Zij schijnt dikwijls al tevreden te zijn, als men...... nu ja..... wel zoo
ongeveer begrijpen kan wat zij eigenlijk wil zeggen. Haar beelden vooral zijn vaak
ondoordacht. ‘Ik begrijp het heel goed, maar het s t a a t er eigenlijk n i e t ’, is een
van mijn meest frequente gedachten bij het lezen in mevrouw Boudiers boeken. Maar
ook deze: ‘Wat is dat wonderlijk precies gevoeld en gedefinieerd!’ En als ik haar
boek uit heb, ga ik om met de overtuiging, dat van de ontroeringen, die haar tot
schrijven hebben gebracht, mij eigenlijk niets ontsnapte, dat h e t g e e n z i j
d i t m a a l w e e r o v e r h e t l e v e n z e g g e n w i l d e , zeer zuiver tot mij
doorgedrongen is. Dit bewijst dat mevrouw Boudier, naast een wellicht gebrekkig
taalvermogen, een groote, suggestieve macht van schrijven bezit.
Het gegeven van dit romannetje is niet bepaald nieuw, het werd integendeel al
honderden malen behandeld. Een meisje van groot-steedsche beschaving en
aangeboren gevoelsverfijning trouwt - onbewust van 't geen zij onderneemt - een
braven, dorpschen goeierd, die gelukkig mede niet ganschelijk van delicatesse
verstoken blijkt. Doch wat eigenlijk liefde is, Emilie leert het pas kennen, wanneer
zij, reeds eenige malen moeder geworden, veel verkeert met een, jongeren, vriend
haars gestorven vaders, een wetenschappelijk onderzoekingsreiziger. Op het punt
aan deze liefde toe te geven, bedenkt zij zich en gaat naar haar man en kinderen terug.
En wij begrijpen haar, zijn zelfs min of meer overtuigd van de dringende
noodzakelijkheid in dit verloop. Er is iets pretensieloos heroïsch, dat ons aantrekt,
in het gedrag van dit vrouwtje; afscheid van haar nemend buigen wij ongetwijfeld
allen in gedachten het hoofd. Achteraf echter komen overwegingen ons plagen van
dezen aard: Zal haar heroïsche daad werkelijk ten goede komen aan het geluk van
Emilie's man en kinderen?
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Hoe zou het gegaan zijn bij scheiding, en als dan b.v. die man eens was hertrouwd
met zijn zeer zorgvol huishoudstertje (‘het Vogeltje’)? Had die meneer van Obben,
die nu maar weer alleen naar Ceram moet, toch niet ook eenig, misschien zelfs wel
heilig recht verkregen, en heeft ten slotte ieder mensch, naast zijn plichten en
verantwoordelijkheden, niet ook eenige verplichting jegens zichzelf en zijn sterkste
gevoelens?
Het zijn maar vragen. Wij durven ze niet met beslistheid beantwoorden. En onze
eerbied blijft bestaan - zij het dan niet geheel zonder zekere verbijting, zekere....
onwilligheid.
H.R.

Gustave Cohen, Ecrivains français en Hollande, dans la première moitié
du 17e siècle, Paris, Ed. Champion, 1920.
Dit is in al zijn omvangrijkheid en niettegenstaande den overvloed van détails die
de conscientieuse schrijver gemeend heeft te moeten geven, een boeiend verhaal van
de levens der groote fransche intellectueelen die in de eerste helft der 17e eeuw hun
toevlucht zochten in Holland, wijkplaats voor alle vrijdenkers, die in hun eigen land
met inquisitie en doodstraf bedreigd werden.
Het is een onbetwistbaar feit, dat Holland veel geleerd heeft van die intellectueele
bannelingen; ook dat onze cultuur veel te danken heeft aan de fransche is bekend
genoeg; de Leidsche universiteit zag dat in en trok daarom groote fransche geleerden
als Clusius (de l'Escluse), Scaliger en Saumaise met veel moeite binnen hare muren;
men zou alleen de opmerking kunnen maken dat professor Cohen hier, in een soort
van chauvinistische vreugde, wat al te sterk den nadruk op dien gunstigen franschen
invloed gelegd heeft. Het zij echter eerlijk erkend, dat de schrijver met dit boek ook
aan Frankrijk een beeld heeft willen geven van wat Holland in de 17e eeuw reeds
beteekende en hoe onder dat volk van kooplieden geestelijke ideale goederen soms
hooger geschat werden dan stoffelijke. Zooals ook blijkt uit het verhaal van de
oprichting der Leidsche hoogeschool, immers door de Leidsche vroedschap verkozen
boven vrijdom van belasting, toen Willem van Oranje haar de keus liet. ‘Immortelle
leçon,’ roept prof. Cohen uit, ‘donnée au monde par un peuple de marchands.’Het werk bestaat uit drie deelen, en in het eerste deel, dat hij ‘Régiments français
au service des Etats’ noemt, behandelt hij den dichter-soldaat Jean de Schélandre.
Zeer uitvoerig wordt verhaald van het contingent fransche energie en franschen moed,
dat zich aan de zaak van Willem van Oranje en Maurits wijdde en men vindt hier
o.a. een levendige beschrijving van den slag bij Nieuwpoort. Jean de Schélandre
heeft over dit beroemde wapenfeit een gedicht gemaakt, naar de toen heerschende
mode bezwaard met allegorieën en mythologische termen, toch getuigend van echte
welsprekendheid.
Het tweede deel gaat over de fransche professoren en studenten aan de Leidsche
universiteit, waaronder men enkele in de litteratuur bekende na-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

133
men aantreft, zooals den lyrischen dichter Théophile en den klassieken 17en
eeuwschen prozaschrijver de Balzac. Deze litteratoren werden waarschijnlijk naar
Leiden gelokt door de colleges der beroemde fransche geleerden, waaronder, naast
de zooeven genoemde botanist de l'Escluse, en de grootste filologen van hun tijd
Scaliger en Saumaise, ook de protestantsche theologen Daneau en Rivet genoemd
moeten worden.
Leiden had veel moeite en geld over gehad om Scaliger, dat ‘wonder van de eeuw’
naar zijn hoogeschool te lokken, teneinde grooter luister bij te zetten aan de
universiteit, die daarna inderdaad veel buitenlandsche leerlingen trok. De groote
humanist, waarvan prof. Cohen in een menigte goed gedocumenteerde bladzijden
verhaalt, geeft in een zijner brieven een aardig getuigenis van zijn genegenheid voor
Holland: ‘Quand à la façon de vivre de ce pays, croyez que j'y trouve peu de différence
à la nostre; en quelque chose, vous y trouverez plus de pollissure, en d'aultres plus
de simplesse. Mais la douceur de la liberté y est si grande qu'en nul(le.)’
Die ‘douceur de la liberté’ heeft ook den grooten Descartes behaagd en in deze
lage landen vastgehouden. Het derde en belangrijkste deel van Cohens boek is gewijd
aan de beschrijving van Descartes' verblijf in Holland.
Voor de wapenen opgeleid, kwam René Descartes oorspronkelijk in de Nederlanden
om zich onder Prins Maurits, die een europeesche vermaardheid op strategisch gebied
had verkregen, in de militaire kunst te oefenen. In Breda maakte hij kennis met den
mathematicus Beeckman, die de eerste was om in den jongen officier den genialen
filosoof te ontdekken.
Het werd tusschen de mannen een vriendschap voor jaren, die ongelukkig later
bedierf door Beeckmans jaloezie. Ofschoon Descartes een periode heeft doorgemaakt
van strijd tegen sommige Leidsche professoren, o.a. met den beruchten Voetius, die
hem beschuldigde van goddeloosheid en ontucht, heeft hij hier over het algemeen
de vrijheid gekend van denken, spreken en schrijven, waarnaar hij altijd smachtte.
En dat in een tijd, toen de Dordtsche synode (1618-1619) het strengste calvinisme
tot leer van de staatskerk verhief. Na zijn eerste verblijf in Holland ging Descartes
weer naar Frankrijk terug, maar het voorbeeld van verscheiden zijner vrienden, die
veroordeeld en zelfs verbrand werden voor hun al te liberale denkbeelden, bracht
hem, die zich nochtans een trouwe zoon der katholieke kerk noemde, er toe om weer
naar het veilige Holland terug te keeren, vooral omdat zijn ‘Discours de la Méthode,’
dat hij toen al in zich omdroeg, een voortdurenden aanval bedoelde op de filosofie
van de Sorbonne en op de leer van Aristoteles, waarbij men in Parijs nog altijd bleef
zweren. Van 1628 tot 1649 verblijft hij nu voor goed in Holland. In verscheiden
plaatsen heeft hij gewoond, daar waar hij rustige eenzaamheid vond in de buurt van
een intellectueel milieu. Hoe zijn geest daar rijpte in stille overpeinzing, het zou voor
ons het belangwekkendste verhaal kunnen worden, dat een biograaf van Des-
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cartes ons geven kon; maar behalve dat prof. Cohen ons niet uitsluitend een biografie
van den grooten wijsgeer heeft willen geven, was daartoe misschien een grooter en
vooral dichterlijker geest noodig, dan de nauwgezette, ijverig wetenschappelijke
waaraan dit boek te danken is. Toch heeft de schrijver ons wel een levend beeld van
Descartes weten te geven, want het is niet alleen over zijn geweldig intellectueel
leven, het is ook over zijn warmere, intiemere, menschelijkheid dat ons verteld wordt.
Hier lezen wij b.v. over wat er bekend is van Descartes' roman in Holland: van een
eenvoudige hollandsche vrouw had hij een dochtertje, waaraan hij zich blijkbaar
innig gehecht voelde, maar dat hij al spoedig door den dood moest verliezen. En dit
blijkt niet de eenige hartsaangelegenheid in zijn leven. Ook de meer dan
vriendschappelijke verhouding van Descartes met de princesse Palatine Elisabeth
van Bohemen, het beklagenswaardige nobele jonge meisje, dat een diepe vereering
voelde voor den grooten filosoof, maar dat door haar rang en opvoeding gedwongen
werd eenzaam en ver van hem te blijven, schijnt in zijn gevoelsleven een groote
plaats te hebben ingenomen. Descartes verliet in 1649 zijn geliefd rustig Holland om
gehoor te geven aan den roep van de zweedsche koningin Christine. Hij voelde zich
daar aan het hof doodongelukkig; te leven in de schaduw der grooten dezer aarde
was hem altijd een kwelling, en deze vorstin eischte het onmogelijke van hem: behalve
filosofische discussies moest hij ook comedies en balletten schrijven en dan zag hij
nog hoe weinig hij in staat was haar te behagen.
Na een jaar van veel lijden stierf hij, Holland betreurend, waar hij gelukkig was
geweest. Met uiterste zorg en nauwkeurigheid heeft prof. Cohen ons op de hoogte
gebracht van alle gegevens en documenten, die op het leven van Descartes (vooral
in ons land) een helderder licht konden werpen. Wij kunnen niet anders dan dezen
enormen, geduldigen arbeid bewonderen. Mooie portretten en reproducties van
handschriften versieren het werk.
F.D.M.

P.H. Ritter Jr., De Kunst van het Reizen, Arnhem, - Van Loghum, Slaterus
en Visser, 1921.
Voor wie het overigens reeds lang van elders mocht weten, brengt niettemin ook dit
kleine fijne boekje opnieuw het bewijs, dat wij, verintellectualiseerd en verbijsterd,
ledig en arm leven op een kentering der tijden; dat wij eene oude cultuur zien sterven,
en aan juist dit afsterven de vooruitzegging van een nieuwe mogen beleven.
‘Het is een jammerlijk bewijs van de verdordheid dezer tijden, aldus vangt Ritter
zijn mooie boekje aan, dat nu ook het wonder van het reizen niet meer bestaat.
Vereerden wij voorheen niet iederen reiziger zooals wij een bedevaartganger vereeren,
die in de plooien van zijn kleed den geur der heilige plaatsen met zich brengt? Wij
staarden in de oogen van onzen Noorschen vriend die door het kristallen licht der
witte nachten waren aangeraakt,
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wij zagen hem aan met een bevreemden eerbied, hij die iets wist dat aan ons nimmer
zou worden geopenbaard. En sprakeloos en klein stonden wij in onze daagsche
kleeren tegenover de rijkste dame der stad, als zij, zwierige verschijning, tusschen
de hollandsche meubeltjes kwam van het ouderlijk huis, - zij die was getogen naar
het blauwe Italië, waarvan in de avondschemering ons de meester vertelde dat om
zijn bezit de Keizers met legerscharen waren getrokken over torenhooge bergen.
‘Vrienden, gelijk met alle romantiek, zoo raakt het met de romantiek van het reizen
in onzen tijd gedaan. De bakker van den hoek, de kommenijsbaas, zij zijn gekomen
van hunne hooge stoepen - en zij doen mede aan het leven dat eertijds voor de
zonderlingen was voorbehouden, zij reizen mede, wij reizen allen mede naar het
kristallen Noorden en naar het blauwe Italië, wij allen die geen kommenijsbazen en
geen zonderlingen gebleven zijn, wij allen vallen aan op den disch des levens, wij
nemen allen deel aan het wonder, dat nu niet meer het wonder wezen kan. Toen de
weelde van het reizen niet langer bleef voorbehouden, toen kon het niet anders, of
het land van verre moest zijn geheimenis opgeven. Alleen de Keizer met zijne
legerscharen en de rijkste dame der stad stijgt over de torenhooge bergen naar het
blauwe land. Maar thans zijn de bergen doorboord, want ieder der landen gaf zijne
onbereikbaarheid alleen aan den zonderling en den Keizer en de rijkste dame der
stad. Doch niet alleen zijn de landen van verre b e r e i k b a a r geworden. Zij hebben
ook hun karakters opgegeven en hun reliquieën vernietigd’.
Het is in dit fragment - en het is karakteristiek voor het heele werkje - dat zich
uitspreekt, onmiskenbaar, het besef van een einde. En ook de Weemoed daarom. De
weemoed om het verlies der oude romantiek; om het verlies van traditie en vooral
van karakter; - de weemoed die de ook hier beleden wanhoop beteekent aan de
wordende Openbaarheid van het leven; de wanhoop om het huidig Ledig, aan de
cultuur van Gewapend Beton en Gegalvaniseerd Plaatijzer, aan het jammerlijk regiem
van smakelooze platheid en grove middelmaat!
Helaas! karakterloosheid, platheid, middelmatigheid zijn in de meerderheid.
Daarom doet de stem van dit boekje; daarom doet de stem van dezen peinzer, gelijk
trouwens die van elken waarachtigen, zich zijne zending bewusten kunstenaar, aan
als het geluid van een dezer-wereld-ontwende, van een vereenzaamde. Zoolang
suikerbakkers en kommenijsbazen mede reizen naar het blauwe Italië; zoolang zij
eene cultuur scheppen en in standhouden aan hun innerlijk gelijkwaardig; zoolang
zij de groene zetels in de colleges van bestuur met hunne weldoorvoede
vleeschelijkheid vullen en de karakterloosheid van onzen zoogezegd ‘grooten’ tijd
bestendigen door bloot de macht van hun angstwekkend aantal...... zóólang zal de
zuivere en bezonken stem die in dit boekje vernomen wordt dun en ijl klinken in
eene woestijn van mediocriteit.
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Elk geadeld en waarachtig Geluid van een bewogen eenling kan niet zijn voor de
massa. En hoeveel te minder nog zal het dat kunnen zijn, indien de eenling, zich
afwendende, ontmoedigd en bedrogen, van het kille en ziellooze Heden, gelijk de
schrijver van dit werkje, in verklaarbare reactie de behoefte gaat gevoelen, zijne
woorden te omsieren met wijdschen pronk en smuk, en er zoo een enkle maal toe
komt zich te laten gaan in g e w i l d e begeerte naar Schoonheid, waar geen
w e r k e l i j k e ontroering momenteel de pen bewoog.
Zullen v e l e n woorden als deze verstaan: ‘Indien wij moeten aanwijzen, waar
zich het specifiek modern fetichisme, het fetichisme in specialen vorm zich het
duidelijkst uitsprak, dan komen wij tot kunstzinnigheid en kunst. Met het verdwijnen
der Schoonheid in de samenleving is gepaard gegaan een verhoogde potentie der
placiede individueele kunstgenieting, een begeerte naar opzettelijk en onmiddellijk
kunstgenot, waar wij ons niet meer temidden van eene harmonische vanzelfsprekende
Schoonheid konden bewegen.’
Zuiver goud - stellig! En zoo dan al dit zuiver goud niet is voor v e l e n , is het
daarom minder zuiver, is het daarom minder goud? En indien uitingen als de zoo
juist aangehaalde het lot deelen van al wat zich, met vrijen wiekslag, uitheft boven
de middelmaat, is het daarom minder subliem? Dit boekje geeft schoone en diepe
gedachten, in schoone rijke beeldende taal - het heeft bladzijden die men niet
bewondert, maar die men voor immer liefheeft na ze één keer te hebben gelezen. Er
zijn enkele gedeelten s u b l i e m . En zoolang, niettegenstaande het feit dat geen tijd
kunsteloozer was dan de onze, kunst en schoonheid hare waarde zullen behouden
voor het menschelijk gemoed, zóólang ook zal het waar zijn, dat niemand zonder
schade voor zichzelf onverschillig de stem zou laten verklinken die eene schoone
waarheid in dezen schoonen vorm onder de menschen uitdroeg:
‘Daar is achter in onzen bezigen en nuchteren geest de alles verterende jammer
en daarna de extatische verrukking dat wij dan toch maar het offer van niets minder
dan onze door onszelf zoo hoog bevonden persoonlijkheid aan het volbrengen zijn
voor leven en gemeenschap. Dit sentiment begint eerst wezenlijk onze geheele
persoonlijkheid te overheerschen, zoodra wij weten afgetobde verdrietige menschen
te zijn, zoodra wij overmand zijn door het leven en ons hoofd de dravende en
daverende zaken niet langer verdragen kan. De zelfvernietiging, die in toewijding
aan het zakelijke leven begon, wordt voortgezet, de tragiek van het sterven der
individualiteit wordt afgespeeld, - niet de inkeer wordt gezocht, maar de vergetelheid’;
en die op dien tekst dit voortreffelijke boekje over het reizen, dien ‘vaart naar de
vergetelheid’, in het licht gaf tot een blijvende verheugenis van wie het weet te
verstaan. Dat wil dus ook zeggen: het weet te waardeeren als zuivere uiting van
ongemeen kunstenaarschap.
D.TH.J.
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Friedrich Markus Huebner, Die neue Malerei in Holland, 1921. Klinkhardt
& Bierman, Leipzig. Van Loghem, Slaterus & Visser, Arnhem.
Dit boekje, dat zeldzaam volledig is, en waarin schier geen enkele naam, bekend of
half bekend, uit de moderne schilderswereld in ons land ontbreekt, heeft de deugden
zoowel als de gebreken van een beschouwing, die van zeer nabij het onderwerp
beziet.
Aan den eenen kant mag men zich erover verheugen, dat men hier in een zeer
welsprekende taal het willen en streven der jongere schilders ziet weergegeven, aan
den anderen kant wordt hier zeker veel te gewichtig geredeneerd over het werk en
de persoonlijkheid van onrijpe, zoo niet onbeduidende schilders. Het zou mij
verwonderen als de Duitsche schrijver niet lang en intiem met bijna alle hier besproken
modernen had omgegaan, zoodat hij hun eigen kijk op hun werk zoo niet overnam
- want tot zekere hoogte blijft hij critisch - dan toch tot grondslag nam voor zijn
waardeering. Daaruit is zeer zeker ontstaan, wat ik bij een overzicht als dit een zeer
essentieele fout vind, het gemis aan erkenning der proporties.
Zoo zien wij wel den naam van Christiaan Beekman gespatiëerd, niet echter dien
van Breitner, van wien terloops, in één groep met anderen, een zinnetje wordt gezegd,
zoo wordt de rij der eigenlijke modernen, die Toorop, van Konijnenburg en Thorn
Prikker bevat, geopend met Jan Terwey, zoo ziet men in de illustraties Jacoba van
Heemskerk even sterk vertegenwoordigd als Jan Sluijters, en veel sterker dan Kees
van Dongen. Piet Mondriaan, die dan toch van de ‘amorphisten’ of onderwerploozen
wel de zuiverste schilder is, wordt door geen enkele illustratie aan de buitenwereld
voorgesteld.
De theorie van de modernste schilderkunst wordt overigens uitgelegd en bepleit
met de grondigheid, en men moet ook zeggen, met de zwaarheid, die Duitsche
geschriften van dezen aard kenmerkt. Het boek is voor degenen, die er een inzicht
in willen ontvangen, niet zonder waarde, al was het alleen omdat zij er vrij duidelijk
uit kunnen zien, hoe de hier besproken schilders en schilderessen elk voor zich
denken, en hoe moeilijk het zelfs dezen geestdriftigen auteur valt, hun van elkaar
afwijkende bestrevingen met elkaar te verzoenen. Dit is o.a. gepoogd door de
verdeeling in Idealisten der Linie, der Farbe, des Raumes, en der Fläche, zoodat het
woord en het begrip Idealisme allen schijnt te vereenigen. Dit begrip zou dan als
tegenstelling moeten gelden tot de vorige scholen, die geen idialisten zouden tellen.
Inderdaad zou men in het groot kunnen zeggen, dat de schrijver bewijzen wil dat de
Impressionisten van de Haagsche en de Amsterdamsche school slechts op het uiterlijk
hun zinnen hadden gericht: (sie) suchten die Menschen für ein kurzes beglücktes
Hinhorchen, ein plötzliches genieszerisches Stillehalten zu gewinnen; was sie zu
bieten hatten, waren Feinschmeckereien, Stimmungskitzel’. Heel aardig, maar ik
geloof dat het geweldig onbillijk is.
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Als dit de tegenstelling moet zijn, is het een door en door gezochte en onjuiste.
Zoowel onder de Haagsche schilders (om ze zoo te blijven noemen) als onder de
modernste vindt men er, wie het daarom in het geheel niet te doen is. Het is waar:
het ideaal van Theo van Doesburg, den theoreticus der modernen ‘Die Kunst soll
nicht gemütserregend sein’ is door velen thans bereikt, al is deze negatieve
hoedanigheid er geen om zeer op te stoffen. Maar hoe rijmt zich daarmee wat de
schrijver van Frans Huysmans en Piet van Wijngaerdt zegt: ‘Sie sind die Verkünder
einer weichen, sich fest weiblich hingebenden Empfindungsinnigkeit’, (wat mij
intusschen alleen voor den tweeden waar schijnt). En waar in steekt de eigen
verdienste van Charley Toorop anders dan in een op de spits gedreven
‘Gemütserregung’?
Neen, men moet dit boek met zeer veel voorbehoud raadplegen, want het is, zooals
ik reeds zeide, het boek van iemand die te dicht op het onderwerp kijkt. En die er
ook, wat den tijd betreft, te kort bij staat. Gegevens voor den aard en zelfs voor de
levensbijzonderheden des schilders zal een later historicus er uit kunnen putten (het
is jammer dat de namen niet altijd juist zijn). Zulk een later geschiedschrijver zal
dan ‘des umfangreiche Lebenswerk Leo Gestels’ nog beter kunnen overzien, en
kunnen meten hoever W. Schuhmacher ‘im Spiegel des Bildnisses seinem Modellen
die Pforte zu neuen höheren Entfaltungsstufen’ geopend heeft.
C.V.

Corn. J.v.d. Sluys, Binnenhuiskunst, Vakbibliotheek van de maatschappij
voor Goede en Goedkoope lectuur te Amsterdam, 1921.
Lezingen, tentoonstellingen, uitgaven moeten de moderne binnenhuiskunst bekend
maken. Er zit voor mij eerlijk gezegd aan die propaganda wel ietwat een bijsmaakje,
want indachtig den goeden wijn, die geen krans behoeft, denk ik wel eens: waartoe
toch al deze reclame; maar aan den anderen kant zie ik dat ook Van Houten op zijn
chocolade, Philips op zijn gloeilampen, Verkade op zijn koekjes zooveel mogelijk
den aandacht vestigt. Dies zullen wij de reclame van deze kunst ook maar accepteeren
zooals ze is en Van der Sluys' boekje beschouwen als een goed bedoelde uitgave om
het publiek te laten zien wat er alzoo gemaakt wordt in dezen tijd.
‘Dit boekje werd (ook) niet geschreven voor de collega's. Het is mijn bedoeling
door middel van dit werkje antwoord te geven aan de belangstellende leeken en
toekomstige vakgenooten, die mij zoo herhaaldelijk om lektuur over dat onderwerp
vroegen. Tot op heden wist ik daarop geen afdoend antwoord te geven; wel zijn er
vele artikelen in tijdschriften verschenen, maar een compleet boek over de nieuwe
vormgeving voor de kunstambachten, dat dan tevens als het ware een balans zal zijn
over den arbeid van circa twintig jaren, bestaat volgens mijn weten nog niet.’
Het is dus een soort, wat propagandistisch gekleurd, overzicht.
Nuttig lijkt mij echter dat de schrijver tevens iets zegt over het begrijpen
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der techniek...... ‘omdat de waardebepaling van een gebruiksvoorwerp voor een groot
deel ligt in de wijze waarop het materiaal is verwerkt.’
Om zijn uitgebreiden stof eenigszins overzichtelijk te maken heeft hij deze
ingedeeld en behandelt hij na de periode ‘waaruit wij gegroeid zijn,’ de ‘historische
stijlen,’ de materialen, proportie, vormgeving en versiering.
Het spreekt van zelf dat hij de periode, waaruit wij gegroeid en die wij ontgroeid
zijn, afkeurt en evenzeer de navolging van historische stijlen. Het wil mij echter
toeschijnen, dat de oorzaak der historische stijlen, evenals de groote voorliefde voor
oude meubelen, toe te schrijven is aan het genoegen voor het oog dat die oude
meubelen veelal hebben boven de moderne.
Het is aan het oude meubel, naast den vorm, dikwijls het ornament en de zoo juiste,
doordachte plaatsing ervan, dat bekoort; terwijl de moderne binnenhuiskunst nog
dikwijls het ornament en de waarde ervan miskent.
Zeer zeker is er vroeger te veel geornamenteerd los van het voorwerp, los van het
materiaal en techniek; maar daarna is als reactie de periode van de negeering van
alle ornament gekomen, een tijdperk dat voor de appreciatie van de moderne
kunstnijverheid door het publiek niet gunstig geweest is.
De zucht toch tot versieren zit in den mensch; wij zien dit reeds bij de weefsels
der Nomaden, de wapens en bamboekokers der Dajaks, en zouden op die wijze de
geschiedenis der ornamentiek kunnen volgen, waaruit ik zou willen concludeeren,
dat, al is door schoonheid van lijn en proportie een mooi ding te bereiken, dit ons op
den duur toch niet bevredigen zal.
Van der Sluys zegt hierover: ‘Komen we nu tot het ornament, de versiering, dan
zou ik dat, in dit verband, wenschen te beschouwen als het praktisch, misbare, de
(niet noodwendige) aesthetische voleinding,’ en iets verder: ‘men meent n.m. nog
vrij algemeen, dat het “kunstvoorwerp” ornament, d.i. (in zekeren zin) bijkomstigheid
noodig heeft; dat het ornament eigenlijk de “kunst” eraan brengt.’ Zeker kan ornament
een leelijk ding niet goed maken, behoort het ook niet als een toevoegsel aan het
voorwerp te zitten, maar, en dit is het moeilijke van ornament, het moet zóó zijn, dat
men overtuigd is het op die plaats niet te kunnen missen.
Het zou ons te ver voeren Van der Sluys boekje in alle onderdeelen te volgen. Het
is, en dit zien wij er ook in, de samenvatting van een serie propagandalezingen en
dat is geheel iets anders dan een rustige, beschouwing over de hedendaagsche
kunstnijverheid. Ook de plaatjes dragen een zelfde karakter, en noode missen wij
hier het werk van Dijsselhof en Lion Cachet, vooral waar de schrijver ten opzichte
der illustraties opmerkt:.... ‘het gaat hier voor mij om een overzicht te geven van
hetgeen gemaakt is, een inventarisatie, een balans.’
Nemen wij het boekje echter zooals het is dan zullen ook op deze wijze de namen
en het werk der Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidkunstenaars wel bij het
publiek bekend worden, en dat is toch de bedoeling.
R.W.P. JR.
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Jan Toorop bij Kleykamp.
Toorop is een gevoelige, niet een denkende, een geloovige, niet een zoekende, een
aanbiddende, niet een belijdende. Zijn lang leven is een weg geweest die voerde
langs en door velerlei emoties; hij heeft het medelijden gekend, de hartstocht van
den strijd voor het Ideaal en de verzoekingen der vreugden van de wereld, de eer en
de roem, en nu zien wij hem als eenvoudigen, ernstigen, in zijn geloof levenden
Mensch.
Dezen levensweg ging ook de Pelgrim van de verbeelding, die tot middelpunt van
deze tentoonstelling gemaakt werd, een groote gestalte, die in zijn voor- en
opwaartsche beweging de strijd, de verzoekingen en al de beloften van de Wereld
achter zich laat en zich keert tot de hemelsche vreugden van het zoet geloof in den
zoon van Maria, als de eenvoudige landman die zijn arbied in het zweet zijns
aanschijns verricht. De groote driehoekslijnen die deze figuur insluiten en boven in
witte toppen als pyramiden samen komen, dragen de compositie, geven haar richting
en steun. De gedachtengang van dit werk is eenvoudig, het is de bekentenis hoe de
kunstenaar zijn eigen leven het liefst zou mogen voelen. Het element der adoratie is
er het sterkst in, en de tegenstelling met de wereld àchter den Pelgrim is
vanzelfsprekend. Het is geen diepzinnige belijdenis. Het werd ook niet een symbool
van het Leven, dat wil zeggen: één streng en samenvattend beeld, dat in zijn
wezenheid de wezenheid van het Leven zelf - zooals de kunstenaar dat begrijpt weerspiegelt, maar het werd een veelheid, een lyrisch en allegorisch poeem. En
daarom is dit werk misschien niet heel sterk, omdat het te veel de rust en de
bezonkenheid mist, al blijft het een heel mooie teekening en al zijn er prachtige
détails in. Maar er zijn te veel détails, of, beter nog, ik mis wel wat de rustige, klare
ordonnantie der détails, en naar het mij voorkomt is hunne keuze en groepeering niet
geheel zonder willekeur.
Er zijn hier werken die mij veel liever zijn, bijvoorbeeld de andere groote
teekeningen, die twee machtige figuren van de Oosterlanders, de Opstandige en de
Berustende (van 1919) monumentaal en geweldig van uitvoering; verder die
buitengewone teekening: de IJzergieter. Hier heeft hij wel het beste gegeven van wat
wij van hem kennen, in de samenvattende weergave van het krachtige mannenlichaam;
en deze prachtige, zuivere naaktfiguur is zoo grootsch gezien en monumentaal van
bouw, strak van lijn, dat de zware, bijna ornamentale omlijsting van architectonische
motieven er absoluut niet mee in tegenstelling is, en men ook niet gestoord wordt
door de superbe, maar decoratief opgevatte groep rennende ruiters langs den
bovenrand of de rijzige, gestyleerde, biddende figuren in den rechts opgaande muur;
men doet misschien beter niet te vragen naar den zin, anders dan formaal, dezer
figuren...... Men geniete slechts van de
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teekening zelf, van den prachtigen bouw en evenwichtige compositie en ook van de
rijpe, sterke kleuren, blauw, rood en groen, in den achtergrond.
Dicht daar naast hangt de Inspiratie, een jonge vrouw (het bekende type der
vrouwenfiguren van Toorop) luisterende naar de klanken van de harp, die een Engel
naast haar tokkelt. Hoe suggestief is hierin het nerveus in zich opnemen, de extase
uitgedrukt. Dan de forsche en zwaarmoedige maar ook heroïsche Dantekop (bekend
van de Dantekalender) en een paar kleinere teekeningen zooals de teedere Narcissus
Poëticus*) en die twee, gezamenlijk in één strevende beweging zwemmende gestalten.
Een andere zijde van Toorops kunst laten de portretten zien. Toorops portretten
zijn zeker niet het minste gedeelte van zijn oeuvre! Het zijn buitengewoon scherp
waargenomen, en intuitief de geheele persoonlijkheid aanvoelende scheppingen.
Daar is dat van Dr. Boutens, een bijna flakkerend nerveuse, trillende uitbeelding van
den fijnen dichter van:
Zingen, lief, is zich versteken
In een vindbaarheid zoo schoon....
Dan de ronde, harde kop op het zware, breede lichaam van Dr. Byvanck, met de
bewegelijke tintelende oogen, den litterairen fijnproever. Al spelend schijnt in deze,
streng frontaal en geheel onopgesmukt gegeven kop een ornament gegroeid te zijn
uit de zware wenkbrauwen; maar dat ornament stoort weer niet naast de forsche
omlijning van oogen, neus en mond, de kale schedel en het breede gelaat. Streng
frontaal is ook Mr. Westerman weergegeven, de krachtige man van de daad,
organisator, practisch, een domineerende figuur. Verder de meer schetsmatige,
luchtiger gebouwde, meer impressionistisch gegrepen en bezield weergegeven kop
van Alph. Diepenbrock.
Maar het allermooiste portret is dat van Staatsraad de Savornin Lohman. Hier is
de rijzige rechte gestalte van den streng-rechtschapen, fijngeestigen, scherpzinnigen
staatsman met een volledigheid, en tegelijkertijd, eene tot in het monumentale
opgevoerde stijlvolheid weergegeven, die volkomen bij den uitgebeelde past, en dit
sobere, strenge en eerlijke portret tot een der allermooiste menschuitbeeldingen van
onzen tijd maakt.
Al deze werken zijn teekeningen, met min of meer kleur verbijzonderd - slechts
één schilderij is er op deze tentoonstelling, de Jonge Generatie van 1890, en ook dit
is eigenlijk meer een teekening in verf.
Toorop is dan ook in de teekening, in de lijn, altijd het sterkst geweest. Dit is een
zeer moderne karaktertrek van zijn kunst. Het schilderij, zooals dat het ideaal was
van een vorige generatie, is eer een visueele interpretatie van het waargenomene, in
werkelijkheid of in den geest; het is het uitdrukkingsmiddel bij voorkeur van een
impressionistische kunstopvat-

*) Evenals de Opstandige weergegeven in het nummer van Januari 1920 van Elsev. Geïll.
Maandschrift.
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ting; de strenge, samenvattende en opbouwende lijn draagt lichter de bedoelingen
van den modernen kunstenaar, die het met het oog geziene tot motief neemt voor
een nieuwe en eigen schepping. Men kan wel zeggen dat, naarmate de lijn in het
kunstwerk van grooter beteekenis is, het Denken een belangrijker factor voor het
ontstaan is. Van het moderne kunstwerk wordt echter, meer dan te voren, aan
gedachteninhoud verlangt, Maar Toorop is, zooals ik zeide, in de eerste plaats
gevoelsmensch en tevens is hij buitengewoon ontvankelijk voor den geest van zijn
tijd. In dit conflict ligt misschien de oorzaak van het niet geheel slagen van een werk
als de Pelgrim.
G. KN.

De maskerade en het masker.
De maskerade te Utrecht was een gebeurtenis van belang. Niet echter, doordat ze
was, wat zulk een maskerade zijn moet. Zoo ze voldeed in enkele onderdeelen, in
groepen en figuren, in andere echter niet, en als geheel evenmin. De dagbladen gaven
lof en kritiek; herhaling daarvan te geven is onnoodig. Over 't algemeen hadden ze
gelijk, daar ze weerklank gaven aan de volksstem. En waar men 't oordeel van het
publiek meest bij kunstbeschouwing ter zijde kan stellen, moet deze bij een optocht,
bedoeld voor 't volk, gehoord worden. Een gebeurtenis was de maskerade echter,
doordat, voor 't eerst kunstenaars de gansche leiding hadden, doordat er getracht was
beeld te geven aan wat in eigen tijd leeft, en vooral door 't eerste gebruik van h e t
Masker.
Wat de keuze der kunstenaars betreft, er bleek uit, hoe de zuivere picturale
kunstenaar, hoezeer hij door originaliteit van vinding kan uitmunten, toch door zijn
onbekendheid met materiaal en verwerking in zijn ontwerpen eerder zal mistasten
dan de kunst-nijveraar. Daarbij zal degeen die het meest in zich den volksgeest
weerspiegeld vindt, het best kunnen scheppen wat op dezen inwerkt.
Waar men bij deze maskerade voor een deel nog te zeer van de intellectualistische
gedachtensfeer uitging, was men op den goeden weg door als algemeen onderwerp
‘Wijsheid en Dwaasheid’ te kiezen, dat van alle tijden en voor allen is, en daarbij
niet een afbeelding van een feit, doch symbolisch, Toch, van het zuiver bewustzijn,
dat een optocht zoodanig zijn moet, was men, tot schade, in afzonderlijke figuren en
groepen, dikwijls afgeweken. (Ik noem slechts inbrekersbond en overtrederswagen,
bedoel niet personen, die symbool waren, als Carpentier, prof. Opzoomer enz.)
Niet door personen in den optocht te laten optreden als op het realistisch tooneel,
maar door te symboliseeren, door beeldend en samenstellend te scheppen verkrijgt
men de beste figuren en groepen. Oude verbeeldingen, min of meer oorspronkelijk
uitgevoerd, konden nu nog voldoen. (Atlas en
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Tijd, origineel in de groepeering, beter dan de drie dames met symbolen van geloof,
hoop en liefde). Maar beter voldeden de oorsponkelijke scheppingen, die nieuwe
beeldingen gaven en daaronder: d e M a s k e r f i g u r e n .
Daar waren de duiveltjes, als: ‘H e t L a n c e t ’, de ‘D r i l b o o r ’, ‘h e t
O p e r a t i e m e s . Moerkerk gaf er als teekenaar in de geestige schets der Geneeskunst
de aanduiding van, A g t e r b e r g was de beelder. Hier was het voorwerp tot levend
wezen geworden, niet doordat de natuur werd nagebootst, zooals bij de Microscoop
en dergelijke figuren, maar doordat 't levend werd herschapen. Er waren,
karakteristieker nog, de figuren bij de ‘Aspirine-wagens’, het succes-stuk van den
optocht. De beste waren de onder Agterberg's handen tot een kop van benauwenis
geworden: ‘S l a p e l o o s h e i d ’ met de tot een spleet versmalde pupillen, de tot
wallen geworden voorhoofdrimpels, den in vertwijfeling breed getrokken mond. En
dan: de ‘M i g r a i n e ’ met de hopeloos gesperde oogen onder de bij den neuswortel
saamgetrokken voorhoofdsplooi en de laag zakkende, weggetrokken wangen. De
P r o f e s s o r s k o p , niet kwaad als geïdealiseerde beelding, was 't minder als
typeering. Maar ver daarboven stond: ‘D e U e b e r m e n s c h ’. Dit was waarlijk een
schepping, die kop met het terugwijkend voorhoofd, waarmee de opgetrokken neus
als in één lijn liep boven de lang uitgerekte lippen vol verwaandheid. Willy Sluiter
gaf de figuur in de schets voor de groep-teekening; Agterberg was er de beelder van.
Deze Uebermensch, die men hoog boven de andere figuren uitzag, trok de aandacht
van allen: de verwaande student mocht er zijn bespotting in zien; ook tot de
volksverbeelding sprak hij lachverwekkend en waarschuwend; hij gaf het beeld van
een tot type gestolde idee, uit eigen tijd. Zulk een staat boven de vertolking van oude
symbolen, al kan ook aan dergelijke door origineele vertolking nieuw leven worden
ingeblazen.
Door deze en de vorige figuren is bewezen de waarde van h e t M a s k e r voor
de M a s k e r a d e van onzen tijd. Tot deze eerste poging is het maskernummer van
‘Wendingen’ (Juni-Juli 1920) de aanleiding geweest. Aan de Maskerade kan weer
haar eigenlijk wezen als ‘Maskerfeest’ worden teruggegeven. H u i b L u n s en
A g t e r b e r g zijn van plan in deze richting voort te werken. Het masker is, het bleek
bij deze Maskerade, van groote waarde voor de in de open lucht voorbijgaande
optocht. Gewone menschelijke figuren trekken te weinig de aandacht; (althans als
loopende figuren), mimiek heeft geen zin, daar men deze op afstand niet ziet, en
bewegingen, boeiend voor een oogenblik, kunnen niet dan een korte pooze in een
optocht worden volgehouden. Doch het masker met de sterk gemarkeerde,
onveranderlijke, typeerende gelaatstrekken, grooter ook dan het gewone
menschenhoofd, treft onmiddellijk. Daarbij kan het zijn: de in-beeld-brenging van
een abstractie, de samenvatting tot type van de in den individu gescheiden
voorkomende eigenschappen, de symboliseering van de idee.
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Door de maskerade weer te maken geheel of voor een deel tot een maskerfeest, zal
ze van zelve op een meer ideëel plan kunnen komen: Deugden en Gebreken, de
idealen van de eeuwen en die van den tijd, evenals het verwerpelijke en lachwekkende,
de beelden van Wijsheid en Dwaasheid, - ze kunnen in nieuwe vormen geschapen,
langs onze straten ons voorbij trekken, ons boeiend, wekkend den lach door humor
of gezonde dwaasheid, en, zoo mogelijk, ons gevend een moment van verheffing.
Niet alleen voor den optocht, ook voor het openlucht-theater kan het herscheppen
van het masker groote beteekenis krijgen; bij de maskerade is haar waarde door deze
eerste poging bewezen.
C.V.H.

Houtsneden door Cor van Oel.
Het toeval brengt ons somwijlen verrassingen in een vorm en op een tijd alsof een
zeer bewuste beweegreden de oorzaak was. Zoo deed dit toeval mij, terwijl ik me
verdiepte in de stedenschennis, die men Delft wil aandoen door een electrische tram,
onverwachts kennis maken met het werk van een jongen kunstenaar, een Delftenaar,
die de schoonheid van zijn stad in simpele, maar zeer strakke houtsneden heeft
weergegeven.
Cor van Oel ziet als schilder (ik heb ook enkele schilderijen van hem gezien, maar
zijn grafisch werk is mij voorshands nog het liefst) het pittoreske in de oude Delftsche
grachtjes, in de gevels en de kerktorens. Dit boeit hem, houdt hem vast...... tot hij
die gegevens bij sneeuw, bij avond of bij maanlicht ziet en dan worden de vormen
grooter, de contouren strakker, het silhouet scherper - komt het zwart vaster tegen
het wit te staan en. wordt de houtsnede geboren. Juist die sterke tegenstellingen, bij
het behoud van het schilderachtige is kenmerkend voor Van Oel's houtsneden.
In zijn beste weet hij heel goed het karakter van de houtsnede te bewaren, niet,
zooals men dit tegenwoordig wel eens opvat, dat het beeld slechts de grove curven
van den guds doet zien - maar dat de geheele teekening er op wijst dat zij als
houtsnede gedacht is.
De moeilijkheid blijft hierbij, dat de plannen zwart tegen wit òf te sterk worden,
òf te veel verdeeld; het juiste evenwicht, het gevoel van de verdeeling, dat is in deze
des pudels kern. En in vele van die kleine houtsneedjes - hij maakte er een twaalftal,
tot een mapje bijeengegaard - is deze eenheid zeer goed bewaard gebleven.
Die kleine Delftsche houtsneedjes maakten mij wel nieuwsgierig iets meer van
Van Oel te zien - en het viel mij niet tegen.
Een aardig slank naakt-figuurtje - een lentefee -, een havengezicht te Volendam,
de onderkant van een molen, - zij dragen alle hetzelfde overwogen houtsnedekarakter,
dat mij bij die eerste drukjes zoo aantrok en mij voor de toekomst nog wel meer van
Cor van Oel doet verwachten.
R.W.P. JR.
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Frank Brangwyn,
door Jan Poortenaar.
I
Dans l'artiste il y a deux hommes, le poète et l'ouvrier.
On nait poète, on devient ouvrier.
EMILE ZOLA, Correspondance.
EEN ietwat groezelig jongetje, zooals er in dit rommelige stadsdeel van het groote
Londen vele zijn, doet de deur open in den kloosterachtigen muur der onaanzienlijke
straat - een klein paadje af en daar is de binnenplaats, begrensd door woning en
atelier, door tuintje en tuinmuur. Een oude zonnewijzer staat in 'tmidden, een afgietsel
van de paardrijders van Phidias is in den muur gemetseld. Absolute rust na de roezige
drukte der broadway zooeven. Maar een korte, want de atelierdeur gaat al open en
we staan dan in de ruime studio met zijn wirwar van potten met kwasten, van tubes
en krijtdoozen, van losse rondzwervende krabbels, van boeken, lijsten en doeken,
oud-Italiaansche pullen en Oostersche borduursels, prenten en graveerijzers en
flesschen en paletten. Doch meestal zal de schilder z'n bezoekers ontvangen in een
der aangrenzende vertrekken. Hij is daar gaarne temidden van velerlei schilder- en
beeldhouwwerk. Want zijn belangstelling gaat naar alles uit, hij is wars van
eenzijdigheid. Zijt ge Hollander, dan treft u al dadelijk in de hall een mooie Jan van
Scorel; in de kamers vinden Japansche en Chineesche schilderwerken hun beste
plaats op de effen-kleurige wanden, oude bronzen en een Rodin wisselen af met
cloisonné's of een reliefje van Pisano. En de tafels dragen een vracht van allerlei
prentwerk. Bij die kleur, bij de moderne of oude Chineesche meubels is de kunstenaar
zelf eenigszins een contrast met zijn verf-vlekkerig werkpak, de handen zwart en
kleverig van olie of etsvernis. Want Brangwyn is allesbehalve een man van de wereld,
van diners, conversaties, auto's en wat daar meer bij behoort. Hij zal midden in het
gesprek - waarvan hij al gauw, ongemerkt, onbewust de leiding heeft - zijn vest
losknoopen en het mondstuk van zijn pijp daaronder ergens afpoetsen; hij heeft voor
zijn kleeding de nonchalance van een in zijn arbeid opgaand werker - en is de antipode
van den ‘artistieken’ artist. Hij gaat nergens prat op, maar als iets hem daartoe
aanleiding geven zou, dan moest het zijn dat hij zichzelf een werkman vindt. Eens,
pratende over bekende portrettisten en hun leven in de beau-monde, over die artisten
die in ‘mooie’ huizen wonen en deftig recipieeren, maakte schrijver dezes even
gekscherend de opmerking dat hij, Brangwyn, anders zijn huis ook mooi genoeg
gemaakt had met in- en uitheemsche kunst. Maar het werd in ernst opgevat en met
eenigen nadruk kwam zijn antwoord: Oh, I, I am a workman - but
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that's the kind of people who have the prime minister to dinner!’ En dat is ook zoo:
werkman is hij. En een werkman die zich niet gaarne in zijn bezigheid gestoord ziet,
daarom liefst alles en allen van zich afhoudt die op zijn reputatie afkomen en dan
ook den naam heeft van volkomen ontoegankelijkheid en afzondering. Ja, een
werkman ook van gestalte, met iets zeeman-achtig onverzettelijks in zijn wezen.
Een korte poos is hij president geweest van de Royal Society of British Artists, in
de wandeling kortaf de R.B.A. genoemd.
Doortastend als hij is, was dat presidentschap geen sinecure; nog tijdens een ziekte
leidde hij de belangrijke vergaderingen die dan in zijn huis plaats vonden. Hij wilde
van een innerlijk slap en kwijnend bestaan de vereeniging opheffen tot een
krachtig-levend ensemble van ernstig strevende schilders en vatte daarom het plan
op tot een grondige reorganisatie. Goede heelmeesters maken stinkende wonden:
veel ouds wilde hij opofferen om tot een beter organisme te komen. Zoo hadden
leden recht tot inzending op de tentoonstellingen zonder beoordeeling, die alleen
voor niet-leden bestond. Veel middelmatigs ging zoo vrijelijk de expositie-zalen in,
veel frisch werk bleef er buiten - want de eigen maatschappelijke kansen en relaties
der leden wogen hun zwaar. Maar Brangwyn weerde direct en radicaal alles wat hem
artistiek onbelangrijk scheen en opende de deuren voor jonger streven; maling had
hij aan reglementen. Een storm van protest stak op, zoo liet men zich niet ringelooren.
Vele leden dreigden uit te treden, maar Brangwyn was onverzettelijk en triomfeerde.
Doch de middelmatigen bleven de meerderheid vormen en de tegenwerking, door
sociale relaties gesteund, groeide en deed zijn invloed gevoelen op de resultaten der
exposities. Want de welgestelde liefhebbers-sfeer is er een die zich weet te doen
gelden. Het was nog altijd dezelfde vereeniging waarvan Whistler óók president was
geweest, óók getracht had die reactie te overwinnen en het ten slotte opgegeven had,
ondanks zijn strijdlustige natuur. Niet geheel ten onrechte zei men bij Whistlers
uittreden, toen de besten hem meerendeels volgden, dat van de ‘British Artists’ de
‘Artists’ er uitgegaan waren en alleen de ‘British’ overbleven. De geschiedenis
herhaalt zich - ook deze geschiedenis herhaalde zich. Och, zei Brangwyn, het leven
is te kort om langer dan een paar jaar dáár tegen op te gaan roeien - dan werkte hij
liever. De werkman in hem is nummer één, hij is het tegendeel van den man die om
der wille van relaties in de verzamelaars-wereld eenige concessie doet op artistiek
terrein en een presidium zou trachten te behouden waar dat niet volkomen met zijn
artistiek geweten strookt.
Dezen man nu vinden wij zoo ten volle in zijn werk weerspiegeld, dat die kleine
uitweiding over zijn aard niet misplaatst scheen om zijn arbeid in te leiden.
Het eerst heeft Brangwyn zich met kunstnijverheid en decoratief werk ingelaten,
de kunstnijverheid, die in den tijd van zijn jeugd weer opleefde -
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men denke slechts aan William Morris. Een drang naar meer dan zijn directe omgeving
hem bieden kon, dreef hem dan al spoedig tot reizen en als geen andere mogelijkheid
voor hem openstond, deed hij tochten als scheepsjongen, manusje-van-alles; en in
dien tijd bestond zijn schilderwerk soms voornamelijk in het schilderen van namen
op scheepsrompen. Het zeemansleven en het schip in al zijn onderdeelen werden
hem zoodoende vertrouwd, zonder dat hij er zich van bewust was hoe hem dat later
ten goede zou komen. Sindsdien is hij zich nu en dan met decoratief werk blijven
bezighouden, eerst voor opdrachtgevers en later op eigen initiatief. De zin voor de
eigenaardigheid van elk materiaal was daarbij sterk in hem ontwikkeld. Zoo had hij
een voorliefde om mooie houtsoorten blank voor meubels te gebruiken; de natuurlijke
kleur lag hem te na aan het hart om die door beits te wijzigen. Zijn werklust beperkte
zich echter niet tot meubelen: behalve deze, vormen gekleurde reliefs, glas in lood,
tapijten, een even lange rij als schilderijen of wandschilderingen, houtsneden, etsen.
In al die technieken is één groote expansieve kracht geuit, een brandend-uitslaande
overtuiging, die zich in een sappige, van spontaneïteit soms rauwe techniek een vorm
zoekt. Misschien is het hierbij goed ons Brangwyns afstamming te herinneren. Hij
is geen zoon van het klare zelfbeheerschende, koele en zakelijke Angelsaksische ras
- hij is uit Wales afkomstig, waar, met Schotland, de bevolking grootendeels van
Keltischen oorsprong is. Sterk wisselen de stemmingen, vlagen, als een nuchter
gemoed dat zoo noemen wil, vormen den grondtrek van het keltische karakter. Zoo
is het ook met Brangwyn, alle berekening is hem vreemd. Dat door dit werken bij
wit-gloeihitte de vonken wel eens hard, te hard wegvliegen, is het zoo'n nadeel als
we het vergelijken met zooveel dat rustigjes en gestadig aanelkaar gelijmd wordt?
O zeker, er ontbreekt soms de beheersching om de wilde vaart binnen de beste grenzen
te houden. Maar niemand, die bij zijn afkeer van duffe tamheid en gedweeë
conventionaliteit meer open staat voor de meeningen en uitingswijzen van anderen.
Deze schilder, die zijn werk in zijn eigen huis niet ophangt, maar u graag een
gravuretje van Dürer laat zien en die onbevooroordeeld bewondering heeft voor een
ets van Bauer zoowel als voor een van Nieuwenkamp of Dupont, een teekening van
Toorop of Gauguin, een Japanner, een Primitief of een Italiaansche renaissancist,
bergt een levenbrengende kracht in zijn warme hart, omdat hij in de kunst zoowel
als in het leven zelf oneindige verscheidenheid vrijelijk aanvaardt.
Willen wij nu den schilder in zijn loopbaan volgen, dan is het zijn eigen wensch, het
persoonlijke daarbij op den achtergrond te houden. After all, zei hij, what does it
matter where you are born?
Bepalen wij ons dus tot wat in direct verband met zijn werk staat. En dan is het
misschien van belang op te merken, dat zijn vader een bekwaam ontwerper en
uitvoerder van borduursels en weefsels was, die in hoofdzaak voor
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kerkinterieurs bestemd waren en de jongen dus opgroeide in een
kunstnijverheidsmilieu. Dit was in den tijd, die in Engeland bekend staat als de
herleving der gothiek. Hoewel hij te Brugge geboren werd, waar zijn ondernemende
ouders zich eenigen tijd gevestigd hadden, beginnen zijn jeugdherinneringen eigenlijk
pas in Engeland, waarheen het gezin overstak toen de jonge Frank nog geen tien
jaren oud was. Te Londen kwam de beginner in het kunstvak toen in een veelbewogen
sfeer.
De Prae-Rafaëlieten brachten een vernieuwing; spoedig werd onder Whistler's
naam een revolutie verstaan; de Franschman Legros vestigde zich te Londen en
behalve dat zijn etswerk zelf een openbaring was, leidde hij vele jongeren op volgens
een nieuweren gedachtengang. Onze vijftienjarige teekende ijverig in het
South-Kensington museum en zoo kwamen eenige bezoekers daar met hem in
aanraking - en het was onder hen William Morris die in het bizonder belangstelling
voor hem toonde. Hij droeg den jongen op, eenige details van Oude Vlaamsche
weefsels voor hem te copieeren en dit contact leidde er toe, dat de aankomende
teekenaar aan Morris' workshop in Oxfordstreet verbonden werd. Hij kreeg daar,
behalve allerlei kleine karweitjes, als leerjongen eigenlijk, schetsen van Morris zelf
te vergrooten en uit te werken - en werd zoodoende meteen met de praktijk der
technieken bekend dien Morris een nieuw leven inblies. Een betere leerschool dan
een saaie teekenklas!
Maar Brangwyn wilde zich niet voor altijd in een workshop opsluiten, en met een
niet al te groot aantal shillings in den zak ondernam hij op een keer een uitstapje naar
den zeekant. Hij teekende er ijverig havengezichten en schepen, maar onverwacht
gauw kwam de bodem van zijn beurs te zien bij dit experiment. Zijn situatie werd
nu niet bepaald plezierig, althans voor zijn eigen gevoel, maar er kwam redding op
een onverwachte manier. In zijn eigen woorden beschreef Brangwyn dit later eens:
Overdag deed ik mijn best op mijn teekeningen en 's avonds praatte ik met de
zeelui en kapiteins, die in de herberg der havenplaats kwamen, waar ik mijn onderdak
had gezocht. Een van hen had wat men noemt ‘artistieke neigingen’ en zoo werden
wij spoedig vrienden. Zoo ging de tijd plezierig voorbij, tot het geld opraakte en
verwachte aanvulling van mijn kasvoorraad van huis achterwege bleef.
Toen nu mijn vriend, de artistieke zeeman, mij voorstelde op zijn boot een reisje
mee te maken, sprong ik dan ook letterlijk van plezier in de lucht.
Zoo deed hij dan alle werkjes als scheepsjongen en het leven aan boord opende hem
een nieuwe wereld. Meer dergelijke tochten volgden en zooveel hij kon teekende hij
er ijverig op los. Dan begon hij ook te schilderen en een zijner eerstelingen werd op
de Londensche Academy-tentoonstelling aangenomen. Maar daarmee was zijn
schildersbestaan allesbehalve verzekerd en hij werkte dus weer af en toe bij Morris
en schilderde en teekende voor zich zelf in den
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overschietenden tijd, tot een zijner doekjes - een stormige zee met een wrak - op een
expositie door een reeder werd gekocht, die behalve voor het schilderij ook voor den
maker belangstelling aan den dag legde. De kennismaking leidde er toe dat Brangwyn
op zijn een en twintigste jaar de gelegenheid kreeg een reis op een der schepen van
den reeder mee te maken dat naar Klein Azië voer. In ruil daarvoor zou hij dan een
aantal teekeningen afstaan. Die gelegenheid nam de jonge schilder met zijn
zwerversneigingen met beide handen aan en twee jaar later herhaalde zich een
dergelijke kans. Zoo zag hij Tunis, Constantinopel, de Zwarte Zee, de Donau. Meer
tochten volgden, ook naar Spanje. De nu omstreeks vijf en twintig jarige kunstenaar
doorkruiste met een vriend zooveel van het land als hij kon. Hij bracht een massa
schetsen mee en de resultaten van zijn arbeid hadden het gevolg dat hij voor een
Londenschen kunsthandelaar naar Afrika ging om teekeningen te maken. Tusschen
die reizen echter ging het leven niet altijd even vlot en het was dan de wanhopige
worsteling van bijna elken jongen - en menige ouden - kunstenaar om het hoofd
boven water te houden. Zijn schilderijen verkocht hij zelden en in arren moede besloot
hij zijn penseelen neer te gooien en naar zee te gaan. De man, waar hij zijn materialen
kocht en die de bezadigdheid van rijperen leeftijd bezat, deed hem dit plan echter
opgeven door hem in staat te stellen eenigen tijd in Cornwall te gaan werken. Het
zeeleven en de zeekant gaven hem steeds volop onderwerpen voor zijn werk, en
langzaam-aan kwam er ook afzet voor. In ‘A funeral at sea’ en dergelijke werken,
van het harde zeemansbestaan getuigend, kwam al zijn vroeger opgedane kennis van
booten, scheepstuig en zeerobben zelf hem goed te stade. Nu zette hij zich onder den
indruk van zijn zuidelijke reizen tot het aanpakken van sujetten van anderen aard:
Mooren, drinkende, of op de marktplaats handelende; en het waren ‘De Boekaniers’
die het eerst een stap van belang in die richting beteekenden. Hij vond voor het eerst
een kant van zichzelf in een krachtiger schildering; een krachtiger kleur dan hij tot
dusverre had gegeven. Het schilderij, dat in 1893 te Londen werd geëxposeerd,
vertoont de zeeschuimers in een witte boot op welker achtersteven een bloedroode
vlag flapt. Daarachter vervolgt een andere sloep de bandieten, die onder vuur genomen
worden door het schip dat hun aanval mogelijk heeft afgeslagen. De bruine boeven
met hun kleurige mutsen, de witte boot, de diep-blauwe zee, zij doen aan dergelijke
romantische Delacroix's denken.
De aanvankelijke resultaten met zijn stillere, blauw-grijze zeeën van het noorden
deed hij echter met dien ommekeer vrijwel te niet. Koopers vond zijn nieuw genre
niet, eerder dan waardeering wekte het afkeer, kritiek. Dezelfde schilderijen echter,
die in Engeland onverkocht bleven, dikwijls voor barbaarsch uitgemaakt werden, en
zelfs de appreciatie voor den schilder deden dalen, zij gingen naar Parijs en al vond
men ze daar ook van een zeker pathos niet vrij, ze hadden er succes. Gaf het doek
tot debatten aanleiding,
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‘De Boekaniers’ werd de clou van de tentoonstelling daar. Het was de geschiedenis
van den profeet en zijn eigen land.
Brangwyn moet toen wel sterk gevoeld hebben, dat hij in zulk werk den
krachtigsten kant van zijn begaafdheid kon uiten.
Het schilderij werd spoedig gevolgd door dergelijke, als ‘Trade on the Beach,’
een uit Marokko-gegevens opgegroeid doek van inboorlingen, handelende aan het
strand in een omgeving van booten, met huizen op den achtergrond. Ook hiervoor
was de Fransche belangstelling grooter dan de Engelsche en het werd voor het
Luxembourg in 1895 aangekocht.
Van deze en soortgelijke doeken ging een roep uit, die Brangwyn's naam op het
continent wijdere bekendheid gaf. Maar de religieuze onderwerpen, die hij daarna
opzette, waren ook al niet geschikt om, op de manier van zijn behandeling, den smaak
van het Britsche publiek te behagen. Tradities houdt men nergens liever in eere dan
in Engeland, en wat hij van de Aanbidding der Herders maakte, ‘Goud, Wierook en
Myrrhe’ geheeten, de ‘Doop van Christus’ (die invloeden van Puvis de Chavannes
toont) en wat hij verder in die richting voortbracht, het was voor zijn meer naar het
uitbundige neigende geaardheid geen stof die zijn schilderscapaciteiten van den
besten kant liet zien. Oostersche motieven nam hij afwisselend weer ter hand en zoo
kwam hij langzaam-aan tot een meer volledig ontwikkelen van de richting, die hij
na zijn reizen en trekken was ingeslagen. In den loop der jaren rijpte hij zoo tot den
schilder, zooals wij hem nu algemeen kennen, van rijk-kleurige en tintelende doeken,
altijd bewust-gecomponeerd in afgewogen tegenstellingen, maar met een groot élan
vol-uit geschilderd. Bouw en compositie lagen hem daarin steeds te na aan het hart
om die onder pointilleeren te verbrokkelen. De krasse contrasten, de zware, vette
schildering, gepaard gaande aan even groote ruigheid van opvatting, zij konden niet
in den smaak vallen van een publiek, dat den zoetigen zwier van Joshua Reynolds
nog altijd voor het ideaal van schilderkunst hield en met moeite de Prae-Rafaëlieten
waardeerde - wellicht grootendeels in zooverre zij de herinnering aan de oude Italianen
deden herleven en in zooverre zijzelf zoetsappig waren. Zoetsappig, ziedaar het
tegendeel van alles wat uit Brangwyn's handen komt. Hij schildert zooals zijn kwast
glijdt en zooals de verf valt; en het voordeel van zoo levende uitvoering à bout portant
heeft soms wel het bezwaar: het er maar liever bij te laten dan lapwerk te beginnen,
onderdeelen te corrigeeren en daarmee misschien den indruk van het geheel te
verzwakken. Juist dit als het ware improvisatorisch karakter van zijn peintuur geeft
een bizondere bekoring aan zijn werk, en ieder die schilder is, weet welken moed
het eischt, het er zoo bij te laten.
Dien moed heeft Brangwyn - het is zijn kracht, het is zijn zwakheid. Menigmaal
heeft men hem verweten dat zijn schilderijen meer hadden van Oostersche tapijten,
van weefsels, van gekleurd glas, dan van olieverf-schil-
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derijen. Verweten, dat ze te decoratief, te on-atmosfeerisch en on-perspectivisch
zouden zijn. Zeker heeft zijn stijl iets breeders, zwaarders en meer samenvattends
dan men tot dusver gewend was op schilderijen te zien.
Maar zij heeft dan ook in hooge mate een eigenschap aan zijn werk gegeven die
men in alle moderne kunst maar zeer, zeer spaarzaam aantreft: monumentaliteit niet
alleen in uiterlijk, niet alleen in contour, maar ook in het als monumentaal aanvoelen,
het als massief-lichaam en wegende massa weergeven van alles wat volume heeft.
Niet alleen het rijke aspect der dingen, als in het impressionisme, niet alleen hun
verschijning als deel van het goddelijke licht, als in het luminisme; niet alleen hun
fundamenteele vorm als in het cubisme; noch uitsluitend hun kaleidoskopisch in ons
brein door-elkanderschuiven als in het futurisme zijn voor hem doel der schilderkunst.
In een waar evenwicht zijn die factoren bij hem aanwezig; factoren van de volledige
schilderkunst zijn zij immers, meer niet. Het luminisme verliest het voorwerp zelf
als onderwerp van schilderkunst; slechts in zooverre het dient om het licht te
demonstreeren komt het ding zelf in aanmerking. In dien zin is Brangwyn dan, als
men wil, geen luminist. Maar in zijn werk vindt de aandachtige - en vooral
onbevooroordeelde, van theorieën bevrijde aanschouwer - de bovengenoemde
elementen alle. Nooit heeft hij zich laten verleiden om met een mode mee te gaan,
die een speciaal ‘isme’ uitpikt als ‘latest novelty’ en als zoodanig ook haute nouveauté
is. In dien zin is hij niet wat men met 'n akelig woord ‘modern’ noemt en wat trouwens
morgen al niet meer ‘modern’ is.
Ook is Brangwyn geen orientalist in dien zin, dat hij zich op een of andere uiting
van Oostersche kunst inspireert. Evenals onze Bauer heeft hij zich van allen
dergelijken invloed vrijgehouden, en toch moeten beiden een intense liefde voor
Aziatische en Moorsche kunst hebben. Zij maken geen van beiden - hoe verschillend
ze overigens mogen zijn - van hun schilderijen iets Moorsch zooals de up-to-date
litteratuur Japansche of Chineesche verzen schrijft. Een Hollander, die Japan nooit
zag en Japansche verzen dicht - ik geef toe dat het toch goed werk zou kunnen zijn
- China nooit zag en Chineesche liederen maakt, wat zou hij zelf vinden van een
Japanner die Holland bezingt zonder het ooit gezien te hebben. In Brangwyn is geen
Arabische-, geen Boeddhistische-, Hindoesche imitatie of ontleening op de manier
waarop Whistler direct aan Japansche houtsneden ontleende. Zijn voorliefde ging
steeds uit naar De Groux en Millet, en hij is op-en-top Europeesch gebleven.
Niet dat ook hij als ieder ander, niet aan ouden ontleende; niets is gemakkelijker
dan in zijn werk sporen en invloeden aan te wijzen van Italiaansche bravour van
Tintoretto, sombere koloriet-remeniscenties van Velasquez of Ribera, en misschien
wel meer. Maar al wordt daarmee een gemakkelijke weg gebaand voor kritiek van
hen, die hem misverstaan, het brengt u niet verder, evenmin als ge er Rembrandt niet
nader mee komt of mee omlaag haalt door te constateeren dat hij composities of
détails van Italiaansche
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prenten of wat ook overnam. Uit zijn beste werken - en daarnaar zal ten eeuwigen
dage ieder kunstenaar geschat worden - rijst een zware geur als van exotische bloemen,
nu eens in orchestrale en breed-uitgelegde, dan weer in trillende, flakkerende kleur,
waarvan het aanzwellen samengaat met het uitzetten tot het giganteske, spookachtige
soms, van de vormen. Het griezelige, het perverse, het sensueele is hem in zijn
gezonde levenskracht ten eenenmale vreemd. Met zijn bruisenden, ‘sprudelnden’
aard is de teekening zijner contouren vol en de kleur brandend, beide opgaand in den
natuurlijken drang van zijn vitaliteit en zelf is hij argeloos als een kind in den duizel
van een spel.
‘A Rajah's Birthday’ toont ons een andere kant die ook in industrieele werken
sterk naar voren komt: zijn voorliefde voor volksmenigten. Ook Marius Bauer heeft
die gave, om bewegende stoeten, optochten en massa's te componeeren met een vaart
die zeldzaam is. Zijn figuren schijnen steeds een deel te zijn van groote geheelen;
het als het ware condenseeren, het terugbrengen tot enkelingen is iets wat buiten zijn
aard ligt. Men mag hem hiervan zoomin een verwijt maken als men dit bijvoorbeeld
Millet van het tegendeel mag doen. Beiden hebben een beperking in hun talent; wie
heeft dat niet? Wat Millet geeft is d e landarbeider, wat Brangwyn geeft, is de
industrieele a r b e i d ; arbeiders in het meervoud. Zijn volksmenigten, zij zijn uit
geen modieuze of aan een tijdperk gebonden individuën opgebouwd; kreupelen en
bedelaars, drinkers en schreeuwers, harmonika-spelers en zangers, kinderen met
keffende honden, schooiertjes en landloopers vindt ge er onder; en alle zijn één in
hun broederschap. Sommigen zijn allerzonderlingst toegetakeld met kleedingstukken
uit een fabriek die Brangwyn in zijn hoofd heeft en doen daarin denken aan de
fantastische kleedijen die Rembrandt uitvond. Een ander maal is het een processie
die statig voorttrekt, en de heterogene massa is in eerbiedige stilte neergeknield en
schijnt plotseling verstomd. In de ‘Rajah's Birthday’ torsen gespierde kerels de hooge,
zware vaandels en banieren, de pijpers blazen, de bekkens schallen er boven uit, de
kinderen draven door den stoet, verhoogen het tumult; en zwaar en log is de gang
der monstrueuze olifanten met hun wichtigen tooi van kleurige dekkleeden, hun
wiegende berijders. In andere schilderijen houden zijn aangeschoten kaartspelers
betoogen, die u aan den alleenspraak van den portier van het kasteel in Macbeth
herinneren of aan de grapjes van de doodgravers in Hamlet bij Ophelia's begrafenis
doen denken. En zooals Shakespeare, met een juist inzicht in het leven, daarmede
het sterkste contrast met den ernst van de hoofd-handeling teweegbracht, zoo heeft
ook Brangwyn klaarblijkelijk dezelfde opvatting uit eigen ondervinding gevormd en
toegepast. Heeft niet eens iemand gezegd, dat ware humor niet het grappige zelf is,
maar ligt in het in conflict komen van het grappige met het ernstige?
Van de doeken, die in de volgende jaren zijn ontstaan, willen wij nog noemen
‘The return from the Promised Land’ en de ‘Venitian Funeral’.
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Het eerste, een stuk van formidabele afmetingen, werd in 1908 te Londen
tentoongesteld en is thans in het museum van Johannesburg. Een stoet komt over het
heuvelland getrokken, schuin langs den toeschouwer heen: en alle figuren zijn beladen
met den overvloed die het Land in onbegrensde vruchtbaarheid voortbrengt. Voorop,
in de schaduw van een der boomgroepen, die langs de heuvelen staan, een jongen;
dan volgt een groep van gespierde mannen, de gezichten half overschaduwd door de
zware tulbanden. Zij zwoegen onder een geweldige vracht van rijp ooft, in volle
bossen en trossen over een tak gehangen: en de damp van de stovend heete, zonnige
atmosfeer doet de kleuren van hun kleeren en van hun vracht samensmelten tot een
warmgetint brokaatachtig geheel. Een zwaar groen van boomen, daarachter, verleent
het licht, dat op hen valt, nog meer kracht; dan, achter hen, komen er meer de hoogte
op, waarvan zij juist den top bestegen hebben, en over de hoofden dier anderen ziet
men naar den horizon een glimp van de gebenedijde streek.
De ‘Venitian Funeral’ geeft het gezicht op een gondel, die bijna de geheele breedte
van den voorgrond van het schilderij beslaat; links in de verte varen andere, tintelend
in een herfstig licht, en zij vormen één kleurgamma met de gevels, die weer daarachter
te zien komen tusschen de bladeren van bruin en groen, die de compositie van boven
afsluiten.
De mannen in den gondel staan blootshoofds, gebogen en gelaten; alleen vooraan
is er de gondelier in beweging; en de vrouwen, rechts onderaan op het schilderij, het
hoofd gebukt, zij klemmen de kaarsen in de handen; stilzwijgen heerscht bij ze allen.
De staande figuren zijn alle in den schaduw op een enkele zonneplek na; zij schijnen
er nog ernstiger door, geresigneerd in hun hooge rust; en als een monument drijft
die massale groep daar aan ons voorbij. Hier is niets van de uitbundigheid die de
dragers van de rijke oogst, ondanks hun zwaren last, toch hebben. Er is een stilte,
waar niets dan het kabbelen van het water wordt gehoord en alle menschen, zij zijn
daar willoos en onmachtig tegenover de macht van den dood.
Een oogst, die wordt binnengehaald, koren, hoog opgeladen in een rijke overdaad,
of een groep van vroolijke landarbeiders bij boert en spel in den schafttijd, de flesch
chianti in de hand zijn dan weer andere motieven. Het lijkt wel of Brangwyn met
tusschenpoozen zijn fantazie verfrischt en als het ware een stevigen ondergrond geeft
met zijn stillevens. Wel is hier ook veelal een profusie, een weelde van planten,
bloemen, vruchten, maar er is de raakheid van het onmiddellijk naar de natuur werken
en soms een verrassende soberheid. Ieder die uit het hoofd schildert of fantaseert
kent het gevoel van weer eens op ‘vasten grond’ te staan, en wie het niet kent kan
het in Rembrandt's portretten of de geëtste schelp naspeuren. Behalve in zijn
teekeningen lijkt mij dat Brangwyn dit in zijn landschappen en stillevens doet en
zich zoo een picturale verfrissching laat ondergaan. Soms schijnt het mij, alsof hij,
in omgekeerde werking, weer van zijn fantasie overplant in die reëele
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schildering en of er dan een bizondere statigheid in zijn valeurs is gekomen.
Maar in zijn industrieele onderwerpen is het havenbedrijf in al zijn luidruchtige
bedrijvigheid getoond.
In verband met het schilderwerk laten zich de wandschilderingen het best bespreken.
De opmerking is te maken dat deze ten deele in olieverf en ten deele in tempera zijn
uitgevoerd - en dat de laatste van deze twee technieken om haar vlakke karakter voor
het doel wel de voorkeur verdient. Beide hebben echter voordeelen en ik meen dat
Brangwyn aanvankelijk veel in olieverf werkte, zoekende naar een materie die de
bestendigste zou zijn in bepaalde klimaatomstandigheden. Wie steden als Londen
en Leeds beter kent dan de tourist, weet dat de zwarte aanslag en de vocht, in de
centrale gedeelten vooral, een funesten invloed op schilderwerk hebben kan. Niet
zonder reden worden in de musea alle schilderijen achter glas gezet, hoeveel bezwaren
dat ook geeft om ze goed te kunnen zien. Daar juist de gebouwen, waarvoor Brangwyn
decoraties te maken kreeg, in dergelijke centra waren gelegen, meende hij allereerst
voor de grootst mogelijke duurzaamheid te moeten zorgen, al wist hij natuurlijk zelf
heel goed dat de olieverf zijn schildering een zwaarder aspect zou geven dan uit
decoratief oogpunt te prefereeren zou zijn. Over zijn eerste proef op dit gebied is de
maker zelf niet bijster tevreden; de wandschilderingen in de Skinners Hall, in de
Royal Exchange zijn ook meer groote schilderijen dan wandschilderingen. De
terugkeer van admiraal Blake en het aan boord der ‘Golden Hind’ gaan van Koningin
Elizabeth zijn zijn voornaamste eerstelingen op dit terrein.
‘Modern commerce’ is het hooge paneel in de Royal Exchange: het ontladen van
rijke, exotische vruchten in de bedrijvige haven waar de sjouwers tegen een
achtergrond van dokken en kranen staan, die de verticalen aan de hand doen voor
vulling van het hooge wandvak. De Skinners Hall-decoraties geven een reeks van
historische feiten uit de geschiedenis dier oude city-company, sedert 1327 te Londen
gevestigd. De schenking van het charter in dat jaar is een der motieven van het elftal
decoraties. Later zijn o.a. nog uitgevoerd friezen voor het museum en de St. Aidan's
kerk te Leeds en decors voor de kapel van Christ's Hospital te Horsham en paneelen
voor de Panama-tentoonstelling te San Francisco, waartoe Aarde, Lucht, Vuur en
Water de gegevens vormden. De eerste wandschilderingen als die van de Skinners
Hall zijn voor Brangwyns arbeid op dat gebied niet ‘maszgebend’ en hun maker ziet
ze ook niet graag als zoodanig beschouwd. Dit komt wellicht daardoor dat zijn aanleg
toch in hoofdzaak die van den schilder is; althans pas later ontwikkelt zich in zijn
groote decoraties de meer vereenvoudigde en monumentale stijl; pas later wordt
daarin een zekere rustige statigheid verkregen die hem van een dieperen kant doen
zien.
Indertijd is over Brangwyns decoraties in een Hollandsch tijdschrift
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geschreven, naar ik meen werden daarbij die eerste pogingen als het type voorgesteld
van wat hij in die richting voortbracht. En de schrijver, die Brangwyn zelf niet kent,
maakt bovendien een andere ongelukkige vergissing, namelijk die van Brangwyn's
vechtpresidentschap in de Society of British Artists te verwarren met een vermeend
presidentschap der Royal Academy. Hierboven hebben wij gelegenheid gehad iets
over zijn actie in die schildersvereeniging op te merken en daaruit te zien, hoe weinig
die man den voorzitterszetel van de Royal Academy zou passen, de Academy met
al zijn gala-diners, zijn saai geschilder, zijn relaties en wat dies meer zij. En op deze
jammerlijke vergissing werd voortgebouwd en er werd een vermeende jacht op succes
en society-erkenning uit afgeleid, die gelukkig geheel vreemd is aan den stoeren aard
van dezen aan-de-heele-zaak-maling-hebbenden sinjeur, dien wij in de beginregels
hebben geschetst. En geheel averechts is dan ook de slotsom waartoe het artikeltje
kwam, dat de schilder van schilderijen uit eerzucht en jacht op meer, uit ongetemde
begeerte naar vereering en reclame zich op het wandschilderen zou hebben geworpen.
De volgorde, schilder-decorateur, moet eerder decorateur-schilder wezen, zooals
trouwens hierboven van den leerjongen in Morris' werkplaats is beschreven. Van
den blaam der ten onrechte aangewreven, onwaardige motieven den ruigen, maar
eerlijken, argeloozen werker te zuiveren, het is dan ook het eenige doel waarmee dit
artikeltje hier genoemd wordt.
In verband met zijn karakter is nog een eigenschap te noemen, die even eerlijk uit
zijn werk spreekt: de onverschilligheid voor wat ‘men zegt’, wat men ervan vindt.
Geen streek op zijn schilderijen die gedaan wordt om deze meer toegankelijk of
appreciabel te maken. Ze blijven zooals ze uit den oven komen. Ik herinner me,
mijzelf nogal geamuseerd te hebben over het verhaal dat een vriendelijke, maar ietwat
dweeperige, bejaarde dame mij deed: Brangwyn had zijn presidium van de British
Artists er aan gegeven, omdat men hem een titel had willen deelachtig maken en hij
was als het ware nog nèt weggewipt vóór die onderscheiding hem te beurt kon vallen.
Hij beaamt zoo'n fantasietje dan goeiïg, onverschillig voor ‘welk een idioot’ de een,
of ‘welk een held’ de ander hem er om vinden mag, en verkneukelt zich inwendig
om het malle van 't geval.
Na zijn wandschilderwerk willen wij van zijn onvermoeiden arbeid op allerlei
gebied nog paneelen van gesneden hout aanstippen. Een der zes vakken van een
kamerscherm, op die wijze uitgevoerd, is hierbij afgebeeld. Het is een werkstuk uit
een categorie die als het ware een brug slaat naar zijn meubelen en tapijten. Voor
wij die bezien, willen wij echter den kunstenaar in een andere bezigheid volgen: die
van het alchimisterige etsen en nagaan hoe hij daar met al den poespas van die
curieuze techniek, met harsmengsels en olietjes, met naalden en vernissen, zuren en
schuurmiddeltjes, met schrapers en polijsters zijn intenties zocht te verwezenlijken.
(Slot volgt).
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Het tooneel te Berlijn,
door dr. E.L. de Moor.
II.
Heden.
IN Reinhardt's ‘Grosses Schauspielhaus’ zag ik, na den oorlog, de Orestie van
Aeschylus vertoonen. Niet voor de eerste maal in Duitschland. Toen de geestige
philoloog Ulrich van Wilamowitz-Möllendorf zijn vertalingen van antieke tragici
uitgaf, werd juist de Orestie een soort dramatische prijsvraag, om het winnen waarvan
de theaterdirecteuren van Berlijn, Weenen, München, en elders met elkaar
wedijverden. Ik kon dus vergelijkingen maken met vroegere opvoeringen, en, sinds
Reinhardt aan het uit een circus opgetooverde ‘Grosse Schauspielhaus’ zijn laatste
technische volmaking had gegeven, geloofde ik, wanneer óóit dan op dézen avond,
de vervulling te zullen zien van den griekschen droom, dien de Berlijners zich met
zoo schoonen eerzucht hadden gedroomd.
Het reuzentheater, dat zoo grieksch mogelijk wilde zijn, had toentertijd nog geen
tooneelgordijnen. Het publiek zit om de leege arena heen, die aan eene zijde door
den machtigen gevel van een oud-grieksch koningspaleis wordt afgesloten. Het eerste
deel der trilogie wordt geopend met den monoloog van den ouden wachter, die sedert
tien jaar op het dak van Agamemnons burg ligt, om uit te zien naar het vuurteeken,
dat de inneming van Troje en den zegevierenden terugkeer van het leger zal
verkondigen. Bij iedere voorstelling had mij deze geenszins plechtige, maar zoo
ongemeen drastische inleiding terstond midden in de handeling gebracht en voor den
juisten achtergrond gesteld. Men ziet een knorrigen, door rheumatiek geplaagden en
niet meer voor den velddienst deugenden veteraan, die zich 's ochtends met altijd
dezelfde verwachting en altijd dezelfde teleurstelling uit zijn dekens wikkelt. Men
zag echter ook achter hem den griekschen hemel onder de illusie der perspectivistische
decoratie, het zegeverkondigende vuurteeken en, nog verder, in een onbestemde
verte, het rookende Troje en het leger van Agamemnon, dat zich vol verlangen naar
het vaderland in beweging zet.
Maar het Grosse Schauspielhaus versmaadt de illusie van het perspectief. De man
lag niet op het dak, zooals anders, wees niet naar achteren, naar een door onze fantasie
voorgespiegelde verte; hij zat voor den koningsburg en de omlijsting van zijn in de
leege arena verloren figuur was het publiek zelf, dat zich als een ring daaromheen
sluit. De man had geen denkbeeldige ruimte achter zich, daardoor ook niet de
psychische projectie der tien door-
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waakte jaren, en zoo leek mij deze scène, voor de eerste maal, nuchter en klein, trots
de groote arena, trots het reusachtige amphitheater en den tot het dak opstijgenden
muur van vierduizend donkere menschenkoppen.
Deze opmerking heb ik bij andere opvoeringen opnieuw moeten maken. De groote
tooneelruimte schijnt klein, daar zij van alle zijden overzichtelijk en voor het oog
kontroleerbaar blijft, daar zij niet die eigenaardige, als tusschen de koelissen zwevende
atmosfeer bezit, die in andere theaters door de zelfwerkzaamheid onzer geprikkelde
fantasie wordt gevuld. Het geldt hier het probleem der ruimte, waarmee het tooneel
nooit geheel in het reine is gekomen. Reinhardt en de zoekers vóór hem, die het
Shakespeare-tooneel zoowat vernieuwden, wilden de spelers uit de lijst van het oude
kijkkast-tooneel naar voren halen, wilden hen midden tusschen het publiek zetten;
zij moesten niet meer als stoffeering tot een schilderij behooren, niet meer van de
decoratie, maar van de om hen heen verzamelde menigte de opwekking tot hun
auto-suggestie, tot hun metamorphosen ontvangen. Het teekent Reinhardts naïviteit,
zijn wondergeloof aan louter-technische maatregelen, dat hij van een plaatselijke
ruimte-omgeving ook een psychische verwachtte. Juist het omgekeerde heeft zich
voorgedaan. Juist deze slechts concrete ruimte, die geen optisch bedrog van
koelissengeheimen meer heeft, maakt den toeschouwer passief. Hem wordt de
denk-arbeid ontnomen, die elk beschouwer van een beeld heeft te verrichten, n.l. zóó
dat hij in het vlak de drie dimensies ziet, en dat zijn eigen oog zich de juiste optische
ordening moet verschaffen.
Het antieke tooneel kende geen omsloten ruimte, het moderne kan haar niet
ontberen. Reeds de opvoering van Hamlet bracht Reinhardt in groote verlegenheid;
er was in de arena geen geschikte plaats te vinden, van waar af Hamlet zijn groote
monoloog kon uitspreken, hij vond nergens wat eenzaamheid, en toen Ophelia oprad,
moest haar figuurtje in de reuzenruimte gezocht worden. Het gevaarlijke van zulk
een monumentalen tooneelbouw is, dat hij, tot zijn rechtvaardiging, die dramatische
kunst tot zich lokt, die haar werkingen het meest in het uiterlijke zoekt en die haar
ruimte tracht te vullen door de figuranten bij massaas op te kommandeeren.
Intusschen, aan vastberadenheid ontbrak het Reinhardt niet. Toen hij Romain Rolland's
‘Danton’ gaf, gebruikte hij het gansche amphitheater tot aan den bovensten rang voor
de groote Conventie-scène. Tusschen het publiek zaten tooneelspelers verdeeld, die
hun interrupties naar beneden in de arena, naar Danton en Robespierre slingerden
en wanneer mijnheer en mevrouw Müller geluk hadden, dan zat er tusschen hen in
een Girondijn of een Jacobijn. Het gaf verwarring, verrassing, spanning, maar dat
ten slotte toch slechts voor de zenuwen, dank zij een op geniale wijs teweeggebracht
lawaai, zooals alleen Reinhardt dat kan, met 500 schitterend gedresseerde figuranten.
Zulk een sensatie valt niet te herhalen. Het grootste Schauspielhaus heeft na het
kijkkasttooneel den tooneelspeler geen nieuwen levensgeest, het publiek
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geen nieuwe zelfstandigheid gegeven; ondanks een fabelachtige aanwending van
regiekunststukken, is het een gevangenis geworden, waarin juist de fantasie op water
en brood wordt gezet.
Reinhardt is altijd de machtigste, maar nooit de eenige theaterman in Berlijn
geweest. Bijna elken keer, dat hij scheen te verslappen, vooral wanneer hij zich op
zijn talrijke reizen te ver van huis waagde, werd hij bedreigd met een of anderen
naburigen mededinger. De eene maal was het Victor Barnowsky in het Lessingtheater,
die weliswaar in consequentie van tooneelleiding te kort schoot, maar die toch
voorstellingen van hooge kwaliteit heeft tot stand gebracht. Zijn regie is fijn; zij gaat
van de ziel, of ten minste van de psychologie van het stuk uit; daarmee vond zij haar
rechtvaardiging naast de praestaties van Reinhardt, die op het uiterlijke, op
verzinnelijking, op technisch-artistieke oplossingen gericht zijn. Een andere maal
was het de directie Meinhard-Bernauer in het Königgrätzer theater, die niet alleen
commercieel, maar ook artistiek goed inzicht toonde, toen zij bijna uitsluitend
Wedekind en Strindberg ging geven en deze beide dichters in hun ontwikkeling van
naturalisme tot symbolisme, uit het zinnelijke in het bovenzinnelijke en metaphysische
volgde. Alle theaterondernemingen te Berlijn, na Brahm's tijd opgekomen, hadden
tot taak het naturalisme te overwinnen, zich uit de werkelijkheid tot symbolische
waarschijnlijkheid op te werken. Het was dit rijk van het symbool, waarover
Maeterlinck kinderlijk gedweept, de oude Ibsen mannelijk nagedacht had. Na den
grauwen tijd van Brahm's naturalisme was het tooneel te Berlijn niet alleen kleuriger,
zinnelijker, maar tegelijk ook bovenzinnelijker, intensief geestelijker geworden. De
wedstrijd der regisseuren verleidde tot een virtuositeit, die al te graag de aandacht
op zich zelf wilde vestigen, maar heeft tevens het algemeen artistiek
productievermogen zeer hoog opgevoerd. Menigeen deed het op zijn enger gebied
even goed als Reinhardt, maar wanneer deze na een tijd van gemakzucht een
waarschuwing had gekregen, dan kwam hij gewoonlijk plotseling weer met iets heel
bizonders - en hij was als altijd de eerste, de toren in den slag!
Niet deze rivalen van zijn eigen leeftijd hebben den reus doen wankelen, en uit
het Moskou van zijn Grosses Schauspielhaus vindt hij altijd nog wel een terugtocht
in zijn beide andere theaters, die op het principe van het ‘kijkkasttooneel’ zijn blijven
staan. Maar wanneer hij zich thans wat vermoeid van leiding-geven toont en zich
naar Amerika laat lokken, dan schijnt daar een ander motief voor te bestaan, n.l. dat
hij zich op het oogenblik niet met den tijdgeest overeenstemmend acht, dat hij echter
op een ander oogenblik, volkomen overeenstemmend met den tijdgeest, denkt terug
te komen. De laatste inspiraties n.l., die op het tooneel hebben ingewerkt, zijn niet
van hem uitgegaan, en ook niet van zijn mededingers, die zich tenslotte toch ook in
hem terugvinden, maar van bijna anonieme machten, die wel zéér
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van dezen tijd zijn en van de toekomst beweren te zijn. Dat wat aan Reinhardt
voorbijging, wat ook aan zijne concurrenten ontsnapte, tot zij er eindelijk gedwee
aan toegaven, dat was de kunst van de jeugd, dat was het expressionisme. Duitschland
werd door het verliezen van den oorlog, maar het werd haast nog meer door de
revolutie verrast. Tegenwoordig blijkt meer en meer, dat deze revolutie, die het
proletariaat met machinegeweren gemaakt heeft, ook in de hoofden der uit de
bourgeoisie stammende jeugd reeds lang voorbereid was. Of de schilders al vóór den
oorlog de menschelijke vormen in kubussen en driehoeken versneden, of de
beeldhouwers ze weder in elkaar zetten, recht- en spitshoekig, als uit hard geworden
peperkoeken, of de werkelijkheid in de beeldende kunst of in de litteratuur als een
razend uurwerk uit elkaar scheen te springen, er was in al dat echte zoeken naar iets
nieuws, er was ook in de bekrachtiging ervan door vele imitaties, iets
gemeenschappelijks: opstand van het subjectieve tegen het objectieve, van den geest
tegen de natuur.
Alle dertig tot vijftig jaren wordt een nieuwe mensch geboren. Na den tijd der
klassicistisch-romantische epigonen kwam de naturalistische, de gedetermineerde
mensch, die zich aan de wetten der ontwikkeling onderwierp en zich nog slechts als
product van aanpassing en erfelijkheid beschouwde. De jeugd is deze afhankelijkheid
moe geworden, zij maakt aanspraak op een nieuwe souvereiniteit, zij komt in opstand
tegen de tirannie der werkelijkheid. De wereld der verschijningen noch beelden noch
verklaren wil thans de kunst, zij versmaadt nabootsing, schildering, psychologie, ja
zelfs causaliteit; zij wil zoo objectloos mogelijk zijn. Verlangt men het expressionisme
eenigszins te definieeren: het streeft naar absoluutheid van het subject, dat zijn
innerlijke visie zoo onmiddellijk mogelijk en met de allergeringste zakelijkheid naar
buiten brengt. Wij laten nu de vraag ter zijde, of een kunst lang bestaanbaar zijn kan,
die de natuur principieel negeert of over het hoofd ziet, en of zulk een kunst de leegte,
die zij beginnen moet zich te scheppen, niet hoofdzakelijk met dilettantische
willekeurigheden zal trachten aan te vullen.
Reeds vóór den oorlog viel het mij op, dat op de duitsche tooneelen plotseling een
aantal stukken verschenen, belachen, bestreden, maar ook bewonderd, die met de
overgeleverde wetten der causaliteit en de eischen van psychologischen samenhang
niets meer te maken schenen te hebben. Van de meest ondernemende schrijvers noem
ik: Reinhard Sorge, Walther Hasenclever, Fritz von Unruh, Georg Kaiser, Paul
Kornfeld, waarbij zich gedurende den oorlog en de revolutie nog vele anderen
voegden. In hun stukken trad bijna altijd een jongmensch op, die de gezamenlijke
werkelijkheid hetzij in gedachten, hetzij feitelijk tot explosie bracht, zijn vader en
zijn moeder, of allebei, en ook andere onbeminnelijke personen, ombracht en zich
daarover geen overdreven zorgen maakte. Dat een gansche generatie zou sa-
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menzweren om voor gek te spelen is onmogelijk; er moet dus wel een
gemeenschappelijk gevoel van verdrukking, van verkrachting der jeugd en een
gemeenschappelijke behoefte aan verweer bestaan hebben. Dit is des te
merkwaardiger, daar de tegen het einde der negentiende eeuw geboren zonen der
Duitsche burgerij opgegroeid zijn in een geest van vrijheid, die hun vaders en ook
nog hun oudere broers geenszins gekend hebben. Er werd niet meer geslagen en
nauwelijks nog onderdrukt. Maar feiten laten zich niet loochenen; de jeugd maakte
revolutie, zij verlangde een onbeperkte souvereiniteit van de kracht en van het genot,
en de ouders werden omgebracht.
Toen het keizerlijke Duitschland ineenzakte, toonde deze beweging haar politieke
trekken. De afvallige afstammelingen van de bourgeoisie namen de eischen van het
proletariaat over, zij stemden voor het pacifisme tegen het militairisme, voor het
internationalisme tegen het nationalisme, zij stelden zich aan de spits der massa, die
door niets anders tezamengebracht wordt dan door de gemeenschappelijke ontbering
en het gemeenschappelijk verzet, en zij verklaarden de massa heilig. Het was speciaal
de bergpartij der activisten, die zich uitsluitend scheen te inspireeren op de heiligheid
der massa. De jongelui zijn sociale apostels geworden. Waren zij vóór den oorlog
nog zoowat aestheten en romantici, thans barst er een volle lading ethische ideeën
uit hen los. Zij gaan de massa, die gewoonlijk slechts als koor optreedt, op haar
marsch naar de toekomst voor, zij zijn haar leiders, haar sprekers, en terwijl de kunst
voor langen tijd van elke tendentieuse bedoeling had afgezien, willen zij de menschen
met de bazuinstooten hunner nieuwe ethiek wekken en bekeeren.
In mijn vorig artikel heb ik al uiteengezet, hoezeer de duitscher aan het theater
gelooft, hoe hij het altijd nog, met den jongen Schiller, als een zedelijke instelling
beschouwt. Deze ethische beweging greep niet alleen de jonge dramadichters aan,
er waren ook critici, dramaturgen, regisseurs, ja er waren zelfs tooneelspelers, die
het theater uitsluitend aan deze ethische propaganda ondergeschikt wilden maken.
Iedere acteur moest apostel worden, moest den nieuwen mensch prediken. Wat doet
hij dan met den ouden mensch, moet hij Faust en Hamlet niet verwerpen, wanneer
zij met zijn ethische overtuiging in conflict komen? Zoo vroeg ik aan een duitschen
tooneelspeler, die tevens regisseur en dramaturg is, en die zijn inzichten ook op
litteraire wijze niet zonder autoriteit pleegt te vertegenwoordigen. Zeker kunnen zij
tot zulke rollen niet gedwongen worden. En wat dan met Shakespeare en Goethe en
Schiller? Dan zal men ze niet meer spelen. En wat zal men dan in hun plaats spelen?
De nieuwe stukken die voorbeelen geven van den nieuwen mensch. En als die stukken
slecht zijn? Dan zal men ze om hun hoogere bedoeling tóch spelen, en door de
vervulling van deze moreele zending zal het theater een tot nog toe onbereikbare
waardigheid erlangen; het behoort dan niet meer tot een klasse, maar tot de
menschheid. Aan dit
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gesprek is niets gefantaseerd, ik heb het woordelijk weergegeven. En toen ik in het
Berlijn van na de revolutie om mij heen zag, moest ik mij wel overtuigen, dat zelfs
de Berlijnsche critiek, die in politiek opzicht zeer zeker niet linksch genoemd kan
worden, zich door de ethische hoogheid der nieuwe heiligen heeft laten intimideeren.
Weliswaar speelden de groote theaters nog als gewoonlijk en zij speelden, als
gewoonlijk, zonder eenig vooroordeel van goed of slecht, het bontste repertoire, dat
eenige stad-met-schouwburgen kent, maar, zooals gezegd, het nieuwe evangelie
kwam niet van Reinhardt of zijn mededingers, het kwam van een klein tooneel, dat
bijna à l' improviste in elkaar gezet was. Dit was de ‘Tribune’; het speelde weliswaar
tegen hooge prijzen, dus voor altijd hetzelfde bourgeois-publiek, maar het speelde
in een nieuwen geest. En men had er geluk met zijn eersten auteur. Een jong student,
genaamd Ernst Toller, van burgerlijke afkomst, was zoo gelukkig juist in de
gevangenis te zitten, toen zijn eerste stuk: ‘Die Wandlung’ voor het eerst werd
vertoond. Bij de gerechtzitting had hij verder het voordeel, te kunnen bewijzen, dat
hij de Roode Garde te München, aan het hoofd waarvan hij tegen zijn zin was gesteld,
van gruwzaamheden en bloedvergieten teruggehouden had. Een jonge idealist dus,
wien zooveel sympathie toestroomde, ook uit de bourgeoisie en vooral uit litteraire
kringen, dat men zich voor zijn hoofd niet meer ongerust behoeft te maken. Zijn stuk
was overigens het gewone; het bestond eensdeels uit het volk, dat het lijden van den
oorlog en van de uitbuiting droeg, anderdeels uit den jongen apostel, die zijn bergrede
hield.
En deze rede, die men aan een ander theater waarschijnlijk als al te zeer op den
man af en te onartistiek zou hebben geweerd, drong met groote kracht over het
voetlicht en in de harten van het publiek. De ‘Tribune’ was n.l. geen theater als de
andere. Zij huldigde uitsluitend het woord en had daarom ook afgezien van elke
schilderachtige nabootsing der buitenwereld. De ‘Tribune’ verkondigde het principe
dat alle decoratie uit den booze is en zij heeft ook bijna consequent daarnaar
gehandeld. Dit theater-is een langwerpige zaal, een hoek waarvan men voor de
tooneelspelers afschoot en met een duim-of-wat verhoogde. Men heeft er afgezien
van de gewone lichteffecten, zoodat de uitbeelders bijna ongeschminkt optreden
kunnen; zij verschijnen allen tusschen de plooien van dezelfde draperie. De scènerie
wordt op de primitiefste wijze aangeduid Of men een kamer bedoelt of een slagveld,
of een volksvergadering, voor deze draperie wordt eenvoudig een suggestief
uitgesneden en beschilderd stuk bordpapier gezet, b.v. in plaats van een kamer een
venster, in plaats van een slagveld slechts een tropee. Maar de werkelijkheid mag
niet meer nagebootst worden, en de uitbeelder wordt door de decoratie, die eigenlijk
nog slechts een opschrift is, ook volstrekt niet meer omlijst. Het principe van het
naturalisme, den mensch te stellen in de atmosfeer van zijn passieve, vegetatieve
zijn, wordt
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op de radikaalste wijze verloochend. Over blijft slechts de spreker, die het publiek
iets mee te deelen heeft, en die de tegenwoordigheid van het publiek ook nooit vergeet.
Integendeel, hij spreekt zoo uitdrukkelijk mogelijk tegen het publiek, als aanklager
en als verdediger, als vertegenwoordiger eener nieuwe menschheid en als gids naar
de toekomst. Hier werd nu feitelijk eens een eng contact tusschen tooneelspeler en
toeschouwer geschapen, die, immers in dezelfde kleine en onverdeelde ruimte bijeen,
geen afstand van elkander meer gevoelden. Met andere middelen dus, of eigenlijk
zonder middelen, was de ideaaltoestand bereikt, dien Reinhardt met den reuzenbouw
van zijn Grosses Schauspielhaus niet had kunnen benaderen. De geheele geschiedenis
kwam natuurlijk neer op een door de revolutionaire stemming toevallig
teweeggebracht effect, dat zich niet herhalen zal. De ‘Tribune’, als politieke of
ethische instelling weldra door haar stichters opgegeven, is tegenwoordig een theater
als alle andere. Men speelt er thans zonder ethiek, daarentegen mèt decoraties.
Trots haar korte bestaan is van deze ‘Tribune’ groote invloed op de Berlijnsche
Theaters uitgegaan en het wachtwoord ‘expressionistische regie’ houdt vooralsnog
gebiedende kracht. Er zijn daar jonge regisseurs geboren, en de ouderen wilden niet
bij hen achterblijven. Het tooneel heeft nu eenmaal, zooals Goethe gezegd heeft,
afwisselend de neiging zijn huisraad op verkwistende wijze uit te breiden en het dan
weer economisch in te krimpen, en wij hebben ook al gezien hoe Reinhardt zelf bijna
alle mogelijkheden van extensieve en intensieve huishouding heeft uitgeput. Maar
tot het uiterste van ontwerkelijking of vergeestelijking van het tooneel was hij toch
niet gegaan; daarvoor heeft hij te veel zinnelijkheid, te veel vreugde aan vertooning,
te veel theaterbloed. En om ethiek heeft hij zich ook wel nooit hard bekommerd!
Niettemin toonde hij zich verdraagzaam jegens de nieuwe richting; hij had er niets
tegen, dat ook in zijn eigen huis expressionistisch gespeeld werd. Zijn Deutsches
Theater had zich met een vereeniging ‘Das Junge Deutschland’ verbonden, daar hij
het zich tot een eervolle plicht maakte, het werk van de jonge auteurs te geven, die
nog midden in den scherpen strijd der meeningen stonden. Op deze manier kwam
Reinhardt van hen af; en wanneer er al eens een, in een voorstelling voor genoodigden
op Zondagmiddag, werkelijk succes had, zooals Hasenclever met zijn ‘Sohn’, dat
typische product van het expressionisme, dan nam hij het stuk in zijn avondspeelplan
op.
Naast de ‘Tribune’ behoorde dus ook het ‘Junge Deutschland’ aan de jonge
regisseuren, door wie zich ook de oudere theaterleiders lieten beïnvloeden om niet
terug te blijven. Eenmaal, met een bizondere aanbeveling in een Berlijnsch
schouwburgbureau geïntroduceerd, had ik het genoegen, het politieke onderhoud
tusschen den directeur en zijn dramaturg over een stuk van deze nieuwe richting bij
te wonen...... Ik vind het koud en gemaakt, zei de directeur. Ik vind het ook
afschuwelijk, antwoordde de dramaturg,
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maar u moet het spelen. Ten eerste heeft u ook een succes als expressionistisch
regisseur noodig, en verder is er maar één manier om aan het spiritualisme der nieuwe
moralisten een eind te maken. Men moet ze spelen tot er geen één meer over is, tot
publiek en critiek er genoeg van hebben. De beweging is er nu eenmaal; wij moeten
er door, hoe sneller hoe beter. Het gold weer het stuk met de menigte, die lijdt en
dwaalt, en met den jeugdigen apostel, die haar met vele redevoeringen tot het licht
der nieuwe rede voert. Zulk een voorstelling vraagt geen individuen maar typen,
geen bepaalde scènerie, maar slechts de aanduiding van een ideale schouwplaats, en
de regisseur heeft, met hulp van een uit het leger der expressionisten gekozen schilder,
een of andere verrassende truc voor een decoratie te verzinnen, die niet meer mag
aanduiden dan een directe projectie uit de ziel van den auteur. Het kwam ook uit
zooals het uitkomen moest; de directeur kreeg zijn waardeering als expressionistisch
regisseur. Aan het stuk werd de eer bewezen van een scherpe polemiek en het werd
5 of 6 maal gegeven. Men was blij het gezien te hebben, en het nooit meer te hoeven
zien.
Daar er voor den ondernemenden geest der Berlijnsche directeuren nooit genoeg
stukken geschreven worden, werd de expressionistische regie ook op de oudere
werken der wereldlitteratuur toegepast. Shakespeare, die ten slotte alles uithoudt,
moest zich aan deze vernieuwing onderwerpen, en ook Schiller werd niet verschoond.
Men weet dat de arme Schiller Zwitserland nooit gezien heeft en dat hij het zich
daarom des te mooier heeft gedacht met zijn reusachtige gebergten, gletschers,
lawinen, en watervallen. Maar het landschap, meent de moderne regisseur, is er voor
de touristen, is een banaliteit, die met vierentwintig uur spoorreis valt te bereiken,
en de natuur is een toeval, dat de kunst niet mag storen. De mensch heeft alles uit
zich zelf. Dus duid ik het landschap slechts aan en dat wel met een materiaal, waarvan
niemand beweren zal dat het den eerzucht heeft de werkelijkheid na te bootsen. Dus
laat de regisseur geen alpen, matten en ravijnen schilderen, maar hij vervangt dat
alles door een plankengetimmerte met concentrisch opgaande trappen, waarover
zwarte doeken zijn uitgespreid. En de overigens uitstekende opvoering, die zich zoo
kuisch van iedere flatteerende zinnelijkheid onthield, was wederom een succes. Zoo
zag ik ook Wedekind's ‘Marquis von Keith’ op dezelfde manier met den tijdgeest in
overeenstemming gebracht. Wedekind is in de eerste plaats realist, maar in de stille
nawerking veranderen zich zijn figuren in marionetten, die aan de draden van een,
zelfs bijuitstek ondoorgrondelijk, noodlot hangen. De regisseur nu liet de figuren
van dit stuk al dadelijk als marionetten over het tooneel spartelen, hij keerde de
innerlijkste bedoelingen van Wedekind's kunst, of wereldbeschouwing, fermweg
naar buiten. Dat was duidelijk, dat werd bewonderd, maar het zou de overdenking
waard zijn of zulk een vergeestelijking ook den toeschouwer vergeestelijkt, of zij
hem niet veeleer den anders door zijn fantasie geleiden
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arbeid ontneemt. Zooals er thans portretten geschilderd worden, die zich vermeten
in plaats van den mensch en zijn relatieve verschijning, onmiddellijk zijn ziel en zijn
absolute wezen af te beelden, zoo heeft ook het tooneel getracht het innerlijke naar
buiten te keeren, als 't ware de persoonlijkheid uit elkaar te nemen en haar niets
anders te laten dan een ethische bestemming of richting...... De mensch is uitgestorven,
leve de menschheid!
Het is intusschen geen geheim, dat het expressionisme als heerschende kunstrichting
reeds begint te vervallen. Juist het goede er aan was niet nieuw. Wat zou de kunstenaar
anders uitdrukken dan zichzelf? Zij het zelfs bij gelegenheid van Manet's bos asperges!
Het expressionisme was een gevaarlijke kunst, zooals elke andere die van meet af
aan de natuur negeert, in plaats van uit haar te ontspringen om haar vervolgens te
overwinnen. Wanneer uw rechteroog u ergert, zoo ruk het uit! Wanneer echter de
kunstenaar zich beide oogen uitrukt, om zich vervolgens van glazen oogen te voorzien,
dan eindigt hij, als het goed loopt, allicht in gemaniereerdheid en, als het slecht gaat,
in dilettantisme. Deze beide gevaren bedreigen ook het tooneel, wanneer het zich
verder overlevert aan al te subjectieve regie, en wanneer haar vergeestelijkt dieet
nog alleen de vleeschlooze expressionistische stukken verdraagt. Maar het
expressionisme van het tooneel zal niet eens zoo lang duren als dat van de
schilderkunst. Men kan kubistische decoraties maken, men kan ook in het geheel
geen decoraties maken, maar men kan den physieken mensch, waarop het tooneel
nu eenmaal aangewezen is, er op den duur niet toe brengen, dat hij zich aan een
draadje laat hangen in plaats van op zijn eigen voeten over de planken te schrijden.
Buitengewoon goedgeloovige litteratoren hebben getracht de tooneelspelers te
overreden, hun ijdel zelf op te geven en zich nog alleen als menschheid te beschouwen,
als sprekers voor de heilige massa, 't geen altijd weer het proletariaat beduidt. Maar
het kan altijd weer alleen de gemaniëreerde of de dilettant zijn, die zijn eigen
ontoereikendheid met zulk zendelingswerk tracht te sanctionneeren. In werkelijkheid
is de speler een zeer conservatief heer en moet hij dat ook zijn, als het oude kind dat
ons god Dionysus achtergelaten heeft, opdat de volwassen geworden menschheid de
heilige cultuur van het spel niet vergete. Zeker, in het spel van kinderen en van
kunstenaars spiegelen zich niet alleen ervaring en werkelijkheid, het heeft ook zijn
eigen kringloop van kosmische krachten, het is als een voorgevoel van geluk, als de
belofte eener lichtere, aan de wetten der zwaartekracht minder gebonden menschheid.
Maar de fijn bedwelmende kracht van dit spel kan niet tegen de natuur ingaan, zij is
een zinnelijke kracht, ook wanneer zij naar het bovenzinnelijke streeft, en het
dionysische plezier in metamorphose van den kind-mensch laat zich door geen
formule binden, allerminst door de pedante formule eener leer van vergeestelijking.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

165

Maar een lijfmeid,
door Louis Carbin.
‘.... rondgewrongen tressen als
een tros van donkerte in den hals
gedrukt, en aan de slapen glad.’
JAN PRINS.
HET was maar een simpele Javaansche lijfmeid en die haar ‘deed’ in zwart en wit,
- een jonge ontwikkelde Europeesche vrouw, - behoorde tot de klasse en het ras,
waarin die lijfmeid in Indië hare meesteressen vond.
Het gebeurde in Holland, waar de Javaansche voor korten tijd slechts bleef. Er
bestond het bezwaar, dat de schilderes geen Maleisch kende en de Javaansche geen
enkel woord Hollandsch. Maar de echtgenoot van de schilderes had jaren in Indië
verkeerd en diende dus als tolk gedurende de enkele oogenblikken, dat hij thuis was
van zijn dagelijksche taak.
Op een wild-en-vochtig-winderigen Januari-dag werd baboe verwacht. Het was
weder, waarbij de Zuiderling zich verkniesd voelt en verkleumd, waarbij hij de
gewaarwording krijgt als wordt hem den ganschen dag geniepig gesmolten sneeuw
langs beenderen, zenuwen en gewrichten gesiepeld.
Triestig en onzeker kwam baboe in de warme vestibule van het vreemde huis. Ze
begreep niet goed wat er eigenlijk met haar gebeuren ging. Ze moest in dat vreemde
huis voor een mevrouw lang komen...... ‘zitten.’ Nu was, niet lang geleden, daar in
het verre warme Indië, zitten iets, dat men zeer behagelijk vond en altijd ook lang
deed na afloop van werk...... rustig enkel maar zitten...... En nu was haar door den
directeur van het doorgangshuis van inlandsche bedienden beduid, dat zij vóór zij
weer scheep ging naar Indië goed geld kon verdienen met wat werk, en dat dit werk
zou zijn: ‘doedoek sadja!’ (enkel maar zitten). Het was zeer zonderling......
Ook de Toewan Blanda, die daar samen met zijn vrouw in de vestibule van het
vreemde huis ontving en haar aansprak in maleische bedienden taal, legde haar
hetzelfde uit. Ja, dit alles leek wel zeer zonderling en het maakte haar van binnen
een beetje onrustig. Onwillekeurig echter werd ze gelaten en gehoorzaam gestemd,
doordat ze, bij alle vriendelijkheid, in de stem van den blanken heer de bekende
‘toon’ herhoorde van Europeaan tot bediende. Baboe kende geen Hollandsch. Dit
was misschien jammer voor haar. Hierdoor ontging haar, hoe de schilderes haar man
beduidde de baboe niet schuw en strak van gezicht te maken door zijn stroeven toon.
Terwijl de Javaansche de aanwijzingen van den Toewan Blanda opvolgde,
voorzichtig de dameshoed, die zij reeds eerbiedig vóór het huis in haar hand was
gaan dragen, op den kapstok vleide en zich daarna ontdeed van den ouden te wijden
damesmantel, die haar tot een apin had gemaakt, stond
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de Hollandsche kunstenares met groote gespannen-afwachtende oogen te kijken naar
de onthulling van de sarong-en-kabaja-figuur.
‘Wat is zij mooi, wat beweegt ze edel,’ hoorde de Toewan Blanda zijn vrouw
verrukt zeggen, ‘en wat een lief gezicht.’
Toewan Blanda kneep de lippen. Hij vreesde, dat de Inlandsche, die hij zelf, arme
barbaar, slechts leelijk zag als een gewoon type Javaansche lijfmeid van een of andere
deftig Indische dame, ook Hollandsch kon verstaan. Langzamerhand merkte hij echter
wel, dat hij zich had vergist. Doch erger herleefde zijn oud-Indische aanvoeling der
situatie toen hem werd gevraagd: ‘Wat is haar in het Maleisch? En wat is mooi?’
Hij zag, hoe de oogen van zijn vrouw met hevige gretigheid al de zachtstrakke
golvingen en glanzingen volgden der zware zwarte kondeh. Hij begreep, dat zij daar
iets bewonderends over zou gaan zeggen. Daarom aarzelde hij. Dan bedacht hij: ‘och
we zijn in Holland, inlanders zijn ijdel, hoofdzaak is nu dat zij gewillig en goed zitten
zal... bovendien over een paar dagen is het afgeloopen, après nous le déluge!’ Ge
moet, waarde lezer, dit den man niet al te kwalijk nemen. Indien ge zelf in Indië zijt
geweest, zult ge dit zeker niet doen. Bovendien, ten slotte zeide hij: ‘haar is ramboet
en mooi is bagoes,’ en lette daarbij op het gelaat der baboe, dat eerbiediglijk
onbewogen bleef.
Onderwijl had de Javaansche er maar rustig bij gestaan, de oogen neerwaarts
gericht naar de mat, waarop zij gelaten stond te wachten op de dingen, die gebeuren
zouden.
Toen, ten laatste, begon de tocht naar boven, naar het atelier, waar de schilderes
een lijstje had met woorden, die bij een zitting te pas konden komen. Daar zou zij
de bruine zuster voor zich alleen hebben. Ze voelde, dat zij, eenmaal met model en
werk alleen, beter de Javaansche op haar gemak kon stellen.
Baboe werd in het stille Noorderlicht in een leunstoeltje gezet. De Toewan Blanda
voelde zich gehinderd. Hij schaamde zich een beetje daarover, doch hoe dan ook,
het hinderde hem, dat in het atelier van zijn vrouw een inlandsche bediende zat in
háár lievelingsstoel. Hij was in Indië geboren en opgegroeid en had er lang gewoond!
Onwillekeurig ook kwam hierdoor bij de enkele aanwijzingen, die hij gaf, de oude
meesterstoon weer op. Hij verbeeldde zich van niet, maar zijn vrouw vertelde later,
dat zij het weer in zijn stem had gehoord.
De fijn-voelende Inlandsche begreep de situatie wel; zij begreep al heel spoedig,
hoe die Njonja Blanda haar geheel anders aanvoelde en ze hoopte, dat zij weldra met
die vreemde dame alleen zou zijn.
‘Ga nu maar weg, je bederft haar gezicht, het staat heelemaal in bediende-plooi.
Je hebt me mooi geholpen,’ hoorde de Toewan Blanda zich zeggen.
Met een glimlach ging hij heen.
Toen zag baboe de blanke vrouw op zich toekomen. Zij kende werkelijk
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geen Hollandsch. Ze had van de voorafgaande woorden niets begrepen. Haar
verstrakte gelaat kwam in zachter plooi, toen zij moeilijk en met zwaren totok-tongval
hoorde zeggen: ‘ramboet bagoes.’
Haar zacht gelaat begon te glanzen. En toen zij merkte, hoe de blanke handen aan
heur overvette haar iets trachtten te verschikken, doch onwillekeurig teruggeschrokken
van al de daarin zoo zorgvuldig verwerkte klapperolie, toen glimlachte ze den warmen
eerbiedigen glimlach, dien een oudere kinderbaboe kan hebben voor een aan haar
zorg toevertrouwd Europeesch kind. Vragend opziende nu naar het blanke gezicht
met de lichte oogen, dat ze zoo jong vond, bracht zij haar zware zwarte kondeh in
de gewenschte buiging.
Daarna, al heel spoedig na een ‘bekin portrèh’, ontstond de stille samenwerking,
die er altijd komt tusschen dengeen aan wien iets wordt ‘gedaan’ en dengeen, die
dat iets bezig is te doen.
De bediende-plooi week meer en meer, maar er kwam nog telkens in het gezicht
de onnatuurlijkheid van nu bizonder ‘voordeelig’ te willen kijken. De schilderes
kende dit. Zij wachtte. Zij sleep kalm haar zwarte krijt en bestudeerde onderwijl
gretig de vreemde constructie van den Oosterschen kop en lette op partijen in het
gelaat, die reeds begonnen te verstillen in natuurlijken stand van lijn. Langzamerhand
werd het vreemde donkere gelaat meer en meer zichzelve. Langzamerhand begonnen
de niet te ziene, maar toch hun schier-onmerkbaren invloed hebbende, onrust-trillingen
der zenuwen te verkalmen. Toen hoorde baboe tegen zich zeggen: ‘Soeda lama deri
kwee poenja negri?’ (Ben je al lang uit je land?) en zag zij, hoe de Njonja Blanda
glimlachte tegen het zwart bekriewelde velletje papier, dat zij in de schoot had liggen.
Er kwam een veelwoordig antwoord, waar de Hollandsche niets van verstond. Het
bruine gelaat vertrok in groevende plooien, maar dit duurde niet lang. De mond sloot
alrêe weer stil in melancholieken plooi, de oogen accomodeerden zich weer op verre
verten en over gansch het verstilde gezicht daalde nu voorgoed een droef-gelaten
bezonkenheid, zoodat het wierd simpel en klaar: het gelaat van een Javaanschen
vrouwelijken mensch, die lang stil zit en peinst over dingen, die haar alleen aangaan.
Drie dagen heeft baboe wonderlijke uren beleefd. Toen moest zij heen, terug naar
haar warme land, met de groote mailboot uit Amsterdam over zee. Drie dagen is zij,
simpele lijfmeid, maar dochter van het land, waar alle lieden met vorstelijke gebaren
worden geboren, behandeld als princes te gast...... als een princes, die van verre
oorden komt en voor een artieste wel wil zitten. Drie dagen gedurende de zittingen
van 's ochtends tot diep in den middag ontving zij eten en drinken uit de lijflijke
handen van een blanke. Er hebben zich wonderlijke dingen voorgedaan. Er werd een
glas melk voor haar den eersten ochtend bovengebracht. Het werd heur zwijgend
met vragende oogen voorgehouden. Ze begreep: voor haar om te drinken, -
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maar ze beduidde de blanke schilderes, die tegenover haar met werkelooze handen
stil in de schoot wachtte, dat zíj eerst uit het glas een weinig moest drinken.
Of baboe gezien heeft of gevoeld, hoe dit gemoedsgebaar de jonge Europeesche
ontroerde? Of zij daarom bij ieder koekje, bij iedere bete, die haar gewerd, dat
manuaal ‘Eerst Gij’ herhaalde? En waarom wachtte zij verder altijd daarmede tot
het bedienend personeel verdwenen was? En waarom deed zij het ook nooit wanneer
de Toewan Blanda er was? Dan zat ze impassiebel, zat daar maar en staarde in de
verte. Maar haar hart? Bleef dit onderwijl warm uitgaan naar de blanke zuster, die
zoo gretig en bewonderend telkens haar mooie object bekeek, betuurde, ontleedde
en trachtte aan te voelen naar de ziel? Is in haar hart die dagen het besef gekomen,
dat niet alle blanken ‘orang blanda’ zijn?
De echtgenoot van de schilderes, man en daarom min of meer qualitate qua barbaar,
hoorde geregeld 's avonds van de fijne daden van de lijfmeid. Hij hoorde, hoe zijn
vrouw met behulp van het woordenlijstje nu en dan beleefdheden en complimenten
gewisseld had met een baboe. Hoorde hoe zij verontwaardigd was, dat zoo een
beschaafd wezen lijfmeid werd genoemd. Hij wist niet goed, wat hij er op zeggen
moest. Familiarity breeds contempt, had hij van jongs af geleerd. En hier......? In
alles wat hem werd verteld omtrent de urenlange zittingen, bleek een onderlinge
eerbied te hebben geleefd, die zijn weerga niet heeft. Was het de natuurlijke eerbied
geweest van het stijlvolle Indische ras voor al wat zweemt naar kunst? Of was het
allereerst de liefdevolle bewondering geweest van zijn vrouw voor haar model? Was
de inlander toch innerlijk beschaafder dan hij altijd dacht? Hij wist het niet.
Ja het zijn drie wonderlijke dagen voor drie menschen geweest. Nu is dit alles
voorbij. Baboe dient weder bij een familie in een huis met aparte gebouwen voor de
bedienden, baboe denkt er niet over in een stoel in een kamer bij haar mevrouw te
zitten, baboe hurkt met haar laki ergens in de achtergebouwen en kauwt sirih. Zij is
nu heel ver weg en dient als lijfmeid.
Of zij nog wel eens denkt aan de dagen, dat zij door een Hollandsche artieste werd
behandeld als een vreemde princes?
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LA VIERGE MIRACULEUSE DE FOY NOTRE DAME PRÈS DE DINANT.

BEELDJE VAN ONGENOEMDE HEILIGE. GEVONDEN IN DE TOREN TE SOEST.
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Pijpaarden beeldjes,
door W.J. Dingemans.
LANGS den pelgrimsweg, die voert van Foy naar Dinant, stond in een nis van een
eikeboom, achter drie ijzeren traliën een pijpaarden beeldje, een madonna met een
wijd-uitstaande kroon op het hoofd en heur kindeken op den arm. De boom was
groot, doch het beeldeken mat van den als Gothische kerkramen gesierden voet tot
de punten van de kroon niet meer dan 22.4 c.M. Onder de duizenden
bedevaartgangers, die voorbij den eik trokken, waren er die biddende tot deze kleine
‘Moeder Gods’ blinkende steenen aan haren voet legden; ook was er een die een
blonde haarvlecht haar bracht, opdat zij mildelijk zou denken aan de geliefde, die
deze vlecht droeg.
Gedurende vele jaren zag zij de bedevaartgangers aan zich voorbijtrekken, doch
de tijden veranderen - Dinant wordt in 1466 verwoest, en van dien af staan eenzaam
en verlaten de eikeboom en het beeldje.
De jaren gaan voort - de eik groeit - wordt grooter en sterker - haar borst zwelt
om de nis, waarin het beeldje staat met om zich de glinsterende steenen en de blonde
haarvlecht. Rustig gaan de jaren voort en eindelijk groeit de nis dicht, de schors groeit
aaneen, het pijpaarden beeldje verdwijnt in den boom.
De boom groeit en groeit en wordt een reus onder de boomen, haar stam wordt 8
voet in doorsnede, wat beteekent, dat haar omtrek wordt 8 meter. Dan ziet hem
Innocent Delimoir, een schipper uit Dinant, die zich een nieuw schip wenscht te
bouwen. Hij gaat tot den seigneur de Celles en koopt in Juni van het jaar 1609 den
reuzeneik.
Gilles Wanlin, een houthakker uit Foy zal hem vellen - en als hij hakt en hakt in
den dikken eik, dan blijkt dat de boom van binnen vergaan, en niet meer geschikt is
om er de schuit van te bouwen, die Innocent Delimoir zich wenschte. Nu zal Gilles
hem tot brandhout hakken. Gerard Thiry, knecht op een nabijzijnde hoeve, helpt hem
hierbij; deze houdt in zijn handen een wig, terwijl Gilles met de bijl hakt. Op een
gegeven oogenblik geeft hij een enormen slag, die gaat door het murwe binnenste
hout en die langs den hals het kopje afslaat van de pijpaarden madonna en het
linkerhandje van het kindje Jezus.
Gilles en Gerard zien binnen in den boom het kleine witte beeldje, de glinsterende
steenen, de blonde vlecht en roepen: ‘een wonder, een wonder!’ Zij nemen het beeldje
mee naar de naastbijliggende hoeve en hechten de stukken aaneen. Deze stukken
passen weer zoo samen dat alleen overblijft een lijn als een lidteeken aan de rugzijde.
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De seigneur de Celles hoort de geschiedenis en laat het beeldje tot zich brengen.
Eerst wordt het opnieuw in een zwaren eik geplaatst, dicht bij de plek waar het eerst
stond - 4 jaar staat het daar, maar, als op een dag een van de 3 ijzeren staven is
weggebroken, waarachter het beeldje geplaatst was, laat de Seigneur de Celles het
beeldje naar zijn slotkapel brengen en besluit een Heiligdom te bouwen op de plaats
waar eens de eerste eik stond. Op 7 September 1624 komt de Prins, Bisschop van
Luik, naar de Kapel, gebouwd ter eere van ‘La vierge miraculeuse de Foy Notre-Dame près de Dinant’, wijdt deze in, en dan begint de lange reeks
pelgrimtochten naar het kleine wonderdoende beeldje.
Ik heb deze bijzonderheden ontleend aan de uitnemende studie, welke Joseph
Destrée in 1904 aan het thans beroemde beeldje wijdt. Het verhaal van het vinden
van het beeldje is door de tijdgenooten vastgelegd in het verslag van een ondervraging,
welke op 2 Nov. 1618 geschiedde voor het hof van Ferdinand van Beyeren, Bisschop
van Luik, op het kasteel van den Seigneur de Celles.
Op de rugzijde van het beeldje zien wij in den sluier onder de kroon iets, dat is als
een lidteeken - hierlangs zou de bijl van Gilles Wanlin het kopje van het
Moeder-Godsbeeldje hebben afgeslagen - maar Destrée besluit zijne onderzoekingen
met de verklaring dat naar zijne meening een volledige breuk nooit bestaan heeft.
De lijn die men in de rug ziet, is hoogstens een millimeter diep. Wanneer er een echte
breuk had bestaan, zou ze ook aan den voorkant te zien zijn geweest; hij wijst er op
dat dit lidteeken kan worden toegeschreven aan een kras met een werktuig, toen de
nog natte pijpaarde uit den vorm werd gehaald.
Uit de geschiedenis van het beeldje kunnen wij ongeveer opmaken uit welken tijd
het dateert. Destrée zegt in zijn bovengenoemde studie dat dit heel waarschijnlijk
zal zijn geweest uit de eerste helft der 15e eeuw. Een paaschkandelaar uit Saint
Ghislain is versierd met een beeldje van een vorm, die er op wijst, dat de maker het
model van het pijpaarden madonnabeeldje gekend heeft. Deze Paaschkandelaar werd
volgens een inscriptie in den voet in 1442 door Willeaume Lefèvre gegoten. Het is
natuurlijk niet noodig dat deze Willeaume Lefèvre speciaal het beeldje uit den eik
zag - immers deze beeldjes werden uit vormen gedrukt, hij kan een andere afdruk
uit denzelfden vorm gezien hebben. De pijpaarden beeldjes waren in de middeleeuwen
waarschijnlijk ruim verspreid en dienden tot versiering van kapellen, die niet
bemiddeld genoeg waren om de meer kostbare houten of steenen beelden te koopen,
ook dienden zij tot versiering van cellen of huiskamers. Maar doordat het materiaal
breekbaar was en waarschijnlijk minder in aanzien, ging in den loop van vier à
vijfhonderd jaren speciaal in ons Protestantsche land, zoowat alles verloren wat in
pijpaarde bestond, en de enkele beeldjes, die wij nu nog bezitten, hebben hun behoud
bijna
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steeds aan de een of andere romantische historie te danken, waarvan wel de oudste
en de treffendste is die van de kleine Vierge-Miraculeuse.
Zoo is het museum te Utrecht in het bezit van een bijzonder belangrijke collectie
pijpaarde, waaraan ook eene historie verbonden is.
Karel V laat in 1530 de wallen van Utrecht opwerpen. Dicht bij de plek waar de
Tolsteegpoort kwam te staan, stond een ‘beeldendruckerij’ - deze moet verdwijnen
en op haar plek verrijst de wal. In 1844 wordt de wal weer afgegraven en vindt men
een volledig ‘Schärbenlager’, waarin nog aanwezig waren de pijpaarden vormen,
waaruit eertijds verschillende beeldjes gedrukt werden. Deze vondst wordt voor een
klein bedrag het eigendom van de gemeente Utrecht en vormt thans het zeer bijzondere
bezit van het museum aldaar, waarvoor groote belangstellig bestaat, welke te meer
reden van bestaan heeft, nu het aan de pijpenfabriek der firma Goedewagen te Gouda
is toegestaan afdrukken van de oude vormen in den handel te brengen, zoodat wij
weer in de gelegenheid zullen zijn pijpaarden beeldjes te koopen, precies zooals ze
400 jaar geleden ook verkrijgbaar waren.
De afdrukken door de firma Goedewagen gemaakt, zijn te zien in het Utrechtsche
museum en ook in het Rijksmuseum, ze zijn zeer scherp en zeer fijn. In Utrecht vindt
men echter behalve deze afdrukken met hunne vormen nog veel meer, dat bij het
afgraven der wallen voor den dag gekomen is. De catalogus van het Utrechtsche
museum brengt haar bezit onder in drie groepen.
Groep I bevat de voorstellingen en relief - ‘de erhabene bilder’ - meest rechthoekige
plaquettes, waaronder uitmunt eene prachtige gekroonde madonna.
Groep II zijn de vormen en de afdrukken van heiligenbeelden, voor elk beeldje
een dubbel stel vormen, een vóór- en een achterkant; van een grooter beeld, 50 c.M.
hoog, is alleen de achterkant bewaard.
Onder meer is aanwezig:
Een stel voor eene Heilige maagd met het kindje,

27-9 c.M.

Een stel alsvoren

25-9.5 c.M.

Een stel voor eene Heilige
Barbara

23.5-9.5 c.M.

Een stel voor eene Heilige } alle drie beneden 30 c.M. hoog.
Barbara
Een stel voor eene Heilige } alle drie beneden 30 c.M. hoog.
Catharina
Een stel voor eene Heilige } alle drie beneden 30 c.M. hoog.
Petrus
Groep II zijn de grovere kleine beeldjes van minder dan 10 c.M., soms maar 5
c.M. hoog, waarvan er tallooze werden gevonden bij het afgraven van de wallen. Zij
werden bij St. Nicolaas- of Driekoningen-feesten wel in brood of koek gebakken. In
de dagen na de Hervorming werd dit ongeoorloofd geacht, niet alleen als een aanslag
op het gebit, maar tevens als een aanranding van het ware geloof. Uit het jaar 1607
bestaat er nog
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een keur van den Delftschen Magistraat, dat luidt: gheen broot coeck, suyker ofte
andere eetwaren te vercopen, hebbende 't fatcoen van eenige beelden ofte beelden
in ofte gebacken ofte gestelt sijn.
Wanneer wij nu eene vergelijking gaan maken tusschen de madonna's, afgedrukt
uit de Utrechtsche vormen en La Vierge Miraculeuse uit Dinant, dan zien wij, dat
de beide madonna's uit Utrecht alleen in grootte maar niet in wezen verschillen. Wel
is de vorm van de kroon, het haar en de sluier verschillend, maar de houding, de
drapeering en het voetstuk stemmen zoo volkomen met elkaar overeen, dat het
onderling verband duidelijk is en Destrée komt dan ook tot de zeer logische conclusie,
dat de pijpaarden Madonna uit Dinant in Utrecht ‘gedruckt’ werd.
De eerste ‘beeldendrucker’, die in de archieven van Utrecht genoemd wordt is
Peter Dyrcxsz, die in 1466 als burger van de stad wordt aangenomen, en nu is de
historie van la Vierge Miraculeuse de Dinant daarom ook voor Utrecht zoo interessant,
omdat daarin de duidelijke aanwijzing ligt, dat het vak van beeldendrucker reeds
vroeger, in het begin der 15e eeuw te Utrecht werd uitgeoefend. Gaan wij het
stijlverschil na van de Dinantsche madonna en van de Utrechtsche madonna's, dan
zien wij dat de wijduitstaande kroon, de streng gestileerde krullen, de typische strakke
middeleeuwsche vorm van het eerstgenoemde beeldje honderd jaar later vervangen
is door een veel eleganter vorm, een van veel fijner modelé, van veel grooter
technische volmaking.
De heer S. Muller Fzn. maakt (in het Bulletin van den Oudheidkundigen Bond
1899-1900) de onderstelling, dat als Model voor de Beeldendruckers zou hebben
gediend een Heiligenbeeld, 't welk in groote vereering bij de Gemeente stond. Er
zou dus in den Dom, of in een van de andere kerken te Utrecht, een madonnabeeld
hebben gestaan, dat als voorbeeld diende bij het maken van den vorm eener madonna
begin 1400, en ook voor de latere, in 1530 buiten gebruik gestelde vormen.
Hoe werden die vormen nu gemaakt? Afgietsels van een bestaand houten of steenen
beeldje kunnen het niet zijn, want de Dinantsche madonna en de twee Utrechtsche
madonna's verschillen alle drie in grootte; het zou dus dus alleen kunnen, dat ze
gemodelleerd zijn naar een bestaand beeld, dat begin 1400 reeds in Utrecht aanwezig
was. De Beeldendrucker, die eenmaal een vorm voor dit beeld bezat, bleef daar niet
mee tevreden; in den loop der tijden, als de smaken veranderen, modelleert hij een
nieuwen vorm, waarbij stand en plooienval dezelfde blijven, maar waarbij zijn
techniek zich vervolmaakt. Het strakke, stijve van den vroegmiddeleeuwschen vorm
verdwijnt en maakt plaats voor verfijnden, eleganten vorm en houding. Hij herschept!
En een die zoo weet te herscheppen is geen copiïst, neen hij is zelf een groot
kunstenaar, dien ik in staat acht om ook zonder een bepaald voorbeeld voor oogen
in de traditie van zijn tijd te scheppen.
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Wanneer de beeldendrucker een copiïst was van bestaande beelden, dan zou men
aan den vorm van een pijpaarden beeld niet den ouderdom kunnen onderkennen - in
1500 zou men een copie kunnen maken naar een beeld uit 1300 - maar waar het blijkt
te zijn een herschepping in de traditie van den tijd, daar geven vorm en stijl van een
pijpaarden beeldje wel degelijk aan, in welke jaren ongeveer de mallen er voor
ontstonden. De Utrechtsche collectie uit dit oogpunt beschouwende, komt het ons
aannemelijk voor, dat al het daar aanwezige en als Utrechtsch werk verzamelde,
ontstond tusschen begin 1400 en het begin of het midden der 16e eeuw, toen de
hervorming een eind maakte aan dit zoo kunstvolle ambacht en in de dagen van den
beeldenstorm het weinig inspanning vroeg, om alles wat daaraan herinnerde in
scherven op den grond te doen vallen.
Het zal kort na die veel bewogen dagen zijn geweest, dat in een torenvertrek te
Soest een paar houten Heiligenbeelden werden ingemetseld tegelijk met de scherven
van een pijpaarden beeld.
In 1904 wordt de toren verbouwd, een muur wordt weggebroken en men vindt
wat daar eeuwen verborgen schuilde. De scherven van het pijpaardenbeeldje komen
in het Nederlandsch Museum terecht, waar men ze weer aaneen zoekt, aaneen lijmt
en het vrijwel complete beeldje weer uit zijne scherven laat oprijzen.
In de drapeeringen rondom de bovenarmen zitten gaten; daar werden de
benedenarmen met de handen ingestoken, die nu ontbreken en die de emblemen van
de Heilige hebben gedragen. Deze handjes en emblemen werden afzonderlijk uit één
vorm gedrukt, want vooruitstekende deelen konden natuurlijk niet ineens mee uit
één vorm worden gehaald, - nu die emblemen verloren zijn kan niet meer worden
uitgemaakt welke Heilige werd voorgesteld.
De scherven van dit beeldje vertoonen duidelijke sporen van polychromie - het
bestaat alleen uit een voorkant en heeft dus niet afzonderlijk gestaan, maar rustte
tegen den wand. Het is veel grooter dan de beeldjes uit de Utrechtsche vormen; dit
beeldje is ongeveer 50 c.M. hoog en staat nu in een daarvoor gemaakt kastje, vanvoren
met glas afgesloten, hetwelk hangt aan een hoekpilaar in het Nederlandsch Museum;
het is zeer mooi en draagt nog een sterk middeleeuwsch karakter - Utrecht zag deze
vondst aan zich voorbijgaan en bleef verlangend uitzien naar een soortgelijke figuur,
van gelijke grootte, tot aanvulling van hare collectie - en zie, ook deze kwam na
eeuwen van rust weer te voorschijn!
Te Schelluinen stond al heel vroeg een kapel, gesticht door de Johanniter-ridders.
In deze kapel bevond zich een pijpaarden beeldje van de Heilige Margaretha met de
draak aan de voeten, de Kroon op het hoofd en in elk van hare handen een van hare
verdere emblemen: de palm of de crucifix, de Kruisstaf o f het zwaard. Waarschijnlijk
was het bij de beeldenstormen
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dat het beeldje met geweld werd vernield - een die getrouw bleef aan het oude geloof
verzamelde de scherven en begroef ze onder den kerkvloer.
Voor ongeveer 25 jaren werd deze oude kapel afgebroken en vervangen door een
wanproduct van deze dagen. De scherven worden gevonden, de predikant neemt ze
mee naar huis, bewaart ze in een kistje.
Na jaren van strijd is eindelijk in den zomer van 1920 besloten de Pastorie van
Schelluinen - een kasteelvormig buitenverblijf in het midden der 16e eeuw door een
burgemeester Snoeck uit Gorinchem gesticht, te restaureeren. In de leege verlaten
pastorie vindt de Commissie, benoemd om leiding te geven aan die restauratie, op
een plank van wat eens was een boekenkast ‘het kistje met scherven’. Deze scherven
worden mij als Secretaris dier Commissie op mijn verzoek toevertrouwd. Na lang
zoeken, meten en passen lukt het mij alle stukken, op enkele onbeduidende na, weer
aaneen te lijmen; bijna volledig verrijst de romp weer - maar helaas ontbreken de
scherven, die den kop met den romp zouden moeten verbinden. De kop is langs de
krullen recht afgeslagen en kan als een afzonderlijk ding worden neergezet. Dit is
natuurlijk geen toeval, dit is met opzet zoo gedaan, en ik voor mij geef daar de
navolgende verklaring van. Degeen, die de scherven redde, zal het kopje bij zich
gehouden hebben en het gebruikt hebben voor zijne devotiën, misschien te zamen
met anderen die getrouw bleven aan het oude geloof. Om nu het kopje voor zich neer
te kunnen zetten, heeft hij den onderkant zoo bewerkt en de kleine stukjes, die daar
afvielen niet bewaard. Het moet per slot wonder heeten, dat dit kopje nog bij de
andere scherven onder den kerkvloer terecht is gekomen.
Nu ontbreekt de aansluitende breukkant en daarmee het onwederlegbaar bewijs
dat het kopje eens een geheel uitmaakte met de overige stukken. Toch behoort het
er m.i. stellig bij; in de eerste plaats is de stijlvorm van het kopje met de eigenaardige
uitdrukking van middeleeuwsche Heilige tusschen de streng gestileerde krullen
dezelfde als die van den romp met zijn strengen plooienval; ook de afmeting van het
kopje past bij die van den romp, maar voornamelijk is het de grondstof, die er op
wijst dat beide bij elkaar hooren. Want deze grondstof is niet de gebruikelijke zuivere
pijpaarde, maar bestaat waarschijnlijk uit een mengsel van pijpaarde en klei. Deze
klei werd in het vuur rood en gaf eenigen warmen gloed aan de anders te koele
pijpaarde - de kleur is nu als van heel lichte terra-cotta, hier en daar vlamt het rood
even op; op andere plaatsen is de kleur iets lichter, wat een aangenaam aspect geeft,
veel aangenamer dan de witte afdrukken bezitten die de firma Goedewagen uit de
Utrechtsche vormen drukte en die, in de gipsafdeeling van het Rijksmuseum staande,
maar al te veel aan gips doen denken. De charme die deze beeldjes in wezen in zoo
hooge mate bezitten, gaat verloren voor een goed deel door deze koude witte
grondstof. Het ware te wenschen dat de genoemde firma dit oude
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voorbeeld eens wilde volgen en eens de proef nam door wat klei met de pijpaarde te
mengen, om ook deze mooie warmere kleur te krijgen, die bij de Margaretha niet
door ouderdom is ontstaan, want de scherven zijn goed schoon gewasschen en
vertoonen op de breuk dezelfde kleur. In Utrecht gebruikte men wel eens vaker
afwijkende grondstof; zoo zijn de vormen van de Heilige Catharina in gewone roode
klei gebakken, een Magdalena beeldje werd gevonden gebakken in grijze klei enz;
wel een bewijs dat zoo'n kleine afwijking in de grondstof nog geen reden is om dit
beeldje aan een andere werkplaats toe te schrijven.
Er bestaat een heel oud rechtstreeksch verband tusschen de kapel te Schelluinen
en Utrecht. Deridders der Duitsche Orde van de Balije van Utrecht, die de kapel
stichtten, betaalden elk jaar honderd guldens aan den kapelaan te Schelluinen om
daarmee zijne reis naar Utrecht te bekostigen, waar de kapelaan moest biechten bij
den bisschop. Na de Hervorming werd uit dezelfde kas jaarlijks f 100. - betaald aan
den predikant om daarmee zijn reis naar de vergadering van de synode te betalen.
Deze betaling geschiedt nog ten huidigen dage en is wel een typisch voorbeeld, hoe
oude inzettingen eeuwen en eeuwen door kunnen blijven bestaan.
De onderstelling ligt nu voor de hand, dat de kapelaan op een van zijne jaarlijksche
reizen naar de Bisschopsstad, in Utrecht de ‘Margaretha’ kocht en meenam naar zijne
kapel, waar zij tegen den achterwand van het eenvoudige altaar werd neergezet. Want
het beeld van deze Heilige bestaat alleen uit een voorkant, die zoo is afgewerkt, dat
het duidelijk is dat nooit bedoeld kan zijn er een achterkant bij te maken; de schervan
zijn nooit gepolychromeerd geweest; het beeldje is ± 50 c.M. hoog. Aan den voet is
eene inkeping in een van de plooien van het kleed, die precies de plaats aangeeft
waar de draak aan Margaretha's voeten lag. Deze draak is zeer fijn van expressie;
volgens de overlevering was de draak, die Margaretha verslond, de duivel zelf en de
uitdrukking van dezen drakenkop uit wiens bek nog de zoom van Margaretha's kleed
hangt, is die van een Mephisto.
Bijzonder fijn van modelé is het rechterhandje dat de plooien van haar gewaad
ophoudt - het linkerhandje is verloren; evenals bij de Soester Heilige zit links een
gat in de plooien rondom de bovenarm, om daar de linker arm met het handje in te
steken. Verloren is ook de kroon. Het kopje wordt afgesloten door een rand, versierd
met gestileerde bloemen; daar zitten bovenin drie gaatjes, in één waarvan nog een
pijpaarden stiftje aanwezig is - in die gaatjes kon men met stiftjes de kroon vastzetten.
Deze kroon zal, gezien de ouderdom van dit beeldje, niet geweest zijn de elegante
kroon van de Utrechtsche madonna's, maar meer als de groote, strakke, wijduitstaande
kroon van La Vierge Miraculeuse. Zoo zal zij gestaan hebben in de kapel onder de
wijduitstaande kroon met den glimlach van Heilige op de lippen
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als een ding van schoonheid. Veel van deze schoonheid ging verloren - maar genoeg
bleef bewaard om onze belangstelling waard te zijn.
De zoo interessante Utrechtsche collectie bezat nog geen beeld van deze grootte;
het Rijksmuseum wel; waar het nu waarschijnlijk is, dat deze Margaretha niet gekocht
werd te Kampen, te Munster of te Keulen, steden waarvan wij ook weten dat er
Beeldendruckers werkten, maar dat zij kwam uit Utrecht naar Schelluinen, daar achtte
ik het thans op haren weg te liggen de terugreis naar Utrecht te aanvaarden.
Een voorstel, gedaan door mij op de vergadering van de Commissie voor de
restauratie, om het beeldje aan het museum te Utrecht te schenken, werd met
algemeene stemmen goedgekeurd. Zoo zal zij terugggaan naar de oude Bisschopsstad
en daar een plaats innemen in het nieuwe museum, dat een verbouwing is van het
Catharijneklooster, staande dicht bij de voormalige Tolsteegpoort, dicht bij de plek
dus waar eens een Beeldendruckerij was. In dat museum komt zij te staan in een
middenpunt van belangstelling voor dit oude kunsthandwerk uit de middeleeuwen,
dat in zijne dagen waarschijnlijk een nederig ambt was, maar de eenvoudige
Beeldendrucker of Hilligenbacker heeft zich door zijne groote bekwaamheid, door
de wondere fijnheid en stijlvolheid, waarmee hij zijne beelden wist te vormen, een
plaats veroverd tusschen de vele groote ongenoemde kunstenaren van de
Middeleeuwen. Over zijn werk ligt een romantisch waas, wat de aantrekkelijkheid
ervan verhoogt. Aan elk stukje dat wij van zijn werk bezitten is een geschiedenis
verbonden, gewoonlijk de historie van een eeuwenlang verborgen liggen - eene
sluimering vaak voor eeuwen.
Schoone slaapsters zijn het, bij toeval weer gewekt tot nieuw leven - bij toeval
weer terecht gekomen in handen van personen, die heur schoon voorzagen, ook al
waren ze voor het oogenblik niet dan wat onaanzienlijke scherven - die vol toewijding
en zorg haar deden herrijzen en er voor waakten, dat heur schoonheid weer werd het
goed der gemeenschap.
Gorinchem 30 December 1920.
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Aan het strand,
door J. de Leeuw.
Nog hoor ik 't lange en loome breken van de branding,
Die eind'loos ver de kusten eind'loos zalig maakt.
Nog rekt zich voor mijn oog der duinen trage zanding,
Die met de golflijn smelt en aan den hemel raakt.
De wank'le droomenlucht is vol van zoete vleugen,
Die ijdelkwijnend vieren 't streelend zonbestaan.
In d' overstelping zwijmt en sterft het moe geheugen:
De geest neemt traag de weelden van het heden aan......
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Miniaturen,
door Nico Donkersloot.
Desperans.
Een noodkreet rijt den nacht uiteen:
Een moederdier schreit om haar jong?
Neen - wie God om een teeken dong,
Een mensch, vond daar zichzelf alléén.

Inter Festum.
Plots, uit den roes van 't dansend feest
Bespringt den mensch de helle schrik:
Wie is de Stichter van het ik
Onder dit schedeldek geweest?

Ontmoeting.
Twee donkre dringen in twee lichte oogen.
Zij zoeken uit elkander op te delven
Een kleine winst aan liefde en mededoogen
En keeren dankbaar weder in zichzelve.

Sterven.
Het lichaam buigt zich naar de aarde neder.
Het kort verschijnen heeft een schoon besluit.
De rimpling loopt in wijder kringen uit
En vindt de rust des waterspiegels weder.
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Jean Paul,
door H. Marsman.
De wereld danst naar 't pijpen van zijn bloed
onder den nachthelm, waarlangs sterren glijden;
zie! hun geduchte drom wentelt zich op ten strijde
onder het maanblazoen, een zeil van been en bloed.
Hij rookt zijn pijpje. Avond is zoo blauw
en zoo doorzichtig tot aan ruimte's randen en als de nacht staat op zijn stille handen
buigt om zijn mond een glimlach - als een vouw Zij spelen schaak. Hij drinkt. Zij spelen schaak.
boven den schacht der eeuwen, aan den rand der nacht.
En hij, Jean Paul, die werelden verlacht,
tart Demiurgos - en speelt vlijtig schaak.
Adieu, a dieu! het leven was een frats,
zoo teer-potsierlijk en zoo schoon-bezeten,
ik zou het vagevuur er om vergeten;
adieu, adieu! het leven was een frats......
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Een gunst,
door A.H. van der Feen.
I.
ARNOUT van Saaftinge wierp nog even een blik in zijn cel.
Door het hooge matglazen tralievenster drong een vaalgrauwe schemering van
den komenden dag.
Zijn krib had hij opgeslagen, de dekens gevouwen volgens 't voorschrift; de blauwe
handdoek hing ordelijk aan het rek; het vuile water had hij weggegoten, het waschblik
stond droog uitgeveegd op zijn bank, naast de pot groene zeep, de onaangeroerde
homp brood en de volle bak troebele koffie.
De cipier naast hem monsterde het vertrek.
‘Alles behoorlijk opgeruimd?’
‘'k Geloof het wel,’ antwoordde Arnout, ‘mijn kleeren heb ik daar maar op de
grond gelegd. Is dat goed?’
De cipier knikte, wat toegeeflijk voor het bizondere geval.
‘In orde. Kun je morgen weer antrekken en die andere rommel inleveren. Ga maar
mee. Hierheen.’
Hij gooide de celdeur dicht.
Ze liepen in een richting, die Arnout nooit ging.
Altijd, om te luchten of als hij naar de werkzaal trok, moest hij rechtsom: nu had
de cipier hem naar links gewezen. In de zoldering van de rondloopende cellengang
brandden nog de electrische lampjes; het was er zwoel warm; er hing een wee zoete
stank van carbol en faecaliën.
Ineens schoot de cipier hem voorbij, haalde een sleutel uit zijn zak en draaide
daarmee een kruklooze deur open.
‘Hierin.’
Arnout trad in een lang recht portaal, dat aan het eind doodliep tegen een blinden
muur. Links en rechts waren deuren; ook hier brandden de electrische lampjes nog.
De cipier, achter hem, trok de deur van de cellengang toe, sloot hem zorgvuldig,
en sprak onderwijl tot Arnout, die onwillekeurig door was geloopen.
‘Kalm an, vader; je kan d'r toch niet uit, voor ik bij je ben.’
Arnout glimlachte, wist geen antwoord, hij draaide maar even op zijn hielen rond.
Dan kwam de cipier weer naderbij, liep nog enkele schreden verder en opende
met denzelfden sleutel een andere deur, liet Arnout binnengaan.
Ineens stond deze nu in de vaalgrauwe klaarte van het daglicht.
Het was een wachtkamer voor het gevangenispersoneel, waarin hij gebracht was;
een hoog licht vertrek met heldere witte muren; er stond een
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tafel in 't midden, er waren wat nette Weener stoelen, ook was er een kastje waar een
karaf op stond en een paar glazen. Aan een der muren hing een kleurige reclame van
een scheepvaartmaatschappij en een scheurkalender; 7 Mei, las Arnout; hij wist het,
ook zonder dien kalender.
Aan de tafel zaten twee mannen op hun gemak een pijp te rooken.
De tabaksdwalm prikkelde scherp in Arnout's keel: hij moest er dadelijk van
hoesten.
‘Zoo heeren,’ sprak de cipier, wat luidruchtig joviaal ‘hier is de persoon, die jullie
hebben moeten.’
‘Goeiemorgen,’ groette een der twee rookenden terug, een reusachtige roodharige
kerel met een frisch geschoren gezicht, helder blauwe oogen en een kortgeknipten
rossigen knevel; de andere, een mager, donker, bijna zuidelijk type met nijdige oogen,
knikte even kort, maar gaf geen geluid.
Ze vestigden beiden even hun blik op Arnout.
‘Zoo, is 'm dat,’ sprak de roode, waarna hij uit zijn binnenzak wat papieren haalde,
die inzag en vervolgens hardop las: ‘Jonkheer Arnout Louis Onno van Saaftinge.
Geboren te Middelburg 17 Juni 1893. Klopt dat?’
‘Jawel, dat ben ik,’ antwoordde Arnout, doch de vraag bleek tot den cipier gericht,
die in een blauw registertje keek, wat hij uit een zak van zijn uniformjas haalde.
‘'t Wordt jou niet gevraagd, vader,’ sprak deze en dan tot den rooden man.
‘In orde. Cel 193.’
‘Ja, dat kan ons niet verdommen,’ lachte de roode.
‘En dat 's nou voor mij 't voornaamste,’ schertste de cipier terug. ‘Nou ik wensch
de heeren de frissche morgen!’
‘Saluut!’ zei de roode; de ander knikte weer zwijgend.
Arnout knikte ook nog even, mompelde iets van: ‘Morgen’, maar de cipier had
het vertrek al verlaten; Arnout hoorde 't klikkend geluid van de deur, die van binnen
weer werd afgesloten.
De beide mannen waren inmiddels opgestaan, de zwarte had postgevat bij een
andere deur; de roode trad op Arnout toe, klopte zijn pijp op de hand uit, zag Arnout
onderzoekend aan.
‘Nou, waarde heer, je weet er zeker alles van, we gaan met z'n drieën op reis?’
Arnout knikte.
‘Jawel, 't is me gisteren meegedeeld.’
‘Goed. Als je je nou precies volgens mijn aanwijzingen gedraagt, dan gaat dat
heel gemoedereerd in z'n werk en dan merken andere menschen d'r ook geen bliksem
van wie of wat je bent. Dat heb je toch zeker ook liever, wat?’
‘Natuurlijk,’ antwoordde Arnout.
‘Precies. Nou, as je d'r dan maar om denken wilt, dat je je nooit verder
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dan één pas van me verwijdert. Gaan we ergens in, in de spoor of in een rijtuig of in
een huis, dan gaat m'n kameraad voorop, daarachter kom jij en ik kom achter jou.
Nooit de eerste of de laatste willen zijn. Begrepen?’
‘Jawel, dat's heel duidelijk,’ antwoordde Arnout.
‘Dat dacht ik ook,’ zei de ander, die even zijn broek wat hooger sjorde en daarbij
als toevallig de leeren holster van zijn revolver toonde, die aan een riem om zijn
middel zat.
Vervolgens, zonder zich om te wenden.
‘Velthof, vooruit maar...... Asjeblieft.’
Dit laatste gold Arnout, die zoo met een handgebaar gelast werd Velthof, die de
deur geopend had, te volgen; onmiddellijk achter zich voelde hij de zware voetstappen
gaan van den roode.
Zoo geëscorteerd betrad hij plotseling het groote voorplein der gevangenis. Het
was nu klaar dag geworden, de zon blonk in den windwijzer op het torentje van het
middengebouw.
Hij haalde even diep adem. Hier, al dadelijk, was de atmosfeer anders, een druk
week van zijn hoofd en borst; hij werd er wat duizelig van.
Even zag hij in halven cirkel de gebouwen; een mooi heerenhuis was er bij met
spiegelruiten en een bordes, zeker de woning van den Directeur, daarnaast
kantoren,...... 't hospitaal......
Maar hij had geen tijd het nauwkeurig op te nemen.
Er stond een rijtuig voor de deur, waar hij uitkwam, een gewone huur-vigilante
met een ongunstig type van een koetsier en een schonkig paard.
't Stelde hem even fel teleur. Veel liever had hij geloopen, tersluiks geboeid
desnoods, als hij maar weer eens even in 't gewone alledagleven van de straat had
kunnen zijn.
Doch vlak voor hem was de rug van Velthof; hij zag diens witte platte ooren, het
sluike zwarte haar, dat wat puntig uitliep in den nek, waar een verbleekt lidteeken
dwars doorheen streepte.
Arnout volgde, zag nog even den nieuwsgierigen blik van den koetsier op zich
gevestigd, dan stapte hij in.
‘Morgen meneer van Tol,’ hoorde hij de koetsier tot zijn rooden bewaker zeggen.
‘Zoo Piet, jongen; lust je ze nog?’ schertste deze, doch zonder het antwoord af te
wachten, nam hij den ander even terzijde, fluisterde hem wat toe.
‘Begrepen,’ zei de koetsier.
Van Tol nam nu ook plaats in het rijtuig tegenover Arnout, die vooruit reed, met
Velthof naast zich.
Ze reden.
Arnout keek naar buiten; de koetsier zat nog niet op den bok, leidde het paard
stapvoets aan den teugel naar den hoofdingang.
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Voor de gesloten poort hield hij stil.
De portier trad uit zijn huisje, kwam naar 't rijtuig toe, keek erin.
Van Tol liet het raampje zakken.
‘Morgen van der Linde.’
‘Goeiemorgen, heeren,’ zei de portier die aandachtig naar binnen keek. ‘Wie
hebben jullie daar?’
‘193’ antwoordde van Tol.
‘193’, herhaalde de ander, ‘'k weet er van...... 't is in orde...... goeie reis!’
Hij trad naar de poort en opende die, bleef er bij staan.
Nu klom de koetsier op den bok, klakte met zijn tong, het paard trok aan en in een
sukkeldrafje reed de vigilante den groenen singel op.
Arnout keek door het weer omhooggehaalde raampje naar buiten en verwonderde
zich eensklaps over de koude objectiviteit waarmee hij alles opnam.
Zooeven, bij 't eerste betreden van het voorplein, de eerste stap in de buitenlucht,
ja, toen had het hem wel wat bevangen, maar hij bedacht nu, dat die sensatie louter
een physiek verschijnsel was geweest. Datzelfde had hij vroeger ook wel eens
ondervonden, vooral als kind, wanneer hij na een ongesteldheid van een paar weken,
dan voor 't eerst weer buiten mocht komen.
Maar het zou hem nu toch eigenlijk veel meer moeten aandoen, hem moeten
overstelpen!
Zeker, bij het dagelijksch luchten keek hij altijd eens naar boven, naar dat kleine
stukje vrijen hemel boven zijn hoofd en onveranderlijk dacht hij dan aan dien
gevangene in ‘The Ballad of Reading Gaol:
‘I never was a man who looked’
‘So wistfully at the day’

Maar nu zag hij net zooveel van den hemel als hij wilde, hij reed over een singel met
groenende boomen, hij zag het vochtig malsche gras, besterd met madeliefjes, hij
zag bloemperken, het blauwe water, waar witte zwanen op dreven, een rustiek
bruggetje, waar kinderen over liepen en een hond, hij rook den geur van den
meimorgen, die op een zoel windje naar binnen drong door 't andere raampje, dat
openstond.
Het was zoo boekjesachtig mooi, dat hij er eigenlijk sentimenteel van moest
worden.
Maar het deed hem niets.
Het gleed voorbij langs zijn oogen en hij vond het gewoon, nuchter-alledaags.
Ze praatten wel van geestelijke afstomping als gevolg van eenzame opsluiting.
Zou dat bij hem soms het geval zijn?
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Des te beter.
De psychiaters vonden die afstomping altijd zoo verschrikkelijk, had hij vroeger
ook gevonden, maar dat was een foutief inzicht.
Die afstomping was juist een weldaad, welja, een barmhartigheid van de natuur.
Overigens, hij had die periode van eenzame opsluiting al achter den rug, vroeger
dan gewoonlijk, bij wijze van gratie.
Ja, ja, ze waren wel goed.
Hij glimlachte verachtelijk.
Het doel van zijn tocht boeide hem ook niet hard.
Vader stervende, wilde hem nog zoo graag eens zien. Zoo had de Directeur van
de gevangenis het hem meegedeeld en erg den nadruk er op gelegd, dat zooiets slechts
bij hooge uitzondering werd toegestaan, dat het een zeer bijzondere gunst was, maar
uit respect voor de toch al zoo zwaar getroffen familie...
Arnout begreep wel, Frans van Redenburg had dat gedaan gekregen, als officier
van justitie. Natuurlijk, de rechtschapen edele, maar in zijn strenge plichtsbetrachting
niemand ontziende neef!
Ja, ja...... Arnouts lippen krulden zich minachtend. Die had zeker ook voor dit
huurkoetsje gezorgd. Hoe kiesch van den edelen man! Nu hoefde hij niet in die
blikken doos te rijden, met een klabak achterop!
Vader stervende. Zoo. Hij voelde niet veel meer voor zijn vader en op zoo'n
melodrama aan een sterfbed was hij heelemaal niet gesteld. Moest zijn vader zeker
prevelen: ‘Mijn zoon, ik vergeef U,’ of zoo iets en dan den laatsten adem uitblazen.
Nee, dat was niet meer aan hem besteed.
Waarom ging hij eigenlijk?
Ze hadden hem niet kunnen dwingen, als hij geweigerd had.
Och, maar hij was te slap, te onverschillig, om, hoe dan ook, eens een beetje
energiek op te treden.
't Zou anders wel een leuk gebaar geweest zijn, als hij tegen den Directeur gezegd
had: ‘Ik waardeer de goeie bedoeling, maar 'k zal er geen gebruik van maken.’ Enfin,
dat was nu te laat.
Ester. Ja, dat hij die eens even weerzag, vond hij toch wel prettig. 'n Lief zusje
voor hem, altijd geweest ook, ze schreef zulke hartelijke brieven. Maar hij antwoordde
haar nooit. God, hij kòn er niet toe komen; de misselijke gedachte, dat zoo'n proleet
van een klerk, of wat het was, die brieven eerst nog lezen moest. Och, dan uitte je je
immers vanzelf niet.
Goed kind, Esje. Arm mismaakt stakkerdje, dat ze eigenlijk was. Die bleef nu
alleen achter in dat groote huis, als vader stierf. Of zij blij zou zijn, als ze hem
weerzag?
In Godsnaam, geen scènes! Geen natte oogen om hèm. Dan kon hij wel vloeken.
Enfin, dat wist ze wel, ze zou zich wel goed houden.
O, daar reed hij nu weer eens in een straat...... kijk, een bakkerswinkel
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......een slager...... Veranderd was er in die jaren nog niet veel; de wereld draaide nog
precies als tevoren. Een sigarenwinkel...... ‘Rook Moortje’...... o ja, die bruine vent
met die pijp...... ook al oud...... kijk, tooneelaffiches op dat aanplakbord......
Allerzielen...... Madame Butterfly...... De Fourchambaults...... o, hij had nog niks
gemist...... Wat zouen ze spelen over zeven jaar? Dan kwam hij vrij...... met een
uitgaanskas van tien jaar...... had die vent hem verteld, zijn collega, Sjef de Gapper......
waar hij mee aan een touw stond matten te vlechten...... die zou hem missen
vandaag...... denken, dat hij ziek was...... Uitgaanskas! Stel je voor! Als vader nu
dood ging...... dan moesten Ester en hij deelen...... dan was hij ineens rijk...... viel hij
in de Vermogensbelasting...... een vermogende tuchthuisboef...... nogal
oorspronkelijk......!
Het werd drukker in de straten, waar ze nu doorreden, een paar auto's schoven
voorbij, meer rijtuigen ratelden over de steenen en er liepen veel menschen op de
trottoirs, die blijkbaar haast hadden: heeren met city-bags. Arnout begreep, dat ze
het station naderden.
Voor 't eerst gedurende den ganschen rit, keek hij eens naar zijn bewakers; ze
hadden zitten praten, maar hij had niet geluisterd, teveel bezig gehouden als hij werd
door eigen gedachten.
Van Tol leek hem niet onsympathiek, maar Velthof vond hij een vervelend type.
Zonderling, ze droegen heel gewone burgerkleeren en toch herkende je in beiden
dadelijk den politieman; vooral in van Tol. Of het publiek dat niet zou zien?
De vigilante zwenkte, hield stil voor de stationsstoep; een witkiel schoot toe,
opende het portier.
‘Bagage heeren?’
Velthof stapte uit.
Arnout herinnerde zich de afspraak, volgde hem, keek weer tegen de witte ooren,
den hals met het sluik zwarte haar en het litteeken, voelde met het openhouden van
de tochtdeur alweer dadelijk de reuzengestalte van van Tol achter zich.
Toch 'n beetje benauwend.
In de hal van't station was het rumoerig. Van Tol kwam nu naast hem loopen.
‘Ga maar mee, m'n kameraad neemt effen kaartjes.’
Arnout gehoorzaamde, liet zich eenige passen verder voeren naar een hoek, waar
van Tol zich breed vóór hem plantte. Arnout glimlachte.
‘We passen goed op je, hè?’ zei van Tol, dien glimlach begrijpend.
‘Uitstekend,’ antwoordde Arnout, die rond keek om te zien, of iemand de situatie
opmerkte.
Maar de menschen hadden teveel haast, jachtten voorbij in groepen.
Plotseling drong uit een gang een stroom reizigers naar buiten; blijkbaar was er
juist een trein aangekomen.
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‘'t Is al druk op den vroegen morgen,’ sprak van Tol.
Arnout knikte, wilde iets terugzeggen, maar ineens, met een schok, schoot hij weg
achter van Tol's groot lichaam.
‘Bekenden?’ vroeg deze met iets meewarigs in zijn stem, half fluisterend.
Arnout antwoordde niet, volgde, als sluipend met zijn oogen, een paar heeren die
naar den uitgang liepen.
Verweghe en Van Rinsuma, hij had ze ineens gezien, vlak in Van Rinsuma's
gezicht gekeken...... Goddank!...... ze waren weg.
Hij trilde ineens op zijn beenen.
‘Jasses, dat hij daar nu zoo van ontdaan was.
Van Tol had zijn blik blijkbaar gevolgd.
‘Die lange, dat was Baron Sixma van Rinsuma, 't Statenlid,’ sprak hij.
Arnout knikte, verstugde wat, nu 't gevaar voorbij was, voelde wrevel, dat van Tol
hem zoo had doorzien.
Velthof kwam terug met de kaartjes in de hand.
‘Vooruit maar,’ zei van Tol.
Nu, als geklemd tusschen zijn bewakers, ging Arnout door de tourniquet en kwam
op het perron. Daar namen ze hem tusschen zich in, liepen zoo vlug langs de geopende
coupé's van den gereedstaanden trein.
‘Waarheen heeren?’ vroeg een conducteur.
‘Middelburg, eerste, gereserveerd,’ antwoordde Velthof.
Arnout keek verbaasd op.
‘O ja...... is dat voor u? Volgende wagen,’ sprak de conducteur, vlug
vooruitloopend, en dan met een sleutel een portier openend:
‘Asjeblieft heeren...... even uw kaartjes zien...... Dank u...... Roosendaal
overstappen......’
Velthof stapte in, Arnout volgde.
Een gereserveerde coupé eerste klas. Dat was natuurlijk ook weer 't werk van Frans
van Redenburg. 'n Fijne attentie zeker!
Ineens vloog het bloed naar zijn gezicht. Lammeling van een vent! Dit viel
natuurlijk veel meer op. Die twee kerels alleen al, in een eerste klas. Dat zag iedereen,
dat die daar niet in hoorden. En dan dat bordje ‘gereserveerd’! Derde klas was immers
veel beter geweest. Daar zonk je weg in 't schorriemorrie.
Van Tol had de coupédeur al dichtgedaan en het raampje laten zakken, had daarbij
plaats genomen; Arnout zat aan het dichte, tegenover Velthof.
Jawel, hij begreep het, 't zelfde stelsel als in 't rijtuig, de beide coupédeuren werden
zoodoende bewaakt. Toch pientere kerels...... ze gaven geen kans.
Hij keek uit het raampje, zag de drukte op het volgende perron.
Wat deed hem toch zoo vreemd aan? 't Waren toch allemaal gewone menschen,
die daar liepen.
Ineens begreep hij. 't Was de kleeding. De mode was veranderd. Vooral
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de vrouwen zagen er vreemd uit. Raar opzichtig, met brutaal korte rokken en
doorschijnende kousen. Godbewaarme...... die durfden hoor! Of was het allemaal
van de lichte cavalerie? Daar zagen ze toch overigens niet naar uit. Ook de heeren
waren anders gekleed. Heerejé, getailleerde colberts, met bandjes en knoopen op den
rug, zag hij...... en 'n raar model hoeden droegen ze.
Arnout bekeek zijn eigen kleeren, van morgen al vroeg in zijn cel gebracht door
den cipier. Alles doortrokken van de naphtaline. Toch goed bewaard, maar vochtig
voelde alles; zijn boord hing slap, zat als een lap om zijn nek, de das bengelde er
zoowat onder, op 't gevoel gestrikt. God, en manchetten had hij heelemaal niet aan,
merkte hij nu; zijn polsen staken zoo bloot uit de mouwen van zijn colbert.
Gek, vanmorgen in de cel had het hem niks kunnen schelen; hij had alles maar
aangetrokken, zooals hij 't vond, zijn bruin vilten deukhoed onverschillig op zijn
hoofd geplakt.
Maar nu, in deze eerste klas coupé, waar nog een geur hing als van een bont of
een mantel van een mondaine vrouw, die ineens een atmosfeer schiep van verfijnde
luxe en comfort, nu voelde hij zichzelf zitten in die kleeren als een schooier, erger,
als een verloopen meneer.
Hij zou wel hardop willen vloeken.
Daar had je 't al!...... Waarom had hij ook niet geweigerd om te gaan. In de
gevangenis was 't rustig. Daar leefde je met je lotgenooten. Niemand keek je schuin
aan, omdat je tien jaar moest zitten wegens moord. Moord, moord! Nou ja, hij had
die kerel doodgeschoten. Stom genoeg, want Lucie was 't niet waard geweest. Dat
had ze bewezen. Hem dadelijk verloochend, na de daad, die haar bevrijden zou,
zooals ze 't eerst theatraal had genoemd. Nou had zij de vrijheid, maar hij was die
kwijt. Wat een stommeling was hij toch geweest! Om die vrouw zat hij nu hier als
een boef met twee bewakers!
Kijk, daar zat waarachtig schimmel aan zijn laarzen...... had hij niet eens gezien,
vanmorgen...... enfin, kon er ook nog wel bij.
Als zijn das en zijn boord nu maar eens 'n beetje fatsoenlijk zaten.
‘Mag ik even in dat spiegeltje kijken?’ vroeg hij, wat bruusk zich wendend tot van
Tol.
‘Ga je gooi,’ antwoordde deze rustig.
Meteen begon de trein te rijden.
Arnout stond op en zich steunend aan het bagagenet plaatste hij zich voor den
ovalen spiegel en keek er in.
Hij ontstelde.
Was hij dat? Groote God, wat zag hij er uit!
Nu ze juist van onder den stationskap wegschoven, zag hij zich staan in het volle
blauwe daglicht.
Boven het slap omvallende boord en de touwig geknoopte das stond zijn
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hoofd, gorig bolbleek op een pezigen hals; in een dag of vier had hij zich niet laten
scheren, de stoppels lagen als vuile streepen en vlekken om zijn lippen en kin; zijn
oogen, verschrikt door zijn eigen beeld, brandden angstig in hun kassen; over zijn
kortgeknipt hoofdhaar lag dwars een breede, plekkerige streep, als een opslag van
grauwe schimmel.
Hij voelde er aan, verschrikt. Dan begreep hij; hij was grijs geworden.
Met een zucht van ellende en weerzin keerde hij zich af; viel terug op zijn plaats.
Zijn hart bonsde; hij sloot de oogen.
Nou wist hij meteen, waar hij aan toe was; hij behoefde heusch niet schuw meer
te kijken om te zien of de menschen soms iets zouden merken. Zijn eigen tronie
schreeuwde het immers uit. De schuld van Frans was het...... mispunt met zijn
uitgestreken smoelwerk....... Wat haatte hij die kerel...... edele verdommeling......
doodtrappen kon hij hem.........!
Zijn gedachtengang werd gestoord door het plots harder worden van van Tol's
stem, die wat zei tegen Velthof; ze praatten blijkbaar al langer.
‘Die is eerst bij de veld geweest......’
‘Ja...... maar nou is-t-ie opperwachtmeester in den Bosch’.
‘Heit-ie geboft.’
‘Dienstklopper hé? Maar 'n goeie politieman.’
‘Dat is-ie.’
‘Tja...... as je alles geweten had, nou met die nieuwe traktementsregeling.........’
‘Och...... altijd militair...... 'k weet niet......’
Ze zwegen, keken beiden voor zich. Van Tol haalde een tabakszak en een pijp te
voorschijn, ging die zorgvuldig stoppen, hield dan 't zakje op naar Velthof.
‘Ook?’
‘Asjeblieft.’
Van Tol wierp hem het zakje toe.
Arnout, ineens geërgerd, keek demonstratief naar het bordje Niet Rooken. De beide
anderen hadden blijkbaar zijn blik gevolgd.
‘No smoking allowed,’ zei Velthof met een krom accent.
‘Gereserveerd, dan mag alles,’ besliste van Tol en hij stak er den brand in, gaf
onderwijl een knipoogje aan Arnout. Arnout drukte zijn rug tegen de leuning, keek
stuurs naar buiten; hij besefte volkomen het nuttelooze van zijn protest, maar hier,
ondanks de situatie, ondanks het miserabele van zijn nu geweten uiterlijk verval,
voelde hij zich toch de meerdere van deze twee kerels; hun optreden prikkelde hem
thans, hij vond ze ineens vlegelachtig en treiterig onbeschoft.
In de gevangenis voelde hij dat nooit; een grauw, een schimp van een cipier of
een zaalwachter. God, wat gaf gij daar om!
Dat hoorde er bij, het ging langs hem heen, zonder hem te kwetsen.
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Maar hier, hier in deze coupé eerste klas, in de sfeer van zijn eigen maatschappelijken
stand, daar werd het anders; hier voelde hij zich als geterroriseerd door het plebs.
Ineens kneep nu ook pijnlijk in hem het besef van zijn machteloosheid en diep in
hem ontwaakte een lust tot verzet.
Buiten vloot het landschap, gedrenkt in Meische zon; velden, hoeven, vee, dorpen,
een molen, een kar met juichende kinderen en over alles de blauwe koepel van den
lentedag. Aan den horizon stak, teer verdoezeld, boven verre boomgroepen, een
dorptoren uit; kleine witte wolken dreven daarheen, gedragen door de stille milde
lucht.
Een verlangen begon zacht in hem te klagen, zijn keel zwol.
Vervloekt! Waarom zat hij ook hier? Waarom hadden ze hem niet stil in dat lichten levenlooze hok gelaten?
Daar was het rustig en veilig; je hoorde niets, je zag niets, je wist niets meer van
de wereld; je leefde er in doffe onbewustheid, je instinct tot zelfbehoud zorgde er
wel voor, dat je at en dronk om te blijven leven en dat je telkens eens wat frissche
lucht hapte, buiten in de wandelkooi; je kwam er niet tot denken in den tredmolen
van den alledagsleur en nog minder tot herinneren, als je niet wou: je had immers
nergens meer een aanknoopingspunt aan het verleden; je zag niemand, die je van
vroeger kende, je droeg andere kleeren, je kreeg ander eten, je had een ander bed, je
rook geen geuren, die je terugvoerden naar 't verleden, je hoorde nooit meer 't accent
van je eigen omgangstaal.
Maar hier.... eerst die coupé met zijn geur van luxe en comfort en nu, daar buiten,
die lachende lokkende schittering van den Lentedag, die wijde wijde wereld, met
zijn oneindige verschieten.........
O...... de vrijheid!
Verschrikt zag hij op uit zijn mijmering. Had hij dat laatste woord hardop gezegd?
't Had geresoneerd in zijn ooren als een luide kreet!
Maar de twee bewakers praatten rustig door, hadden de coupé in een dicht-blauwe
dwalm van tabaksrook gezet.
Toch barmhartig, bedacht Arnout schamper, nu was de mondaine geur, die zoo
deed herinneren, weer vervangen door een kantinestank.
Hij stak zijn handen in zijn broekzakken, ze plakten wat van vochtigheid; ineens
bedacht hij, dat al zijn zakken, van zijn broek, zijn vest, zijn colbert en zijn demi,
dat ze allemaal leeg waren.
Een zakdoek had hij, een gelig katoenen lap, met een zwart nummer er op, die
rook naar chloor, dat was alles.
Waar waren al die dingen van vroeger gebleven?
Zijn sigarettenkoker, zijn schaartje, zijn mes, zijn portemonnaie, zijn portefeuille,
zijn horloge, zijn sleutels......
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O ja hij wist het toch. 't Zat alles bij elkaar in een pak, met een label eraan, waarop
zijn nummer stond.
Ook zijn ringen, de breede gouden met den brillant en zijn zegelring met het
familiewapen.
Die had hij zelf nog bijgevoegd, een poos later, omdat hij 't krankzinnig vond, een
tuchthuisboef met een zegelring.
Of hij ze nog aan zou kunnen?
Hij keek naar zijn handen.
Pooten waren het geworden, sjouwermanspooten met knokige uitsteeksels, vuile
diepe naden en groeven, en gebarsten en afgebroken zwarte nagels.
Van 't matten vlechten en touwsplitsen.
Hij had schrijfwerk kunnen krijgen, maar hij had niet gewild, half uit koppigheid,
maar ook wel uit een intuïtieve angst, dat schrijfwerk zijn positie te halfslachtig zou
maken, wat klerkachtig, nog zoo'n beetje heerig.
Veel beter was 't, in rauwe onverschilligheid mee te gaan en te verdwijnen met en
in den grooten hoop van 't gewone gespuis. En hij had er geen berouw van.
Nu, nog maar even uit die sfeer, begon de herinnering al dadelijk te martelen.
Alsof ergens in zijn hersens al 't verleden ook was saamgebonden en gelabeld, net
als met zijn bezittingen was gebeurd, en een onbarmhartige hand nu plots de heele
verzameling in zijn gezicht gooide.
Als een chaos van visioenen overvulde het zijn brein. Moest hij dat alles dan
uitdenken en denkend ontrafelen, alle verbanden en pleisters losscheuren van de
open wonden en opnieuw die afzichtelijkheden zien?
Nee...... Nee...... hij wilde niet...... hij wilde niet......!
Hij hoeste hard, scherp, alleen uit drang om geluid te geven.
Van Tol keek dadelijk naar hem.
‘Scheelt er wat an?’
‘Nee, toch niet.’
Het antwoord klonk stug en uit de hoogte.
Er was meewarigheid in van Tol's stem geweest en dat had Arnout weer dadelijk
geprikkeld.
Wat verbeeldde die vent zich? Als hij hoesten moest of wilde, dan deed hij het.
Daar was hij dien proleet toch geen rekenschap van schuldig!
Hij pruttelde bij zichzelf nog na, maar zijn gedachten begonnen wat te verdoezelen,
zijn hoofd werd weer wat licht, een gewaarwording van duizeligheid deed hem de
oogen sluiten: 't roezebonkte om hem heen.
Hij schrok wakker van een gillende locomotief, die voorbij 't geopende raampje
schoot.
‘Dadelijk Apeldoorn,’ hoorde hij van Tol zeggen.
‘'t Schiet slecht op,’ sprak Velthof geeuwend.
Arnout keek naar buiten.
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Apeldoorn. Ja, ja, hij herkende het. Hij had er nog eens gejaagd...... Prins Hendrik
was er ook bij...... Van Rinsuma was Kamerheer in buitengewonen dienst...... op
diens jachthuis had hij toen gelogeerd.
‘Wil je soms wat eten?’ zei van Tol.
‘Hoezoo?’ vroeg Arnout. Hij begreep niet dadelijk wat de ander bedoelde.
‘Hoezoo?’ herhaalde van Tol ‘wel, om je maag te vullen. Vanmorgen al wat
gehad?’
‘Nee, dat niet,’ erkende Arnout en dan ineens zijn weer opkomenden wrevel
terugdringend, sprak hij:
‘Ja, ik zou wel iets willen hebben.’
Van Tol knikte.
‘Ik heb er order voor, dus je kan 't krijgen.’ Even later stopte de trein.
Arnout keek uit het raampje op een stuk rangeerterrein; wat leeg materieel stond
er.
Een restauratiewagen...... hij zag de tafeltjes...... de glimmering van wat
glaswerk...... de vleugels der ventilatoren aan de zoldering...... Hoe lang was 't geleden,
dat hij in zoo'n wagen naar Zwitserland ging...... den Rijn langs...... God ja, met Lucie
en haar man, die quasi toevallig ook naar Luzern gingen...... hoe weinig vermoedde
hij toen nog, dat hij een paar maanden later dienzelfden man zou doodschieten......
Zijn blik vergleed wrevelig.
Nou ja...... niet aan denken...... niet aan denken...... kijk, achter die heining van
oude dwarsleggers liep een pad van zwarte sintels...... en langs dat huisje kwam je
dan zoo op den straatweg...... mooie auto reed daar, 'n prachtkar...... zat hij daar maar
in...... als die twee kerels nu eens sliepen en hij ging er stil van door...... langs dat
pad...... en die auto nam hem op...... suisde met hem naar die bosschen daar heel
ver...... en nog verder...... de grens over......
‘Ook koffie?’ klonk van Tol's stem ineens hard.
Arnout schrok. Van Tol stond voor 't open raampje en op 't perron was de
buffetwagen.
‘Ja, graag......’ antwoordde hij wat beduusd.
‘Geef maar op,’ hoorde hij van Tol naar buiten zeggen.
Even later reikte de laatste hem een kop dampende koffie toe.
‘Asjeblieft...... maar schiet 'n beetje op, hè?’
Arnout hield den groven wit porceleinen kop in de hand. De melk en de suiker
had van Tol er al ingedaan. De geur van de koffie verkwikte Arnout en ontroerde
hem tevens. Hij dronk den kop leeg met groote teugen, bijna zonder te proeven. Op
den bodem lagen de twee klontjes nog maar half versmolten.
Hij gaf den kop terug. Zijn hand beefde wat, de kop rinkelde.
‘Merci.’
Staande overzag hij de heele uitstalling van het buffetwagentje en een
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begeerte naar al dat lang ontbeerde rees plotseling boven zijn ontroering uit.
‘Ik wil ook graag 'n sinaasappel,’ sprak hij heesch.
Meteen ging hij zitten, 't begon zoo te draaien om hem heen; hij zag, dat Velthof
hem even spottend-verbaasd aankeek.
‘Geef es 'n appelesien,’ beval van Tol naar buiten.
Meteen betaalde hij.
‘Asjeblieft,’ sprak hij dan, zich omwendend tot Arnout ‘twee broodjes en 'n
appelesien,’ en hij legde die dingen naast Arnout op de gecapitonneerde zitting.
Arnout nam de broodjes, wierp een schuwen blik op Velthof tegenover hem; hij
voelde zich ineens gegeneerd, de bekrompen gêne van iemand, die niet recht weet,
of het niet ‘gek’ is, wat hij zal doen, maar dan, geholpen door den grooten trek naar
het gebodene, overwon hij dat gevoel, zette het plots om in dédaigneuze
onverschilligheid.
Hij bekeek de broodjes; ze waren gewikkeld in vloeiservetjes, versche knappende
pistolets met vette ham.
Hij beet er in een met graagte, proefde met een genot, dat bijna wellust was, at
haastig, schrokkerig.
Ineens betrapte hij zichzelf op die onhebbelijke gulzigheid.
Ja, dat kwam ervan!
De trein reed alweer, maar hij keek niet naar buiten; het eten nam zijn vollen
aandacht in beslag. Het eerste broodje was op, hij veegde zijn vingers, die glommen
van 't vet, af aan het servetje. Dan ontwikkelde hij met gretige oogen het tweede.
‘Ik zal d'r ook es wat instoppen,’ sprak van Tol, in zijn binnenzak tastend.
Hij haalde er een pakje uit, dat kraakte, 't bleken boterhammen te zijn gewikkeld
in vetvrij papier.
‘Welja...... ik ook,’ viel Velthof bij.
‘De kaas is weer goed tegenwoordig,’ zei van Tol even later met vollen mond.
‘'k Lus ze niet,’ antwoordde Velthof, die een ei uit zijn zak had gehaald en dat
begon te pellen, nadat hij de schaal op zijn hak had stukgetipt.
‘Eiers ben me te duur,’ sprak de ander weer.
‘Och, eigen kippen......’ zei Velthof, het gepelde ei doopend in 't zout dat hij in
een peperhuisje bij zich bleek te hebben.
‘Die leggen ze voor niks,’ lachte van Tol.
‘Ja, pas op; en je voer?’ zei Velthof nu met vollen mond.
Arnout keek geërgerd naar buiten; Velthof over hem kauwde met een open mond;
een stukje eigeel, dat weer terugkwam, viel op Arnout's schoen.
Gruwelijk smerig was dat...... om ineens je eigen trek te bederven...... vieze
ongemanierde proleeten...... maar niet naar kijken...... dat was 't beste...... want trek
had hij nog......
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Als iets heel précieus hield hij nu het tweede broodje vast, omwikkeld in 't vloei,
beet er een klein stukje af, at met voorzichtige, berekende keurigheid, den mond vast
gesloten, wat demonstreerend...... zagen die twee kerels tenminste hoe 't hoorde......
Van Tol en Velthof smekten, lachten en praatten met volle monden; een lucht van
sterk eigeel en komijnekaas drong in Arnout's neus.
Zijn eigen broodje had hij gelukkig op. Jammer, dat die kerels nu zoo onsmakelijk
deden. Er kwam anders toch wel iets behagelijks over hem. Wacht, de sinaasappel!
Hij greep hem, hield de ronde, oranje bol even als liefkoozend in de hand, rook
eraan.
Ja, waarachtig...... daar was die geur weer...... spijtig, dat hij nu geen vruchtenmesje
had...... enfin......’
Met zijn nagels peuterde hij aan de schil.
't Lukte nogal, de schil liet makkelijk los, 't vruchtvleesch was 'n beetje ingedroogd;
toch was hij geurig en frisch.
Achter zijn hand verwijderde hij de enkele pitjes uit zijn mond, deed ze in een
stukje komvormige schil.
De sterke vruchtengeur overheerschte ineens de etensluchtjes van die twee kerels.
Arnout glimlachte even, bedacht, dat hij vroeger zijn neus zou opgetrokken hebben
voor een coupé, die naar sinaasappels rook...... er gauw een wolk sigarettendamp in
zou geblazen hebben...... zoon burgerluchtje...
Maar nu verreinigde het en 't kikkerde hem op, zonderling, bijna opwindend, of
er alcohol was in 't sap...... jammer, dit was het laatste partje.
Hij veegde zijn mond en handen af aan het tweede schoongehouden servetje,
wikkelde er dan 't eerste met de schillen en pitten in, kneep alles tot een prop bijeen,
stond op, ten einde die naar buiten te gooien, greep de riem vast, om het raampje te
laten zakken.
Ineens voelde hij Velthof's arm.
‘Wat mot dat?’
Verschrikt keek Arnout op zij.
‘Ik wil dit het raampje uitgooien.’
‘Niet noodig,’ zei Velthof.
't Bloed vloog Arnout naar het hoofd.
‘Moet die rommel dan hier blijven?’ Zijn oogen fonkelden en hij liet de riem niet
los.
‘Kalm, kalm......’ zei Velthof ‘ga zitten en leg dat zaakje maar naast je op de bank.’
Even aarzelde Arnout, maar dan ineens, met een gesmoorden vloek, wierp hij de
prop met een forschen armzwaai door 't open raampje aan den anderen kant.
Doch op 't zelfde oogenblik bijna voelde hij een krachtigen stoot tegen
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zijn borst, die hem achterover op de kussens wierp. Velthof was opgevlogen, had
hem zoo hardhandig teruggesmakt; ook de reuzengestalte van van Tol stond ineens
boven hem.
‘Wat begin je me nou?’ vroeg deze met iets boos-dreigends in zijn klare blauwe
oogen.
Arnout antwoordde niet; hij ging recht zitten: hij hijgde, verschrikt van het
plotselinge.
‘As je nogeens kunsten verkoopt, gaan de manchetten an......’ sprak van Tol ‘denk
erom...... ik waarschouw maar eens.’
Hij wisselde een blik van verstandhouding met Velthof, die iets aan zijn gordel
verschikte, ging dan weer terug naar zijn plaats.
Arnout sloot even de oogen.
Stommeling, die hij was...... wat had hij nu gewonnen met die koppigheid......
Niets...... En de kerels waren nog zoo kwaad niet...... Van Tol althans, die behandelde
hem best. Die bruuske beweging van hem, die hadden ze aangezien voor een poging
om geweld te doen...... tot verzet. Zou hij er nog iets van zeggen...... excuses
maken?...... Och...... mogelijk maar beter van niet...... als ze 't niet geloofden...... En
wat gaf het ook......
Hij keek nu weer naar buiten; 't was al middag, ze zouden Amersfoort nu wel
naderen.
Ineens drong zijn gedachte terug naar Apeldoorn...... die heining van oude
dwarsleggers...... de straatweg...... de auto die hem zou voeren naar de grens......
Ja, ja, toen had van Tol ineens zijn gedachtenloop gestoord door een vraag of hij
koffie wou.
In zijn voorhoofd trokken rimpels.
Ontvluchten!
Zou er kans zijn? Ze hielden hem zoo scherp in 't oog, maar toch...... àls er kans
kwam, riskeerde hij weinig...... een revolverschot...... nou ja...... als hij eenmaal vijftig
meter voorsprong had, was de trefkans miniem...... en kregen ze hem weer te
pakken...... dan bleef het eenvoudig zooals het was...
Maar als 't wèl lukte...... geld had hij niet...... een fiets zou hij moeten stelen hier
of daar, in Godsnaam...... of een tijdelijk onbeheerde motor...... en dan wegsuizen in
sneltreinvaart...... Duitschland in...... verder...... naar Rusland maar...... de bolsjewieken
leverden niet uit.
O, de zonnige hei, waar hij nu door vloog...... de ruime blauwe hemel...... de
vrijheid...... de vrijheid!
Want als een afgrijselijk visioen voorzag hij nu den terugtocht...... en die kwam
toch...... morgen al...... weer in den trein...... 't station...... de vigelante...... het stadje......
de groene singel...... de poort...... 't voorplein...... en dan weer de cipier...... de
kruklooze deur in 't portaal...... de ronde cellengang met zijn warm-zoeten stank naar
carbol en faecaliën......
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Dat niet meer...... o God...... dat niet meer...... dan nog liever dood......
Ineens versprongen zijn gedachten, dreven af naar huis...... naar zijn vader die
immers stervende was...... naar Ester...... Hoe dat loopen zou...... zijn aankomst
daar......?
Nu niet zoo veel...... zoo onophoudelijk denken en piekeren...... 't gaf niet...... die
kerels waren weer gaan rooken en praten......
Hij zou maar wat slapen...... welja...... en vergeten...... God, in vergeten had hij
zich nu toch wel geoefend......
Hij sloot zijn oogen.
Hij gaf er zich geen rekenschap van, of hij geslapen had of niet, toen hij ineens
Roosendaal las op een seinhuis, waar ze langs schoven.
Hij rekte zich uit, geeuwde, voelde zich wat huiverig, zijn knieën waren pijnlijk
van 't lange zitten, er knapte iets in, toen hij ze strekte.
‘Roosendaal,’ zei van Tol, terwijl hij zijn pijp leegklopte en in zijn zak stak.
‘Overstappen hè?’ sprak Velthof.
Van Tol knikte, keek naar Arnout, dan naar Velthof, zei iets tegen den laatste, wat
Arnout niet verstond.
Roosendaal! Voor hem was dat altijd het grensstation, tusschen Holland en Zeeland.
Zeker, je had Bergen nog en Wouw, maar na Roosendaal was 't hem altijd geweest,
of hij al dadelijk de zilte lucht van de Schelde rook.
Als hij hier nu maar geen kennissen zag, de kans was wel groot...... ellendig zou
dat wezen......
Plotseling zag hij dat Velthof voorover bukte en voor hij begreep, wat er gebeurde,
hoorde hij een klikkend geluid, voelde hij een ijzeren band om zijn rechterpols
klemmen en zat Velthof naast hem.
Geboeid.
‘Nee...... nee...... waarom?’ vroeg hij, bijna toonloos, met een hijging van ontzetting.
‘Geen mensch heit er erg in’ sprak Velthof, ‘als je maar vlak naast me blijft, ik
zal d'r m'n jas nog over gooien ook......’
‘Maar waarom...... U had toch gezegd......’ sprak Arnout op smeekenden toon tot
van Tol. Zijn stem beefde, of hij zou gaan huilen.
‘Zoodra we weer rijen, mag je los,’ antwoordde deze kort.
De trein hield stil.
Van Tol sprong er 't eerste uit, bleef voor de coupé staan.
Arnout volgde, onvast op zijn beenen; van Tol steunde hem wat op de treeplanken,
onhandig en beverig als hij was met zijn vastgebonden rechterhand, waartegen hij
telkens met afgrijzen de warme vingers van Velthof voelde komen.
‘Uw jas......’ sprak hij smeekend, toen hij op het perron stond.
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Velthof knikte, nu wel goedhartig toch, wierp de jekker over hun twee verbonden
handen
‘Zoo zie je d'r geen bliksem van,’ troostte van Tol.
Ze liepen haastig met de menschenmassa mee; Arnout, die zijn hoed heel diep in
zijn oogen had gedrukt, ging zonder op te kijken, tusschen hen in.
Of hij droomde...... afgrijselijk droomde......
‘Hallo...... van Tol!......’ hoorde hij eensklaps zeggen.
Even schuw terzijde kijkend zag hij een marechaussée, die van Tol staande hield,
de hand drukte.
Ook Velthof hield plotseling zijn stap in...... Arnout, die onwillekeurig door was
geschoten, drong zich haastig tegen hem aan, de korte ketting rinkelde.
‘Kijk! Leenhout!’ zei van Tol. ‘Ben jij hier bij de brigade?’
‘Sedert Maart...... Waar gaan jullie heen?’
‘'n Transportje naar Middelburg’
De marechaussée keek vluchtig naar Arnout.
‘Zoo...... nou 'k hou je niet langer op...... groeten aan de vrouw!’
‘Zal niet mankeeren...... 't zelfde...... saluut!’
Ze liepen haastig verder.
Even later sprak van Tol den hoofdconducteur aan, zei zacht:
‘Eerste Middelburg...... gereserveerd......’ fluisterde wat.
De aangesprokene knikte, keek snel naar Arnout.
‘Is voor gezorgd...... gaat u maar mee...’ Hij liep nu met van Tol vooruit, vroeg
iets, van Tol knikte.
‘'k Dacht het al...... 'k zag het direct......’ hoorde Arnout den conducteur zeggen.
Kende die man hem van vroeger? Of zag hij toch de geboeide hand? Arnout wist het
niet. Hij vermeed hem aan te zien; stapte vlug in, ging naast Velthof zitten.
Toen van Tol ook was ingestapt, sloeg de conducteur dadelijk de coupédeur dicht.
Op 't zelfde oogenblik voelde Arnout den ijzeren band afglijden; Velthof ging
tegenover hem zitten, stak de boei in zijn zak.
Arnout keek naar zijn pols; het ding had even gekneld, een roode moet nagelaten.
Goddank, dat hij weer veilig in den trein zat en die nachtmerrie geleden was.
Of iemand hem in 't voorbijgaan nog herkend zou hebben...... behalve die
conducteur......? Die kende hij ook wel, had hij toch even gezien.... had hij vroeger
dikwijls fooitjes of sigaren gegeven...... Och, wat gaf 't ook of ze hem zagen...... ze
wisten allemaal wel, dat hij zat. Toch rekte hij even den hals, gluurde voorzichtig
naar wie er langs liepen, mogelijk een bekend gezicht......
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Maar hij zag niemand.
Een paar Zuid-Bevelandsche boeren passeerden...... een Walchersch boerinnetje......
nog twee...... hij hoorde hun dialect...... 't kneep ineens fel in hem...... hij naderde
nu...... over een goed uur...... dan was hij thuis.
Goes voorbij, schoot de trein telkens met een suizende flitsing door een opening van
een binnendijk; Arnout kende dat zoo; altijd, als hij vroeger van Holland komende,
naar huis reisde in den avond, wist hij door dat geluid: we naderen Middelburg. Er
krampte iets in zijn keel...... telkens kreeg hij hartkloppingen...... dan zuchtte hij om
zich lucht te geven, maar zijn adem stokte ergens...... hij ging rechter zitten...... hij
kon niet meer denken...... zijn denkvermogen scheen wel uitgeput...... 't warde alles
dooreen...... in vage vormen...... maar wat nu komen ging, beangstigde hem...... hij
wist niet waarom...... doch de verwachting drukte op zijn borst...... als een
benauwing...... Hij keek naar buiten.
De zon was al onder; de Westerhemel zag rood als van een onmetelijken brand;
laag hing een diep paarse nevelbank met gouden rand boven een wolkenloozen streep
aan den horizon, die lichtend groen was en paarlemoerig glansde.
In doffe melancholie keek Arnout er naar.
Het Sloe weerkaatste alle hemelkleuren in zijn rimpeloos water; aan den einder,
tegen den paarlemoeren streep, was het grijze stilhouet van Veere, massaal en
imposant als een verre burcht...... Hoog in de roode lucht dreef een reiger roerloos
op zijn vlerken.
De locomotief floot.
Nu ging het gebeuren...... hij wist niet wat...... maar iets vreeselijks wachtte daar......
Vervloekt!
Met een ruk van zijn lichaam vermande hij zich toch even.
Wat bliksem...... hij was toch geen kind...... wat kòn er zijn......? Erger dan hij al
doorgemaakt had, bestond er toch niet......
Ineens zag hij de Koepelkerk...... de Lange Jan...... de meelfabriek schoot
voorbij...... de ijzeren brug...... de huizen van de loskaai...... 't was of zijn hart stil
stond...... hij hoestte naar adem.
Velthof vroeg snel iets aan van Tol; Arnout verstond niet, maar begreep, met
ontzetting.
‘Nee...... om godswil...... hier niet......!’ kreet hij.
‘Laat maar,’ zei van Tol ‘d'r is hier niet veel volk...... en d'r is 'n rijtuig.’
De vreugde, dat hij niet geboeid werd, gaf Arnout ineens wat rust. Verbaasd
constateerde hij het zelf na de zenuwuitputting der laatste uren.
Snel achter Velthof loopend, was hij al ineens in de wachtkamer derde klas, ging
zoo mee naar den uitgang. Niemand had hij gezien, als terloops had hij
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den stationschef herkend en nog een paar menschen, maar zonder aandoening of
gêne; zoo gewoon was het toch eigenlijk, zoo alledaags nuchter.
Maar door de tochtdeuren buiten op straat komend, zag hij ineens de eigen
équipage: Dirk, de koetsier statig als altijd op den bok en ouwe Toon, in zijn livrei,
wachtte bij het portier van den landauer.
‘Daar is ons rijtuig,’ wees hij aan Velthof.
Ze traden er op toe.
Ouwe Toon tuurde even scherp; dan, herkennend, lichtte hij haastig den grijzen
hoed met de groen-zilveren kokarde, hield die in zijn hand, terwijl hij 't portier opende.
‘Dag Jonker.’
‘Dag Toon.’
Arnout hoorde, dat zijn stem haast geen geluid gaf; haastig, zonder opzij te zien,
volgde hij Velthof, die al in was gestapt.
Nu in 't eigen vertrouwde rijtuig, verdrong het denken aan huis weer ineens al het
andere.
De staag schokkende trilling der wielen met gummibanden over het beruchte
plaveisel, de spaarzaam verspreide straatlantaarns, triest-bleek lichtend in de nog
vale schemering van den vroegen avond, de bruggen, de stille kade en ineens, in
gebroken heldere klanken het carillongetjingel van den Langen Jan; het was alles
zoo eigen, zoo gewoon.
Welja, nu reed hij even naar huis, er was niets bijzonders...... alleen die kerels, die
bij hem zaten, die hoorden niet in zijn landauer...... vader was ziek...... stervende......
misschien was 't gevaar alweer voorbij...... of mogelijk ook...... was 't al afgeloopen......
hij wist niet, wat hij eigenlijk hopen moest...... een sterfbed-scène...... God, nee,
nee...... dat kon hij vandaag niet meer hebben......
Was dat de straat al? Nee...... ja...... toch ......daar had je......
De paarden gingen stapvoets.
Arnout's keel zwol, zijn oogen staarden groot.
Hij zag de stoep van 't ouderlijk huis.
(Wordt vervolgd).
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Een wandeling,
door Siegfried van Praag.
WOENSDAGAVOND, concert in Artis.
Tamelijk lusteloos, in de verveling van het oogenblik, nieuwe verveling
vóór-proevend, ging ik naar den tuin toe. Toen ik dien avond weer naar huis ging,
was de tuin zoo mooi geweest, dat haar schoonheid als muziek in mij was achter
gebleven.
Ik schrijf er nu over bij dag en het is mij of ik den avond niet meer terug vinden
kan. Inderdaad, dag en avond, die de twee groote vormen zijn, die één zelfde natuur
kan aannemen, zijn zoo heel ver van elkaar af dat het eene geen der elementen van
het andere schijnt te bezitten...... zoo ver wel als smart en vreugde, die beide zulke
absolute gevoelens zijn, dat zij, voor de persoon die door een dezer sentimenten
beheerscht wordt, tot de idee van het tegenovergestelde uitsluiten......
Ik slenterde den tuin in. De avond was veel vriendelijker dan de dag. De dag is
stralend en open en vroolijk en lokt ons tot zich, zonder zich met ons te bemoeien.
De avond dekt toe, liefkoost, bemoeit zich met planten en dieren en menschen. Zij
is de goede genius van de huishouding der natuur, die alles wat leeft weer met elkaar
verzoent, tot elkaar brengt en ze omweeft met haar zachte gewaden......
Over alle struiken, bloemen, dieren, waken de hooge, machtige boomen. In hen
is een kracht en een fijnheid, die menschenhanden niet weten te bereiken.
Gaat een mensch ‘groot’ bouwen, dan maakt hij monumentale gedrochten, die,
hoewel zij op zich zelf heel fraai kunnen zijn, al het overige in de natuur, de harmonie
van het geheel, verkrachten. Slechts een boom laat door zijn mooie, hooge lijf, de
ijle lucht vloeien...... Zijn kleur heeft de avond hem ontnomen; alles is zwart, en
slechts zijn vormen snijden grillig de lichtere lucht, die ook als zilveren poriën het
bladerplafond hier en daar stippelt......
Het is bij de boomen, dat de fantasie der natuur hoogtij viert; hier heeft zij een
gracieuse vormen-grilligheid gegeven, die men nergens in planten- noch dierenrijk
terug vindt...... Arme Rococo-stijl, die zoo capricieus wilde zijn en daardoor reeds
zijn harmonie verloor...... een boom is in zijn opbouw duizendmaal grilliger en toch
is hij de waardige hooge beschermer, vredig-harmonisch, bij wie plant en mos en
zoogdier en vogel zich veilig weten......
In de hokken der eenhoevigen stond alleen, waardig alleen, de mooie wilde
przewalski-merrie; Haar prachtige, soepele lijf, met de gespierde rondingen in deftige
rust; even hief zij den kop op, met de op-zij-geplaatste fiere en droeve oogen, waarover
losjes de zwarte bles viel, en haar grootheid
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verpletterde mijn kleinheid...... ik had gekozen, had mijn eigen klein wereldje van
gevoelens en gedachten, voor mij zelf, veiligjes, burgerlijkjes-voor-mij-zelf.
De trotsche merrie had niets voor zich zelf alleen, maar deelde in alles...... Daarom
kan men menschen wat afnemen...... Maar dit dier had men het hoogland van Thibet
niet afgenomen, want zij was er één mee, er een deel van, zooals zij een deel was
van de heele levende stof der wereld...... Dikwijls denk ik, dat het onze geest is, die
ons heeft afgesneden van het groote al...... en soms, dat misschien de geest ook één
is zooals al de stof...... misschien geldt ook hier het ‘rien ne se perd, rien ne se
forme’...... De stof, hoewel eenheid is ook onderverdeeld, maar daar zij onbewust
is, weet zij dat niet. Maar bij den geest weet ieder individueel zieltje, wat toch niet
meer is dan een molecuultje bij de stof zou zijn, dat zij een apartheidje is...... en
daarom probeert dat geestelijk molecuultje de cohesie aller zielen, die er van nature
is, te verbreken...... en daarom, in plaats van eenheid te zijn, stort de geest der aarde
in elkaar......
Plots wordt ik in mijn gedachten gestoord. De gevlekte hyena's beginnen te
huilen...... en ze worden geantwoord door de wolven...... Ik zie ze niet, ze zijn in de
binnen-hokken en in dit halfdonker waar, in het stage suizen van den avond, de
dier-geluiden zich mengen, de doffe uitloopende toonvlakten der zoogdieren, gestreept
met de schel geaccentueerde toonlijnen der vogels, begin ik mij in een ver oerwoud
te wanen. Ik weet hoe die hyena's en wolven daar hun luguber concert geven. De
wolven met de koppen gestrekt in de lucht, gebogen tot een halfcirkel, hebben in
hun stemmen de wanhoop van eindelooze vlakten. De hyena's met de gedrongen
neerloopende lijven en de onedele zware pooten, buigen den kop met den breeden
buffersnuit naar den grond en gillen het uit; en het lijkt of een uitgetergde massa van
hongerige gekken te wapen snelt......
Dichtbij de eenhoevigen is ook een klein hokje met herten, drie hinden en een
mannetje, damhertjes wier bruin gebrande huid, nu fel zwart uitkwam op het
blauwzwart van den glanzigen avond.
Een meisje gaf ze brood...... Warme, goedige diertjes zijn het, met hun onschuldige
kinderkamer-sierlijkheid.
Toch zag ik de een den ander een stukje brood afnemen. Ook al egoïsten, dacht
ik. Toch is het mooier dan de mensch die bewust egoïst is...... Maar is het dier en de
mensch noodzakelijk zelfzuchtig? Er zijn toch honden die sterven voor hun meester,
er zijn toch menschen die offeren...... even dacht ik aan ‘Geertje’ van De Meester en
aan Flaubert's ‘Félicité’. Die toch niet. Och, ook in de dierenwereld is egoïsme en
altruïsme reeds naast elkander aanwezig, en de bewustheid is slechts het licht dat
men ontsteekt in een donkere kamer. Men ziet er nu plotseling alles in bijzonderheid,
maar men weet dat het er reeds zoo moet geweest zijn, voor men het licht ontstak.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

201
Ik loop weer door. Hoog boven de boomen vliegt een reiger en strijkt neer bij het
moerasje; daar zijn zijn makkers; langzaam lichten zij den voet, puntig als een vork,
behoedzaam tot hij halver hoogte is, dan zetten zij hem kordaat neer.
De lepelaars loopen lomper, harder. Het zijn geen deftigen, maar hun ronde
klapperbek is goediger dan de medoogenloos scherpe reigersnavel, die geheel in
harmonie is met den strak gespannen, slanken vorm van den reiger.
Ik ga weer naar den voortuin terug, waar de menschen zijn.
Ik heb de menschen noodig om mij gerust te voelen.
Bij dag en bij avond is mij de absoluut vrije natuur te groot. Den zonnigsten, den
vroolijksten dag, geheel alleen in het vrije te zijn, maakt somber. Dan voel ik dat die
groote hemel en die wijde aarde en dieren en gras te samen hooren, en mij uitsluiten.
Dan zie ik den mensch in zijn naakte onbeholpenheid van wezen dat noch vliegen
noch zwemmen, noch klimmen kan; dat, sociaal levend, niet geboren wordt met
sociaal instinct, als bevers of mieren, waardoor het instinctmatig goed zou verrichten,
wat het nu bewust en slecht verricht...... de mensch, het denkend wezen, dat in bittere
ervaring leeren moet wat andere wezens reeds kennen bij geboorte. Een bever wordt
geboren als bever, de mensch wordt geboren en krijgt van God slechts de kracht om,
in martelende ervaring, zich zelf tot mensch te maken...... En toch zijn zij mooi, door
hun lijden, wat dieren niet kunnen, mooi door den nacht van het leven, en dit doet
mij, buiten zijnde, terug verlangen naar die droeve-menschenstad, om mijn kleinheid,
mijn armelijkheid, mijn moeheid te stutten met die der anderen en dan te zamen te
hopen...... op het...... eeuwige ‘later’.
Toen ik weer dicht bij den voortuin was, en de muziek hoorde en menschen op en
neer zag wandelen, was mij dat een zachte gewaarwording. Ik houd het meest van
die momenten en plaatsen, waar menschen en natuur elkaar ontmoeten; ik houd
ervan, als zij vijandig tegenover elkaar staan, zooals een eerste stadsmuur die brutaal
zijn ‘tot hier toe en niet verder’ toeroept aan het lage land; en ik houd ervan als zij
zich mengen, zooals 's zomers in parken, kleurig gekleede menschen tusschen
bloemenperken wandelen, en zooals nu in den avond dat gele licht der
menschenlampen als een sluierige dwalm de boomen omspoelt...... Hier werd
plotseling die mengeling van menschen-en-natuurwerk tot iets schoons. Ik naderde
den vijver; daarin siepelde het goud dat afsmolt van de lampen, en bleef rollen over
het water als pareltjes. Ik kan over die schoonheid niet spreken, want ik vind het
onwaardig, een plattegrond van schoonheid te teekenen. Ik vroeg mij af, waarom de
weerspiegeling in het water mij mooier scheen dan de werkelijkheid van boomen en
lampen en menschen die weerspiegeld werden? Waarom ons verlangen is naar de
werkelijkheid, terwijl wij weten dat wij
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toch steeds den droom schooner vinden. Die menschen, die muziek, die van dichtbij
mij leelijk schijnen, waren verfijnd en schoon van verre gezien en gehoord. Is het
niet met alles zoo? En hebben wij toch niet steeds aan ons instinct, dat tot nadering
dwingt, te gehoorzamen?
Het geestelijk bezit is ons niet voldoende, de neiging tot stoffelijk-tastbaar bezit
is grooter, en het is ons noodlot dat, hoe dichter wij er aan toe zijn stoffelijk iets te
gaan bezitten, de geest terugdeinst en afstand doet van wat hij h e t e e r s t bezeten
had. Wij koopen de werkelijkheid met den dood van den droom......
Als wij van verre zien, zijn wij gelukkig, maar onze voeten loopen ondanks ons
zelf den weg der realiteit......
Twee witte zwanen, met het lichaam in zijn geheele omlijning op elkaar gericht,
lagen roerloos in het water, strak en ernstig. Toen, zonder dat ik ze had zien bewegen,
dreven ze op een andere plaats...... zooals hemellichamen zich ook onmerkbaar
verplaatsen.
Zij hebben het geheim om rustend te bewegen. De twee tegenstrijdigheden, waar
menschen naar snakken, die bij rust, heimwee naar beweging en, als zij bewegen,
verlangen naar rust hebben, ze vereenigen zich in het wezen van den zwaan......
Meer liep ik naar voren en ging zitten dicht bij de muziektent.
Boven mij ontmoette de menschenhand die der natuur weer. Een slanke lantaren
liet zijn lamp rond gebogen als een bloemkelk schijnen over de blaâren van een
boom...... Een tak was er hel door verlicht, met zijn groen, teer als van een sprookje,
nauw ingesloten door het inktzwart van de lucht.
Nooit schonk een schilderij mij die schoonheid. En plots begreep ik het tekort der
schilderkunst. Zij geeft, hoe mooi ook, apartheden; zij breekt de eenheid, terwijl in
de natuur niets ophoudt en alles continu is,...... de natuur is verder, dan wat ons oog
opnemen kan...... en houdt steeds over.
De groene blaadjes leefden door de onmetelijke baan zwart-fluweelen lucht, die
ze omsnoerde.
Alles is zonder begin en zonder einde, en de kunstenaar licht slechts vakjes op uit
het oneindige mozaïkwerk der wereld.
Ik dacht aan den naam van den tuin.
‘Natura Artis Magistra’. En weer was mij die spreuk een ontroerende waarheid.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Justine Abbing, Een Kunstenaar, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar's
Uitgevers-Maatschappij, 1921.
Alweer een kunstenaar! Er wordt tegenwoordig weer véél over dat abnormale
menschensoort geschreven. Geen wonder natuurlijk, wanneer de schrijvers zelf
kunstenaars zijn, veel met andere kunstenaars omgaan, en zich hun werkkring en
levenssfeer, hun idealen en denkwijzen dus allicht wat zuiverder en vollediger kunnen
voorstellen dan die van kooplieden, geleerden, militairen of andere ambtenaars.
Schrijven daarenboven is wel meest een soort zich rekenschap geven van de
levensverschijnselen, die ons het belangrijkst voorkomen, een trachten in die
levensverschijnselen - n.l. door ze, in de eerste plaats voor zich zelf, zoo duidelijk
mogelijk te beschrijven - zoo diep mogelijk door te dringen.
Maar intusschen, zou ik zeggen, moet men toch wel een beetje oppassen. N.l. dat
men het niet tot de kunstenaars zelf behoorende publiek, het meer normale menschdom
- dat toch al, soms naast luid-uitgesproken bewondering, een min of meer heimelijken
afkeer van kunstenaars toont, geen al te eenzijdig en dien normalen afkeer nog
versterkend beeld van den kunstanaar geeft. O, ik weet wel, dit boek heet: E e n
Kunstenaar, en niet D e Kunstenaar. Maar menige lezer zal Rob Ravesteijn toch voor
een type aanzien, zal althans den indruk krijgen dat deze schepper van ‘glorieuse
schoonheid’, om met Marie Gijsen te spreken: ‘één uit velen’ is. Terwijl ik voor mij
juist zeer geneigd ben dit te betwijfelen. Ik heb de behoefte te gelooven, dat er óók
onder ‘kunstenaars’ - zélfs onder kunstenaars - maar weinig zulke gewetenlooze
egoïsten rondloopen, weinig althans (in geval ‘gewetenloos’ u te sterk mocht zijn)
met zulk een groot tekort aan schaamte en verantwoordelijkheidsgevoel, en zoozeer
opofferend, ook het mooiste, ook anderer geluk, aan...... hun kunst, aan de schoonheid?
't Mocht wat! Zeg maar gerust aan hun eigen ijdele en eerzuchtige, zoo niet louter
genótzuchtige ikje!
Rob Ravesteijn is iemand die ‘glorieuse schoonheid’ kan scheppen, zoo vertelt
ons Justine Abbing. Maar hij kan dat alléén maar in de korte, perioden waarin hij
een nieuwe, frissche (en natuurlijk beantwoorde) liefde geniet. Tusschen die perioden
in maakt hij, volgens zijn eigen zeggen: rommel. Altijd-door zoekt hij dan ook: ‘de
vrouw, die hem niet verveelt, die hem niet vermoeit, die zich niet aan hem opdringt......
aan wie hij zich blijvend inspireeren kan......’ En hij vraagt: ‘Is dàt zóó veel geëischt?’
(bl. 179)
Ik vind hem een zwak heertje. Ik zou ze wel eens willen zien, die ‘glorieuse
schoonheid’, ik geloof er niet hard aan. Maar wel geloof ik, dat,
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wanneer men het goed onderzocht (gesteld eens, dit ware mogelijk!) zou blijken, dat
er méér schoonheid, meer goede en groote kunstwerken ontstaan zijn uit het
‘hartebloed’, uit het lijden en pijnlijk zwoegen der groote kunstenaars, dan uit hun
geluk, hun liefdegeluk vooral. Men weet het, niet waar? - al zal het een eeuwige
jammer blijven! - dat Molière, Balzac, Dostoievsky, en nog zoovele andere
kinderlijk-argelooze en groote schrijvers, door hun geliefde vrouwen bedrogen
werden. Ik ben niet zoo thuis in de levens van groote schilders. Zijn die gelukkiger
geweest?
Justine Abbing's boek is zéér interessant. Het is knap geschreven, met groot intellect
en bizondere menschenkennis. Maar een goed, mooi, sterk en overtuigend boek is
het toch eigenlijk niet.
H.R.

J.P. Zoomers-Vermeer. Het boek van Koosje. Amsterdam. Holl. Uitg.
Maatsch. ‘Amsterdam’, z.j.
Ik moet betuigen, in heel lang niet een boek te hebben gelezen van een mij onbekend
auteur, een eerste-werk vermoedelijk, althans kennelijk nog wel begin-werk, dat een
zoo naar alle kanten pleizierigen, stevig-aangenamen indruk naliet, als dit ‘boek van
Koosje’ van mevrouw Zoomers-Vermeer. Een boek zoo
echt-prettig-zonder-eenigen-bijsmaak van pretentie en allure, zoo absoluut gespeend
van denkende-vrouwigheid en zwaarwichtig geleuter over allerlei moderne problemen
en derzelver ‘oplossing’.
Reeds zoo pretentieloos dient het zich aan met dien simpelen en toch ‘goeden’
titel! Je bent eigenlijk eerst geneigd daar niet zoo veel achter te zoeken, je denkt aan
een boek voor kinderen. En toch is het...... litterair. Al behoort het niet, meen ik te
mogen zeggen, tot de Litteratuur. Maar er is iets in van kracht al, en van eigenheid,
en van wat we noemen ‘visie’. Kracht, eigenheid en visie die, mits goed gecultiveerd
- maar niet in de broeikas, mevrouw, nur hinein in 's volle Leben! - het uitzicht openen
op eene goede schrijfster, eene vrouw van talent, die mij ook dramatisch niet
onbegaafd lijkt...... Er staan zulke aardige dingen in dit boek, leuke trekjes zoo te
zeggen, goede observatie en knappe détails.
Is dit bijv. niet aardig, en is het ook niet ‘goed’, gemijmer van Koosje, die nog op
school gaat, bij 't werk van Zaterdagmiddag?
‘Des Zaterdags had Koosje altijd een groot werk te doen, dat haar den heelen
middag bezig hield: ze moest met Gijs schoenen poetsen voor het heele gezin. Bet
zorgde wel, dat er voor haar iets anders te doen was, ze veegde het schuurtje en het
straatje wat bij, plaste wat aan de pomp, waar de heele buurt water haalde, en babbelde
en treuzelde er wat. Gijs hielp ook niet altijd en dan waren die tien paar schoenen
voor Koosje alleen...... Dan berustte ze maar, toog na 't eten dadelijk naar het schuurtje
en zette
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den poetsbak klaar. Dan zocht ze die tien paar schoenen uit hoeken en gaten, van
onder de bedstee, onder de kast, op zolder en op de beddeplank. Als ze ze dan op
een rij had staan zuchtte ze even: die van vader en Toon waren zoo groot! Lekker
was 't altijd als kapotte schoenen in den maak waren, die hoefde je dan niet te poetsen,
maar alleen bij den schoenmaker te halen. Doch altijd waren er geen schoenen kapot,
de meeste waren altoos heel..
Maar toch, dat schoenenpoetsen gaf ook altijd weer iets prettigs. Er was een trapje
in de schuur en als Bet dat niet noodig had, nam zij het. Het had precies tien treden,
net zooveel als Koosje paren schoenen poetsen moest, en het mooiste was nu, dat
trapje uit te zetten, er tegenover op een kistje te gaan zitten en de schoenen op je knie
in te smeren. Eerst die van vader, de heel groote stappers, die ingesmeerd bovenop
kwamen te staan, met de neuzen naar Koosje toe, de elastieke trekkers naar achteren,
omdat dat het mooiste stond. Dan die van moeder, de lage uitgeloopen knoopschoenen,
en daaronder de groote rijgschoenen van Toon; die van Toon waren nog zoo wat
nieuw, maar Toon verdiende ook al veel geld - hij had de mooiste schoenen.
Dan de hakkebandjes van Door, die in den hoedenwinkel diende, maar zich 's
Zondags altijd thuis kwam opdoffen en krulletjes zetten om ten dans te gaan. Door
had al vrijers - veel - de hakkebandjes waren mooi, etc.’
Dat ‘ten dans’ in den mond van Koosje is nu wel niet zoo heel gelukkig - - maar
overigens? Want is het niet toch g o e d , al is het niet geweldig? En is het niet ook
z u i v e r ? En nu koos ik opzettelijk lang niet het beste. Er is nog beter in dit boek,
er zijn een paar gedeelten in, dramatisch bewogen, en knap, met kracht geschreven.
(pag. 119-122; pag. 129 v.v.)
Het is overigens een eenvoudig, bijna monotoon verhaal. Koosje, uit een arm gezin
met vele kinderen, met een sukkelenden vader die sterft, en oudere zusters die
verkeerd terecht komen, moet, droomerige naïve ziel, vroeg werken boven haar
kracht, en komt in botsing met het leven...... zooals, illuster voorbeeld, ‘Sprotje’. De
geschiedenis doet denken, herhaald, aan Sprotje. Toch is het er geen navolging van,
en het is er ook heusch niet gelijkwaardig aan - mevrouw Zoomers zelf zou het
misschien allerminst willen beweren. Er is alleen een betrekkelijke overeenkomst
van onderwerp, en ‘Koosje’ is ook, evenals ‘Sprotje’, een verhaal dat nog ‘vervolgd’
kan worden, met bijv. een beter ‘dienstje’, en ook straks een ‘huwelijk’, het breekt
nu zoo willekeurig af. Doch het heeft de verdienste van iets eigens, er is een eigen
zielsaccent......
Heeft de lezer wel eens eene wandeling gemaakt in 't voorjaar, in de hoop de
boomgaarden te zien bloeien? Nietwaar, U toog uit op een mooien middag 't was al
milder in de luchten, ge zwierft uren rond, en 't stond allemaal in knop...... Maar toch
de groote bloei was nog niet gekomen, de zon bleef
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weg en U bleef hopen...... Totdat plotseling, achter een oud huisje, bij een stuntelig
vervallen schuurtje - daar was de bloesem, de eerste, in blijde verrassing staarden
uw oogen! Het was een jong boompje, dun en schraal, het was overbelast van bloesem,
't stond ook wat warm misschien en niet te frisch, zoo tusschen huis en schuur in, 't
moest later vrij staan en open, heelemaal sterk in zon-en-wind...... Maar toch, het
droeg bloesem, het had uw hart geopend, en de eerste zuchten losgemaakt om
weer-gekomen lente, en uw oog doen stralen in een plotse blijdschap......
Aldus, lezer, als zoo'n jong boompje, bloesemend, te véél bloesemend, want ietwat
broeikas-achtig toch, maar vol jong leven en vol belofte, zag ik dit ‘boek van
Koosje’.........
D.Th.J.

Albert Verwey, Proza, I, Amsterdam, van Holkema & Warendorf, en Em.
Querido, 1921.
In zijne voorrede tot het tiendeelig werk, waarin Albert Verwey zijn proza verzamelt,
geeft de schrijver te kennen, dat zijne geschriften van het begin tot het einde de
verdediging bedoelen te zijn van het Dichterschap. En zoozeer is hij zich van den
bizonderen aard en de bizondere functie der ‘dichterlijke verbeelding’ in
onderscheiding van de ‘verstandelijke rede’ bewust, dat hij het op zich neemt, haar
aanwezigheid bloot te leggen, niet enkel in dichters en andersoortige kunstenaars,
maar ook in ‘staatslieden en wijsgeeren, in geschiedschrijvers zoowel als
godsdienstleeraars, en in tijdgenooten zoowel als voorouders’.
Het is van belang, dit uitgangspunt van Verwey's geschriften te kennen, omdat
zijne bedoeling volkomen samenvalt met de geaardheid van zijn geest en van zijn
stijl. Immers, wie uitgaat om het dichterschap te verdedigen, wat in zich sluit het
dichterschap te vinden, moet tot een synthetisch begrijpen komen ook van
schoonheidslooze tijden en personen. En wat is dan de uitslag? Dat de schrijver een
zeer betrekkelijke waardeering van den beschreven tijd of persoon draagt op de
schoone evenmaat van zijn eigen geest. Dit is nu inderdaad bij Verwey het geval;
niet vindend, vindt hij - maar wat hij vindt is eigenlijk de rhythmische harmonie van
de eigen ziel, n a d a t zijn vernuft personen en ideeën en historische periodes de
relatieve plaatsen heeft gegeven, waar zij behooren. Geheel anders dan de latere
chroniqueur Kloos, die ‘daden’ pleegt van ‘eenvoudige rechtvaardigheid’, die vroeger
neergehaalde reputaties, zij het zwakke, afschijnsels gaat vinden van een idealiteit,
geeft U Verwey niets van zijn criticisme ten geschenke, maar hij voegt de negatiefste
waardeering in zijn synthetisch systeem. Hiervan geeft de studie over Dr. A. Kuyper
een curieus voorbeeld.
In deze beschouwingen beschuldigt Verwey er Dr. Kuyper van, dat hij al wat hier
en elders reformatie en humanisme te zamen hadden tot stand
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gebracht, uitsluitend toeschreef aan de reformatie, en na aangetoond te hebben hoe
Kuyper's menschnorm een Calvinist uit den bloeitijd was, betoogt hij hoe binnen het
kader van den Staat de christelijke en humanistische propaganda streden om het
evenwicht en dan eindigt het opstel met de volgende merkwaardige opmerking:
‘Uiteengegaan en door alle graden van geestelijke weerstrijd heen hebben zij in
gelijke bedeeling door de constitutioneele staat hun eenheid teruggevonden. Beide
wendden zich ter verdediging van die staat tegen de scheppingsdrang die uit een
nieuwe gemeenschap komt.’ Na alle kritiek die zoowel liberalisme als Calvinisme
in het genoemde artikel moesten ondergaan, verschijnen beide maatschappelijke
idealen in al hun kritisch-gebrandmerkte negativiteit, niettemin te zamen in een
harmonisch spel tegen het licht van een hooger, door den schrijver
subjectief-aangevoeld idealisme. Hier hebt ge het wezen van het dichterlijke.
Want dit is het w e z e n van het dichterlijke, dat het altijd en altijd weer rhythmisch
wordt, dat het altijd evenwicht en gelijkmatigheid herkrijgt, o n a f h a n k e l i j k v a n
z i j n b e g r i p s - o f g e v o e l s - i n h o u d . Gevoelig en dichterlijk, - de figuur van
Verwey toont dit ten duidelijkste aan, zijn begrippen van geheel verschillende natuur,
die elkander kunnen maar niet behoeven te dekken. De beweging van Verwey's geest
is dichterlijk, de inhoud van dien geest is vernuftig. Zijne opmerkingen zijn nooit
vrucht van aandoening, noch minder van extase, maar van een koud en helder
brandende, supérieure verstands-redelijkheid. Daarnaast blijft de nooit onderbroken
schommeling van zijn rhythmisch wezen.
Hoe openbaart zich het dichterlijke nu in het proza? Door herhaling. Het rhythmisch
proza, waaraan prozatoren (van Deyssel) zich in uitersten van aandoening wel eens
t e b u i t e n g a a n , is heel iets anders dan het dichterlijk proza van een Verwey,
dat spontane, onderbewuste uitleving is van zijn dichterlijke natuur.
In zijn meesterlijk Essay: ‘Jacques Perk herdacht’ schrijft Verwey, dat er niets is,
‘dat zich zekerder wreekt dan het loochenen van anderer schoonheid’. Een bladzijde
verder betoogt de schrijver dat tegenover alle andere bewustwordingen, waarin het
leven als leed verschijnt, of als streven, de kunstenaar deze eenheid staande houdt:
‘de schoonheid, deze vrede, de schoonheid.’ Op blz. 21 van dezelfde studie zegt de
schrijver: ‘Voor Idee en gemoedservaring is het de Kunstdrift die zich als eerste en
dwingende macht bij de wording van Mathilde openbaart. I k g e l o o f , d a t h e t
i n o n z e t i j d n i e t o v e r b o d i g i s d i t t e d o e n o p m e r k e n ’. En eenige
bladzijden verder betoogt hij: ‘Al te spoedig is de aandoening, veel te snel, is de
gedachte weer gaan heerschen over onze dichters en het scheen wel dat men het een
bewijs vond van bekrompenheid wanneer een enkele beweerde dat de Kunstdrift een
natuurkracht is die nooit gedood kan worden, dat het Kunstwerk naar eigen wetten
gaat,
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en dat een leven doorgebracht in de schepping van Kunst-in-Woorden meer dan
eenig ander het leven loont.’ Perk heeft het begrepen, m a a r n i e t o v e r b o d i g
i s h e t d a t d i t i n o n z e t i j d w e e r w o r d t o p g e m e r k t .’ Dergelijke
herhalingen en analogieën, die zijn als het af en aanvloeien van eb en vloed in den
stijl en in den gedachtengang, maken een proza dichterlijk. Ze wekken associaties
aan verwante en zoo juist verwoorde gedachten en belevingen, ze brengen de
h e r i n n e r i n g in functie die het eigenlijke is der poëzie, ze geven blijk van een
organische continuïteit in den geest, waaraan zij ontvlieden. De tegenstellingen en
afwijkingen in de herhalingen geven die variatie welke het geheimzinnig leven der
poëzie mogelijk doet zijn en haar geaardheid bepaalt.
Dit proza van Verwey is niet gebouwd op een logisch schema, maar veeleer op
een bepaalde, sterk doorleefde gedachte, die zich hetzij zelve, hetzij in analogieën
telkens herhaalt.
Het betoog schijnt in dit proza aan de Waarheid ondergeschikt. Er kan veel betoog
in zulk proza zijn, - en er is veel betoog in het proza van Verwey, - maar het
gedachteb e e l d , niet de gedachtes t r u c t u u r brengt ons het begrip van wat de
schrijver zeggen wil. En o m d a t de schrijver dichter is, die niet zijn werken bouwt
(bouwen eischt volstrekte aandachts-concentratie) maar reeds bij voorbaat die werken
hun vorm hebben door hunner Schepper rhythmische natuur, daarom kan het zoekende
en vindende, het strak en omsloten bepalende vernuft van den intellectualist Verwey
zijn taak verrichten.
Het is van beteekenis dat wij ons van Verwey's geestelijke structuur rekenschap
geven. Wanneer wij de verdediging van het Dichterschap in onzen tijd, in onze
maatschappij hooren verkondigen, dan moeten wij den Verkondiger kennen.
Ziehier een, die in onzen tijd het volgende durft neerschrijven: ‘Feiten en leeren
mogen voorspellingen weven die ten slotte blinddoeken blijken, nergens anders dan
in het door geen bedenksel vertroebelde geloof aan een natuurlijk schoone wereld dat innerlijk gezicht van kinderen en dichters - ligt de zekerheid die, ondanks pijn
en verwarring - menschen belet te wanhopen.’
Indien men nu beseft dat dat innerlijk gezicht, een gave van universeele geäardheid
is, maar tegelijk een gave, inhaerent aan een bepaald-gedetermineerde
geestesgesteldheid, een geestesgesteldheid, waarin niets kan zijn verscheurd, dan
kan men weten dat van die geestesgesteldheid uit, de wereld harmonisch verschijnt,
maar anderen nog radeloos zoeken, hoe de verstoken stukken van ons ingeschapen
geloof aan de goddelijkheid van de wereld aaneen te lijmen.
P.H. RITTER Jr.
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Beschrijving van Barabudur. Samengesteld door N.J. Krom en T. van
Erp. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde van Nederlandsch-Indië met ondersteuning van het
Departement van Koloniën. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1920.
Sinds jaren werd er uitgezien naar een boek, waarin de Boeddhistische kunst van
den Boroboedoer in zijn geheel van grootsch bouw- en beeldhouw-monument der
Hindoecultuur op Java kon worden genoten. Die mogelijkheid is thans door deze
monumentale uitgave van Nijhoff geschapen! Wel was er het boek van Dr. C.
Leemans (1873), maar de litho's naar teekeningen van F.G. Wilsen, hoe
eerbiedwaardig als arbeidsprestatie, konden nimmer iets geven van de artistieke en
geestelijke schoonheid der Boroboedoer-reliefs. Het viel te betreuren, dat C.M.
Pleyte's Lalitavistara in zijn ‘Die Buddhalegende in den Skulpturen des Tempels von
Bôrô-Budur’. (1901) met geen betere illustraties was verschenen dan de reproducties
van Wilsen's vlakke omtreksteekeningen, waarin de adem en het leven van het
plastisch-sterke werk der Boeddhistische beeldhouwers volkomen werd gemist, al
meldt Dr. Leemans in zijn degelijke ‘Voorrede’, dat zij bij het bestuur van het
Bataviaasch Genootschap ‘door de onovertroffen juistheid en voorbeeldige keurigheid
van uitvoering algemeene bewondering wekten.’ (pag. XVI) Toen in Sept. 1915 op
de ‘Eerste bijzondere Tentoonstelling van Oud-Javaansch en hedendaagsch Balisch
Hindoeïsme’ de heerlijke mijmerbeelden der vijf Dhyâni-Boeddha's konden
aanschouwd worden en daar tevens waren te zien 24 afgietsels en de 120 lichtdrukken
van majoor T. van Erp, waarin is weergegeven het leven van den historischen
Boeddha, werd in den belangstellenden bezoeker het verlangen gewekt naar een
werk, waarin, zoo niet alle Boroboedoer-reliefs, dan toch tenminste die 120 plastische
illustraties van de Lalitavistara in fotoreproductie waren opgenomen. Grond voor de
hoop op een zoodanige uitgaaf gaf de mededeeling van den zaakkundigen schrijver
van den tentoonstellingsgids, J.C. van Eerde, dat er een monografie van den
Boroboedoer in bewerking was bij de heeren Van Erp en Vogel. En thans is dan
eindelijk dit beloofde Boek in het licht gekomen. In wijze van uitvoering en rijkdom
van illustreering de stoutste verwachting zeer ver te boven gaande. Niet alleen is in
deze vorstelijke Nijhoff-uitgave in schitterende prenten de Boeddha-legende volledig
weergegeven, maar ook al de andere reliefs en het overig beeldhouwwerk van gansch
de reusachtigste stoepa der Hindoe-architectuur. 't Is een vreugd te meer, dat ditmaal
de buitenlanders ons niet vóór zijn geweest. Nederland zelf komt de eer toe, het
schoonste werk, dat ooit over den Boroboedoer verscheen, te hebben uitgebracht.
Gelukkig! Want de roem, het initiatief te hebben genomen tot de eerste
wetenschappelijke opname van het glorieuze monument, komt toe aan den landvoogd
Sir Thomas Stamford Raffles, den grondlegger van het oudheidkundig onderzoek
op Java. En sedert bleef het buitenland getuigen
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van zijn groote belangstelling voor de Hindoekunst op Java. Nog kort geleden
verscheen te Leipzig bij Max Altmann de Boeddhistische studie van Dr. Georg Mahn
‘Der Tempel von Boro-Budur’ en eveneens in 1920 kwam Karl With in zijn
‘Schriftenserie Geist, Kunst und Leben Asiens’ uit met een grondige studie over de
‘Brahmanische, Buddhistische und eigenlebige Architectur und Plastik auf Java’,
waarin de rij van 165 afbeeldingen geopend wordt met 33 kostelijke reproducties
naar den Boroboedoer. Hoewel With's literatuurlijst heel wat Nederlandsche auteurs
vermeldt, was de vrees toch gerechtvaardigd, dat vandaag of morgen de Duitschers
of Engelschen tot de uitgaaf van H e t B o e k over onzen Boroboedoer zouden
komen. Dat is niet gebeurd en kan niet meer geschieden. De Nederlandsche regeering
heeft metterdaad van haar belangstelling getuigenis gegeven. Bij gouvernementsbesluit
van 25 April 1907 werd de restauratie en fotografische opname van den Boroboedoer
in uitzicht gesteld. Aanvankelijk zouden Dr. J.Ph. Vogel en T. van Erp voor den tekst
zorgen. Echter moest de eerste, in 1914 professor te Leiden geworden, wegens
ambtsbezigheden in 1916 zijn taak als archaeologisch beschrijver van het bouwwerk
neerleggen. Een eminent plaatsvervanger werd gevonden in Dr. N.J. Krom.
Bescheiden verklaart deze geleerde, dat hij ondanks den buitengewonen omvang van
zijn werk er slechts ‘een hulpmiddel voor verder onderzoek en een handleiding’ in
gaf en dat d e w a a r d e i n d e p o r t e f e u i l l e s m e t p l a t e n steekt, die e e n
b e t r o u w b a a r s t u d i e m a t e r i a a l bieden. 't Is een verzameling zuiver de plastiek
reproduceerende lichtdrukken der firma L. van Leer & Co. te Amsterdam.
In een nàkomend deel zal T. van Erp Dr. Krom's arbeid completeeren. door zijn
architectonische beschrijving. Een Engelsche vertaling van het heele werk is in
bewerking. In 200 exemplaren verschenen, zijn de nummers 1-35 niet in den handel.
Kritische bespreking van het werk blijve voor de vakgeleerden. Hier volsta dit
woord van dankbare hulde.
A.H.

J. Godefroy, Geschiedenis der Bouwkunst in Nederland. Uitg. Ahrends
bibliotheek voor kunst, techniek en wetenschap.
J. Godefroy, Het methodisch ontwerpen van vlakornament. Uitg. Ahrends
bibliotheek voor kunst, techniek en wetenschap.
Deze handboekjes geven graag veel in een beknopt bestek, wat niet altijd ten voordeele
van den inhoud is. Immers wanneer de essentieele inhoud niet tot gecomprimeerde
wetenschap is teruggebracht, ontstaat het gevaar voor zeer groote oppervlakkigheid,
voor namen- en feiten-vermeldingen zonder inzicht in het wezen der zaak.
En niets is zoo verkeerd bij studie van geschiedenis en kunstgeschiedenis als
feitenkennis zonder verband. Kennis der kunstgeschiedenis toch is niet
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het weten van namen en jaartallen; maar het begrip van de oorzaken die tot andere
kunst vormen geleid hebben. Helaas te veel nog wordt op scholen en door
examen-candidaten waarde gehecht aan het van buiten leeren van namen, min of
meer op de wijze waarop men vroeger de zoogenaamde ‘tijdtafels’ voor
vaderlandsche- en algemeene geschiedenis gebruikte of de graven van het
‘Hollandsche Huis’ wist op te dreunen.
Een dergelijke zeer oppervlakkige kennis wordt nu juist door handboekjes als dat
van Godefroy in de hand gewerkt. Het geeft een portie kennis juist voldoende voor
examencandidaten, die, als zij het goed geleerd hebben, de waag te Deventer, het
stadhuis te Franeker, de vleeschhal te Haarlem, de koorbanken in Dordrecht enz.,
enz. bij name kennen.
Als zoodanig zou dit boekje dus reden van bestaan hebben, ware het niet dat juist
het stelsel om een candidaat precies zoo veel, (of zoo weinig) kennis mede te geven,
dat hij een voldoende cijfer kan behalen, afkeuring verdiende.
Nu wil dit niet zeggen dat het boekje zoo weinig bevat, wel neen, eigenlijk
misschien veel te veel voor de ruim twee honderd bladzijden, maar de wijze waarop
de stof verwerkt is lijkt mij niet de juiste.
Het geeft, inplaats van een inzicht, een opsomming, inplaats van begrip,
feitenmateriaal.
Wat de illustraties betreft, ook deze zijn in grooten overvloed aanwezig, doch ook
hier schaadt overdaad. De plaatjes zijn daardoor te klein geworden, en waar de auteur
met groote volharding vele foto's en prentbriefkaarten heeft nageteekend, daar ware
een goede autotypie met een detail erbij, verkieslijker geweest. Ook in deze te kleine
prentjes zit het zelfde als in den tekst: het aanbrengen van zeer oppervlakkige kennis
en daartoe achten wij ‘de bouwkunst in Nederland’ te belangrijk.
De andere uitgave hebben wij hier, bij den eersten druk ervan, reeds besproken.
Ze is geheel omgewerkt, zooals in de voorrede stond. Het karakter is echter behouden.
De schrijver geeft een overzicht van hetgeen door De Groot, Bochtman, Ros, Van
Heukelom e.a. op het gebied van ontwerpen reeds is geschreven en in beeld gebracht,
en vult dit aan met werk van hem zelf, in den geest van het Engelsche boekje door
Midley en Lilley.
Het boekje geeft evenals het vorige te veel, te veel illustraties en te veel
verscheidenheid. Daardoor geloof ik dat het voor hen die in deze materie niet thuis
zijn, verwarrend wordt. Het is niet de bedoeling van den schrijver om voorbeelden
te geven ter navolging - maar een leiddraad is het toch ook niet. Het zijn losse wenken,
ik zou bijna zeggen losse hoofdstukken, losse artikeltjes en niet: het methodisch
ontwerpen van vlak-ornament. Dit boekje mist juist de vaste methode, de leergang,
die aan een beginner het noodige houvast geeft.
R.W.P. Jr.
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Suze Robertson's eeretentoonstelling in Pulchri studio.
Het kleine achterzaaltje van Pulchri bood een zeldzaam tafereel aan wie in de tweede
helft van Juli 1921 daar binnentraden. Zelden geeft bijeengebracht werk van een
enkelen kunstenaar een zoo sterke eenheid, en een eenheid waarvan alle onderdeelen
van een zoo constante aanschouwingswijze en gevoelsondergrond zijn.
Dit werk zou eentoonig zijn, in vele uitingen vereenigd gezien, ware het niet, dat
iedere schepping weer opnieuw getuigenis aflegt van zwaren strijd. In het middelpunt
van dit werk staat de Mensch, maar de mensch zooals die huist in het kind, dat over
zijn jaren oud en wetend is, en in de vrouw, die onder een last van te zware jaren,
onder de dreiging van een toekomst zonder licht, gebogen gaat, voor wie geen
geestelijk leven schijnt te bestaan en die haren vrede vindt enkel in den slaap of stil
werk, als het schillen van aardappelen.
Het zijn deze zwaarlevende vrouwen en kinderen en de geheimzinnige
schamelheden hunner donkere woningen, of het is de troostelooze vervallenheid van
de groote stadswoningen van andere misdeelden, die telkens en telkens weer deze
schilderes gedwongen hebben van hen te getuigen, hun leed, hun ellende te
doorvoelen. Want dat is het ontroerende in al dit werk: dat men nooit het gevoel
heeft, dat het geschilderd werd om de schoonheid of het romantische van het geval,
maar dat men beseft, dat het ontstaan moest uit de diepten van het van deernis
ontroerde hart van de kunstenares. En zoo is er nooit de schoone schildering, nooit
het gezochte effect, nooit de veredelende compositie, nooit de fantasie van het licht,
- maar steeds de worsteling met de materie om dit eene, dit meest droevige of dit
meest zielige uit te drukken. Het werk is van een verbluffende eerlijkheid, het staat
geheel eenzaam, omdat de schilderes alleen naar zich zelve luistert. En ieder schilderij
is een nieuwe harde strijd met de moeielijke materie; die strijd kan niet steeds
gewonnen worden; zoo zijn de werken ongelijk van qualiteit. En de beoordeelaar
mag zich niet richten naar de moeilijkheden die de kunstenaar te overwinnen heeft,
al zouden wij het, om deze schilderes, zoo gaarne doen; maar hij heeft te oordeelen
naar het resultaat alleen; en dan kan men niet altijd vrede hebben met het niet tot
kleur geworden zware zwart; met teekens die zelfs niet de illusie van zekere vormen
geven; met handen die niet meer dan vormlooze vlekken zijn. Maar daartegenover
staan dan op eens prachtig klare huizenbrokken, kleur-groepeeringen van een geweldig
tragische diepte; expressies van een zeldzaam droeve innerlijkheid.
Merkwaardig is het op te merken hoe dit alles beter, gemakkelijker ook, bereikt
is in hare houtskoolteekeningen; hoe deze gelijkmatiger van quali-
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teit zijn; zwaarder blijkt voor Suze Robertson de strijd met de verf-materie en de
kleur; maar als zij dien strijd wint, wordt de kleur bij haar ook van een magische
pracht en een volheid van beteekenis, als zij slechts bij zeer enkele kunstenaars is.
En nog is er iets heel bijzonders: dat hare beste werken niet die zijn, waarin haar
deernis het luidste spreekt; in de ‘Aardappelschilster’ klinkt een andere toon ons
tegen: hier is de teedere rust, de vereffening van de zorgen door de intimiteit der
omgeving en de gemakkelijkheid van het werk; dit schilderij herinnert aan een 17e
eeuwsch interieur als van Nicolaes Maes, echter met een nieuwen factor: het
verzonken-zijn van de kunstenares in het gevoelsleven dier vrouw, dus datgene van
Rembrandt, dat zijn eigen leerling Maes niet gaf; en in dit schilderij is de ruimte
nadrukkelijker, duidelijker en juist daardoor minder den aandacht trekkend uitgedrukt,
dan op menig ander.
Dan wil ik nog speciaal noemen een paar vruchtenstillevens van zware flonkerenden
toon, (maar het zijn weer de vruchten der eenvoudigen, appels, uien, en niet de
pronkvolle vruchtenweelde van een de Heem!) en twee ‘buiten’-tafereelen: een paar
oude huizen, vriendelijk achter hun bleekveldje, bekoorlijk en welverzorgd, en het
witte kerkje met blauw dak. In deze werken komt het melancholieke sentiment van
de kunstenares zuiverder, eenvoudiger, rustiger tot uiting, misschien juist omdat het
zich niet te zeer verbindt met de deernis om het bepaalde object.
En zoo is het ook met de naakt-studies de ‘Lena's’, een meisjesfiguur, half op den
rug gezien. Hier was daarvan alleen een pastel. In het Dorddrechts-Museum en in
een particuliere verzameling zijn geheel gelijke schilderijen. Het zijn vroege werken,
die nadrukkelijk aan romantische richtingen aanknoopen. Hier is de schilderwijze
nobeler, de stemming geheel onafhankelijk van het weergegeven meisje en niet met
een graad van opgewektheid of somberheid te bepalen - ik wil echter uit deze
opmerkingen geen conclusies trekken over de waarde van het onderwerp voor het
kunstwerk in het algemeen. De persoonlijkheid en het oeuvre van Suze Robertson
zijn daarvoor te bijzonder.
Eenige vereerders hebben deze tentoonstelling aangericht, en voelden zich daartoe
genoodzaakt, om deze groote kunstenares, die sedert drie jaren niet meer werken
kan, te steunen! In de groote zaal van Pulchri had gelijktijdig de schilder C. van
Waning zijn eeretentoonstelling. Welk een tegenstelling, - die bitter stemde! Hier
vele, vele, schilderijen, waarvan sommige ook wel sterk meevielen, omdat men zoo
heel weinig kon verwachten, zooals het overige werk ook telkens en telkens
aantoonde, maar een overdaad van prachtige bloemstukken; ginds het zwaar gebaarde
levenswerk van een oude, groote kunstenares, voor wie om hulp gevraagd moet
worden!
G.K.
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Johan van Hell in den Rotterdamschen kring.
Een te Rotterdam nog onbekend jong schilder kwam in de kleine zaal van den ‘Kring’
met een bescheiden tentoonstelling voor den dag en het zestal doeken dat hij zien
liet, vormde een overwogen keuze uit het resultaat van degelijke en harde studie.
Met dit optreden onderscheidde deze moderne zich dadelijk van zijn tijdgenooten,
die, na kortstondigen en ergerlijk oppervlakkigen arbeid, zich er niet voor schamen,
ons brein, onze zenuwen en oogen te kwellen met gansche wandenreeksen teekeningen
en schilderijen, die een totaal gemis toonen van de allernoodzakelijkste zelfkritiek.
De arbeid van Johan van Hell had geen geschreven of gesproken woord noodig om
door ons verstaan te worden. Zijn geestelijk streven; zijn veelzijdig gevoels- en
gedachten-leven sprak uit het werk zelf, uit de vormen, de kleur- en lijnverhoudingen.
Figuur en landschap exposeerde hij, en met de vier schilderijen welke ik bespreken
wil, gaf hij blije en sombere kunst. De blijheid ging over tot laaiende passie en de
somberheid verlichtte tot een schoonheid van zachtgrijze eentonigheid. Door eenheid
van gedachte en vizie werd men in alle vier de doeken getroffen.
Pessimistisch was de kunstenaar in de ‘Boer te Best’, een in sombere kleurharmonie
opgelost schilderij van een versuft boerentype, die ineengedoken, verwezen starend,
als na uitputtenden arbeid in zijn donkere woning zit te rusten. Van de zielig
aapachtige tronie treffen de oogen. Licht-blauw, ten hemel geslagen, schijnen zij
ergens verweg in gedachten, waar deze mensch zijn God weet, waaraan hij zich
vastklampt met zijn luttele krachten als aan een laatsten steun, naar wien zijn ziel
hunkert, echter zonder daarvan als van een stralend licht doortrokken te zijn. Achter
hem in den donkeren fond is niets geteekend uit de omgeving, slechts ziet men een
kleine Christusfiguur, die omhoog wijst en dit beeld versterkt het gevoel dat uit de
oogen spreekt: ‘Duld en lijd in ootmoed; God de Vader wil het zoo’.
Van Hell teekende hier niet de boeren, zooals Servaes ze ten onzent pas in zijn
‘Cyclus uit het Vlaamsche leven’ in hun van blije kleuren doorstraalde kamertjes
liet zien, waarmee hij hun blij-vroom innerlijk verzinnelijkte; onze landgenoot zag
de bevolking te Best, waar de landbearbeiding op nog primitieve manier geschiedt,
tobben en zwoegen, zonder vreugd. De boer dien hij schilderde, was een geslagen
type, voor wien het geloof een belangrijke en vertrouwde levensgewoonte was, echter
tegelijkertijd een factor, die door het voorschrijven van onderdanigheid en berusting,
hem in de sleur van overgeleverde begrippen terughield, ontoegankelijk maakte voor
iedere vernieuwing en hem aldus een rem was in zijn menschelijke ontwikkeling.
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Van Hell ontmoette in Brabant ook een sterke tegenstelling van dit type, doch ook
daar ging niet de geluk-gevende kracht van het geloof uit. Het was een
kommunistische nederzetting van boeren uit de Zaanstreek, die er werkten met steun
van de Heide-Maatschappij. Daar zag hij den toekomstboer en ook dezen wil hij
eenmaal op doek brengen.
Het is duidelijk, dat het Van Hell niet te doen is om een werkman te geven, zooals
hij hem toevallig op een zeker moment, in een zekeren stand, onder een bepaalde
belichting binnen of buitenshuis waarnam. Geen boer één met het land, waarin hij
werkte, één met zijn dieren, die hij fokt, één met zijn armelijke omgeving, waar hij
het sobere maal nuttigt, waar hij leeft en sterft. Het is Van Hell te doen om het
innerlijk van dien mensch naar buiten te brengen, dit te doen spreken uit de oogen,
uit de houding, uit de kleuren en lijnen opdat heel het doek de gedachte welke hem
bezighoudt, krachtig zal weergeven. Hierin staat hij tegenover het Impressionisme,
dat zich alleen om de aandoening, door de vizie opgewekt, bekommert en deze zoo
zuiver mogelijk weergeeft.
In het tweede landschap ‘Wagenmakerswoning te Best’ heeft de schilder zich
mogelijk wel aan de direkte aanschouwing vastgehouden, doch ook dit doek doet
door zijn schoone monotonic van triestig-grijze kleuren; door zijn rustig
lijnen-rhythme aan als een moment in de natuur waar een gemoedsstemming, een
geestelijke gesteldheid, en dus een menschenziel zich in teruggevonden heeft.
Even sterk en zuiver als Van Hell de sombere gedachten in mensch en natuur
uitdrukt, doet hij het felle kleur-juichende geluk der aarde voelen. Vol schaterende
pracht staan zijn bloeiende akkers, bij Oirschot, waar op den voorgrond eenige
uitgebloeide hel-gele dodden op vuur-roode stengels als kleurbonkende heerlijkheden
tusschen het blauw-groen der blaren geplekkerd staan. Het gloeiende rood, even
slechts aangegeven, is daar als ter completeering van de drie primaire kleuren. Dan
volgen de rose en lila velden in hel-zonnige vreugd met de bezige arbeiders en
daarboven pakken de donkere wolken persend samen, angstig, dreigend, tot een
knallenden slag gereed.
Een lichtdoorbraak in deze zwaar drukkende onweerslucht is ongemeen opgevat,
daar de vormen der bloemen met hun warmte van kleur er vaag in terugkeeren.
Zoowel geestelijk als uit compositie-oogpunt schoon gevonden.
Vizie en gedachte werden hier weer tot eenheid gebracht: de vreugd der aarde zoo
fel mogelijk uitgedrukt in den kleurigen voorgrond met de dreigende rampen van
daar boven; de aarde waar de mensch tot het laatst toe werkt vóór het naderend
noodlottige hem doet wijken.
Een ronde ijsbaan midden in een besneeuwd weiland vol dartele jeugd is het vierde
doek en evenals in de Wagenmakerswoning de smart gestild
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was tot een schoone eentonigheid, was in dit ijsvermaak het geluksbegrip tot de
kalmte der liefelijkheid, de onbezorgdheid van kinderleven getransponeerd. In een
dartel lijnenrhythme van een en dezelfde beweging: in een egaalheid van kleur, grijs,
wit en zwart, zonder schaduw, zonder hoog licht, gaf dit vroolijke spel het vredige
kinderbestaan weer, waar alle dagen aan elkander gelijk zijn en sterke passies zoowel
als hevige smarten ontbreken.
Johan van Hell, in 1889 te Amsterdam geboren, had zijn opleiding achtereenvolgens
aan de Quellinusschool, de Rijksnormaalschool en tot slot aan de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten. Als klarinettist speelt hij bij orkestversterking mee in het
Concertgebouw en hier leerde hij de werken van moderne componisten kennen,
hetgeen een verdiependen invloed op zijn schilderkunst heeft gehad.
A.O.
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CHARLES LÉANDRE L'AUTEUR DE: LES AMOURS DU GRAND MONDE.
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Een bezoek bij Léandre,
door H. van Loon.
LÉANDRE is iemand van de generatie, die wist en weet, wat werken is. De
Parijzenaar vindt hem geregeld in de groote Salons, in de tentoonstellingen van de
humoristen en particuliere kunstzalen vertegenwoordigd. Hij treft door de open
blijheid van zijn kleur, door de sierlijkheid van zijn compositie, de lenigheid van zijn
geest, die vaak geestig is, de veelzijdigheid kortom van dit innig Parijsche, vooral
op het bekoren gerichte en dit bereikende, fijne, zij het niet diepe, doch altijd
beschaafde talent. In hem is een maat, een stijlgevoel, een aangeboren hoofschheid
naar den geest met een knapheid in het oplossen van technische moeilijkheden, een
zwier van voordracht, die zelden in rhetoriek verstart, welke hem uittilt boven een
Willette, die in zijn oorlogsprenten tot smakelooze propaganda zakt, maar welke het
gemis aan een sterk levensgevoel niet doet vergeten.
Léandre houdt bezig, hij levert gestadig amusement van hooge soort aan wie het
voorrecht hebben, iets van hem te bezitten, hij keuvelt in zijn werk, vlot en boeiend,
licht is het, gemakkelijk spreekt het aan, nooit is het licht in den zin van het Journal
Amusant. Hem, gelijk heel zijn volk, kenmerkt een ongedwongen ingehoudenheid.
Men kan den wensch niet altijd onderdrukken: gaf dit talent zich eens geheel, voluit.
Het is niet middelmatig, stellig niet, de diepe bewogenheid ontbreekt er nochtans
aan. Had Léandre het maar wat moeilijker gehad! Was hij maar gedwongen geweest,
door zwaarder stormen te komen, waar hij is!
Neen, voor een kunstenaar zijn de uiterlijke omstandigheden bijzaak. Om de
ontwikkeling dezer begaafdheid te verklaren, is het niet voldoende te weten, dat
Léandre uit een kring van gezeten burgers stamt, noch, dat zijn leven zich tusschen
de bohème en de...... nu ja, de chique relaties heeft afgespeeld. Dit halve moet hem,
moet, onafhankelijk van zijn wil en misschien van zijn besef, zijn kunst hebben
gedrukt. Stellig zal hij in het commercieele bij het bezit dier betrekkingen zij
gesponnen hebben. De artiesten uit de jaren zijner jeugd, de overmoedigen, die de
Chat Noir stichtten, zullen hem nooit geheel tot de hunnen hebben gerekend.
Léandre vertelt gretig over dien tijd. In het algemeen praat hij gemakkelijk; wie
doet het hier niet? Léandre is waarlijk een allergezelligst kouter, wien zijn kunst zeer
lief is, zonder dat hij er veel over zegt. Hij toont het ongedwongen, men hoeft niet
aan te dringen, hij legt uit wat hij daarmee bedoelde, hoe hij het heeft gemaakt, hij
vindt het prettig u te overtuigen van de veelzijdigheid van zijn kunnen en heeft
daarover aanstonds een anecdote klaar.
Hij liep eens op een tentoonstelling rond, waar hij met anderen vertegen-
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woordigd was. Een dandy op leeftijd, iets als een diplomaat, monocle in het oog,
buigt zich naar een stuk van Léandre om den auteursnaam te lezen. Toen hoorde de
schilder hem toevallig tegen een metgezel zeggen: waarmee bemoeit die zich? De
kwestie was, dat Léandre, als caricaturist en samensteller van licht salonwerk bekend,
daar een portret heen gezonden had.
Degene op wien die schampere eigenwijsheid was gemunt, lacht hartelijk bij het
ophalen van de herinnering. Toen wist hij, hoe laat het was. Niet dat hij toen maar
besloten heeft, zich te specialiseeren ter wille van de gunst van het geëerd publiek.
Om dit te bewijzen leidt hij me het ruime lichte atelier door. Het is er prettig, volstrekt
niet mondain, maar geriefelijk, gelijk de meester zelf uiterlijk niet den kunstenaar
verraadt. Daarmee doe ik aan zijn hupsche frischheid, zijn levensliefde en afkeer van
onechtheid, ook in den omgang, niet te kort. Levendig glinstert 't oog achter de
knijpbril, vief is 't gebaar, al vertellend blijft hij overeind, geen oogenblik schijnt
hem dit te vermoeien.
De meester had een versch voltooid doek op den ezel staan: een meisje met kruik,
zinnebeeld van de Bron, een beetje zoetelijk, niet erg oorspronkelijk, het kon een
prent zijn, een reclameplaat als u wilt, maar wat fijne kleuren! In de avondschemering
heeft Léandre haar gezet. Ik behoorde tot de eersten, vertelde me de schilder, die het
gereed zagen.
In Normandië werkt hij veel. Daar heeft hij een buitenhuis, waar hij graag toeft;
uit beneden-Normandië is hij geboortig. Willette heeft dien kant uit ook een woning.
Dit beurtelings te Parijs en buiten wonen doet hem goed, Parijs is als een bad en......
de menschen vergeten je anders te gauw. Ik protesteer, Léandre's naam is nu toch
wel gevestigd, hij is niet te beklagen - de schilder blijkt niet zoo rooskleurig gestemd.
O, hij klaagt niet, - op de houding van het publiek heeft hij nog al wat tegen. Het is
waar, wat je gemaakt hebt blijft, maar commercieel is het alles niet zoo mooi.
Ik denk aan wat een Nederlandsch journalist te Parijs heeft geschreven, dat alle
Fransche schilders daar tegenwoordig geld verdienen. Léandre spreekt dat tegen, er
zijn er veel te veel en de ‘nieuwe rijken’, och, die koopen weinig of niet meer. De
tijd is er niet naar en allerhande jongelui, die wel eens een aardige krabbel hebben
gemaakt, worden de teekenaars- of schildersloopbaan ingedrongen. Dan is er de
gemakzucht van het publiek, dat den artiest maar liefst in een genre als in een loophek
sluit. Daarmee heeft het met hem afgerekend en komt energie, belangstelling, stof
tot salonpraat vrij voor anderen. Het is een begrafenis eerste klas, een krans op een
reputatie, die lastig dreigt te worden. Niet alleen bij den anoniemen
tentoonstellingsbezoeker heeft Léandre deze botheid opgemerkt, menschen, van wie
hij beter mocht verwachten, bleken evenmin te weten, dat hem nog andere
onderwerpen hebben aangetrokken dan die, waar hij vooral zijn naam aan dankt.
Léandre toont me verscheiden interieurs, klein van stuk met door het venster een
blik in Normandië. Dat landschap dient hem af en toe tot
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achtergrond-stoffage. Ook het landschap om het landschap heeft hij gepenseeld.
Voor zijn composities pleegt hij studies te maken. Aldus ontstonden fijne landschapjes
op hout als op plankjes van een sigarenkist. Zijn geschilderde portretten bereidt hij
ook met een teekening voor. Bij de deur hangt een kinderportret in krijt, zeer uitvoerig.
Jaren geleden heeft hij zijn moeder geschilderd, teeder en doordringend, zij het een
beetje dor; de schilder verzekert, dat het uitstekend lijkt, men gelooft het gaarne.
Ook de techniek van de lithografie heeft hij beoefend en natuurlijk de pastel. De
oorlog heeft hem geïnspireerd, gelijk voor dat groote en donkere schilderij, een
verpleegster met een gewonde 's avonds op een slagveld. Een blad met caricaturen
heeft Léandre op het atelier, spot met de onthulling van een borstbeeld te Seaux.
Kostelijk is het van bewegelijkheid in het krioelen van de menigte rondom de groteske
opgeblazenheid der feestredenaars als padden. Léandre kent ons land, hij heeft er
een vriend, een onzer jonge museum-conservatoren, die te Parijs heeft gestudeerd
en een Léandre in de aan zijn zorgen toevertrouwde instelling heeft. Eveneens was
hij vertegenwoordigd in de Fransche tentoonstelling, die gedurende den oorlog
verschillende Nederlandsche steden heeft aangedaan.
Bij het weggaan trekt een eigenaardig gedrapeerde pop mijn aandacht. Ze is, vertelt
de bezitter, uit de zeventiende eeuw. Hij licht den rooden mantel op, ze blijkt
uitstekend bewaard, sindsdien is ze nog eens overtrokken. Bevallig is ze en ze heeft
gewrichten. Den schilder is ze echter niet van nut.
Het is moeilijk een overzicht te krijgen van wat Léandre in den loop der jaren
heeft gemaakt. Hij zelf bewaart niets, ziedaar de belichaamde zorgeloosheid van den
geboren artiest, waar het zijn eigen werk betreft. Zorgeloos is Léandre overigens
niet. Hij is nauwkeurig en daarvan maakt hij den indruk. Zijn vrienden verwijten
hem, dat hij te weinig uitgaat, dat hij niet de salons bezoekt, waar nog over kunst
wordt gepraat, dat hij kortom niet de groote trom voor zich zelven roert.
Het publiek kent zijn volle waarde niet. Bij den naam Léandre denkt het aan
caricaturen, zooals nog in Le Rire verschijnen; den fijnen, knappen, den gevoeligen
teekenaar, den portrettist, den schilder kent het niet. Dat is ten deele de schuld van
Léandre zelf en daar ben ik blij om. Het oordeel van de massa laat hem koud, hij
werkt voor zijn plezier, tevreden is hij nooit. Zoo ver gaat dat bij hem, dat het
terugzien van oud werk iets als...... weerzin bij hem wekt. Verleden, zelfs heden, ze
bestaan niet voor hem, voorzoover zijn eigen oeuvre betreft, hij kijkt slechts in de
toekomst.
Vandaar, dat de belangstellende niets op zijn atelier vindt. Enkele stukken slechts
staan of hangen daar, hem bizonder lief. Ik houd dezen teekenaar met den opgewekten
blik, het vief gebaar, de eenvoud-in-voorkomendheid zelve voor een in wezen uiterst
gevoelig, zelfs sentimenteel mensch. Het zou me niet verbazen als alle spot, alle
oneerbiedige ondeugendheid, alle dar-
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tele lichtzinnigheid, door hem hoe dikwijls niet met rappe pen in de beeltenis van
politiek en maatschappelijk hoog gezetenen gelegd, eigenlijk buiten hem zijn
omgegaan, alsof zijn tot in het virtuozelijke gaande techniek, zijn minutueuze
zorgvuldigheid met het gemak, waarmee hij pen en teekenstift hanteert, hem droegen
van triomf tot triomf, terwijl zijn hart, zoekend en rusteloos, van wie tusschen twee
spheren schommelt, zonder dat het aan één geheel kan behooren, hangt aan de
verwezenlijking van een droom, die te scherper moet schrijnen, daar hij, zij het vaag,
beseft dat het een droom blijft.
Het is niet noodig, er doekjes om te winden: ook in Frankrijk is Léandre al
verouderd. Met waardeering voor zijn kunst staat dit maar in los verband, het is
onmogelijk, daaraan waardeering te onthouden. Het noodlot - of het geluk? - wil,
dat het getij wisselt. Sinds het oogenblik, dat Léandre begon te produceeren, is het
verloopen. De kunstenaar heeft geen moeite gedaan, de bakens te verzetten. Hij bleef
zich zelf, afkeerig van concessies; te teekenen, te schilderen naar 't hem invalt is zijn
lust, hoe het zal worden ontvangen laat hem koud. Er is nog geen gevaar, dat hij aan
den greep van de actualiteit zal ontglippen. Als een kluizenaar moet men zich hem
vooral niet denken. Mij klonk zijn lach echter behalve als blijk van levenslust en
moed als iets, dat het andere nauwelijks kon verbergen: ontgoocheling, niet om dit
of dat; materieel heeft hij geen klagen; op de markt van de kunst blijft zijn werk op
peil, hoe gemakkelijk spreekt het aan, ofschoon het tevens humor van goeden huize
is - maar omdat hij niet heeft verwezenlijkt, wat zijn knapedroomen hem zullen
hebben voorgespiegeld, omdat hij, kortom, geen groot en diep en blijvend schilder
is.
Dat dit niet zoo is, hangt rechtstreeks met de keus van zijn onderwerpen samen.
Toch is daarmee niet het laatste woord gezegd: daar is die andere geboren
M o n t m a r t r o i s , de Toulouse Lautrec. Hij zag sujetten, die ook Léandre lief
moesten zijn, anders! Zijn spot, zijn sarcasme, heel zijn levensgevoel, in zijn
schilderijen neergelegd, ze snijden dieper, wijl ze in zijn prachtige kunstenaars
persoonlijkheid inkorven, wijl Lautrec een dieper, fijner, menschelijker kunstenaar
was. De technische kant kan hierbij onbesproken blijven.
Ik vergelijk niet, de mensch Léandre noch zijn werk zet daartoe aan. Nergens is
het geforceerd, het wil niet meer schijnen dan het geven kan, schijn en wezen dekken
elkaar hier volkomen.
Deze verschijning is levendig en een genot voor het oog. Wie wil, kan deze kunst
bij de amusementskunst indeelen. Wat steekt in een woord? Zich amuseerend wil
Léandre anderen amuseeren en daarin slaagt hij. Schijn hekelend, mist hij de
kastijdingskracht, den hoon en de bitterheid van Daumier. Als toeschouwer staat hij
buiten het gehekelde. Hij neemt het waar en verkneukelt zich daarin. De uitgestreken
schijnheiligheid, alle valschheid van fatsoen en pose is hem een voorwerp tot spot.
Deze spot sleept hem zoo min als den toeschouwer mee, hij kiest geen partij noch
gaat hij tegen die uit-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

XLIV

CHARLES LÉANDRE. ZELFPORTRET.

Cependant.... sous ce vif crayon,
Qui mieux qu'un glaive sait pourfendre,
Et mettre figure en haillon
Existe au fond une âme tendre.
Ironiquement un rayon
Luit sur ton nom de papillon,
Ah! vieille rosse, exquis Léandre.

CHARLES LÉANDRE. AU BUFFET GRATUIT.

- LES ANIMAUX FÉROCES.
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CHARLES LÉANDRE. MADAME ANASTASIE, TENANT L'AMOUR EMPRISONNÉ, MUTILÉ ET MEURTRI,
MARCHE SUIVIE PAR UNE THÉORIE COMPOSÉE DE CEUX QUE LES ANNÉES ET LES ACCIDENTS RENDIRENT
SAGES ET BIEN PENSANTS! (COSTUME PORTÉ PAR LÉANDRE AU BAL DES QUAT'Z'ARTS - AVRIL 1901).

CHARLES LÉANDRE. JALOUSIE. - C'EST HONTEUX, MONSIEUR, POUR UN HOMME DE VOTRE AGE, MAIS
C'EST IMPARDONNABLE, QUAND ON A UNE FEMME COMME LA VÔTRE!..

CHARLES LÉANDRE. AUGUSTE RODIN. SCULPTEUR AUGUSTE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

221
wassen van een versleten moraal te keer. Ten slotte interesseert het hem te weinig
en is zijn eigen rust, de behaaglijkheid van zijn leven hem te lief, al is die
behaaglijkheid dan ook ten deele schijn.
Na veel moeite is het me gelukt, nog al wat van hem onder het oog te krijgen. De
vroeger van hem verschenen albums zijn uitverkocht. Het geluk wil dat een buurman
van den schilder, de heer Claude, bizonder op Léandre's werk is gesteld. Dies heeft
hij van het begin af aan, toen de teekenaar nog niet of nauwelijks naam had, van
Léandre verzameld. De heer Claude, die zelf koopman is, waardeert Léandre als
Frankrijk's knapsten teekenaar van dezen tijd. Heel een portefeuille heeft hij vol
zwart-en-wit van hem en ook de wanden glimlachen van dat blijde, open,
onpretentieuze, in zijn zwierige bevalligheid en ingehouden maatgevoel
innig-Fransche, liever: Parijsche werk.
De gelukkige bezitter was zoo vriendelijk me daartusschen rond te leiden. Hij en
de schilder kennen elkaar persoonlijk uit hun jeugd. Toen zwierven ze met andere
artiesten en gewoonweg maar met zoekers van groote stadsemotie door Montmartre,
dat nog waarlijk Montmartre was. Een pretmaker was Léandre toen evenmin. Dien
persoonlijken band hebben ze aangehouden, Léandre vond daarin gelegenheid iets
als lijfteekenaar van den koopman-kunstminnaar te worden. In een van diens
vertrekken hangen de portretten der leden van zijn gezin, allemaal Léandre's. De
spijslijst van menig feest, door den heer Claude en anderen aangericht, toen de tijd
nog zorgeloozer was, toen het geld gemakkelijker, vooral: toen het zwieriger rolde,
dankt aan Léandre de verluchting.
Daartoe is zijn kunst bij uitstek geschikt: de zin voor het decoratieve en de
bekwaamheid in het in dubbelen zin vullen van het vlak. Dat decoratieve zit bij hem
meer in de uitdossing van de figuren dan in de opvatting, waarmee hij ze ontwerpt.
Deze behoeft niet nader gekenschetst, ieder kent ze. Daarin is de drang naar strengheid
noch naar constructieve samenvatting, spelenderwijs lijken zijn prenten ontstaan
alsof waarlijk pen en potlood over het papier flaneerden. Wie ze even beziet, begrijpt
wel beter. Behaagzucht is aan die opvatting niet vreemd, maar geen verwijfdheid.
De moeilijkheden van een lichteffect lost Léandre behendig op.
Ongetwijfeld wint de teekenaar in hem het verre van den schilder, zijn kleur is
vaak ongevoelig. De oorlog heeft ook hem geholpen zich te vernieuwen; heel een
reeks litho's verscheen toen van zijn hand. Het is onbillijk daaraan banaliteit te
verwijten. Steinlen werkte toen zoo dicht achter het front als het kommando hem
veroorloofde. Daar heeft hij o.a. aangrijpende studies van stations-tooneelen gemaakt.
Léandre vergenoegde zich met symbolische groepen. Ze hebben het rhetorische van
de meeste allegorische composities. Men zoekt er vergeefs het menschelijke dat
Forain uitdrukte in een enkele gestalte temidden der helsche verlatenheid van een
veld, na den slag.
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Frank Brangwyn,
door Jan Poortenaar.
II (Slot).
BEHALVE architectonische, heeft Brangwyn veel gegevens van industrie en handel
verwerkt in zijn teekeningen, etsen en lithografieën. Deze laatste zijn grootendeels
affiches. In de etsen - en de teekeningen zijn daar dikwijls voorbereidingen van overheerscht de titanische kracht van een handel, die de wereld overgaat. Zij is
gegeven als een macht, die verre uitgaat boven die der individuën die haar opriepen,
die haar besturen, die haar in banden houden. Machines, pakhuizen, scheepsrompen,
kranen, stellingen, zij schijnen alle met een leven bezield dat hen tot giganten maakt,
geheimzinnige, ondoorgrondelijke wezens uit een wereld van grootere afmetingen
dan de onze; zij leven, zij bewegen door verborgen krachten, door menschenbreinen
uitgedacht, maar als het ware tot een eigen wil volgroeid. Zij hebben het
beangstigende, het ‘Wehe, wenn sie losgelassen’ -achtige, alsof hun eigen vitaliteit
zich eens plotseling zou kunnen keeren tegen de nietige menschwezens die in de
verhoudingen van hùn levens-sfeer als microben worden. Het schijnt wel, alsof voor
Brangwyn die kant van handels- en nijverheids-arbeid de meer innerlijke is, dan het
handenwerk der werklui; maar de zagers, sjouwers, de pottebakkers, de wevers, de
roeiers, de gravers, de lummelaars, de pretmakers en de bedelaars, zij schijnen alle
voor hun eigen afzonderlijke bezigheid geschapen te zijn. Een bedelaar bij Brangwyn
bedelt niet toevallig, hij is geen kerel die het nu eens in zijn bol krijgt te gaan bedelen;
hij is geen slachtoffer van maatschappelijke verhoudingen uit propaganda-lectuur;
hij is volop en rechtuit bedelaar van professie met al de ellende, maar ook al de rauwe
lol en al de onverstoorbaarheid van den waren bedelaar. Hij heeft in zijn eigen
atmosfeer zijn eigen vreugden, zijn eigen verdriet en zorg, zooals in waarheid ieder
dat heeft in zijn eigen levenswijs en Brangwyn's kijk op volkstypen gaat dieper dan
dat van den buitenstaander, die in den bedelaar alleen een viezen kerel, een luien of
onbruikbaren slenteraar, een maatschappelijk slachtoffer - of een anecdotische figuur
ziet.
Zoo teekende hij lieden van allerlei slag, in allerlei bezigheid, in allerlei materiaal:
houtskool, sanguin, zwart krijt, inkt, pastel, waterverf, van zijn eersten tijd af. Maar
pas nam hij de etstechniek ter hand, toen zijn stijl tot een geheel eigene was gerijpt.
Na een enkel jeugdprobeersel in deze zoo boeiende grafische werkwijze bleef het er
lange jaren bij. In 1903 werden de eerste etsen van belang geëxposeerd in de
Rowland-club te Londen. Op kleine etsplaten kon hij zich slecht roeren, en de
afmetingen die hij koos gingen het tot toen gekende verre te boven. Alleen die
afmetingen al hadden
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de uitwerking van een barstende bom, en behalve dat was het verrassende gebruik
van de techniek zelf evenmin geschikt om het publiek van het conventie-lievende
Engeland er voor te winnen. Als heilige wet gold eindelijk en algemeen het type ets,
waarmee Whistler na veel strijd het pleit had gewonnen, en als onomstootelijk en
universeel was geaccepteerd wat de groote man in woord en geschrift en in zijn
etswerk zelf als het ideaal had aangewezen of gedecreteerd. De zaak was, dat Whistler
door de Hoboken-etsclub was gevraagd een ets van bepaalde groote afmeting te
maken. Of hij 't al of niet probeerde, daarover doen oncontroleerbare verhalen de
ronde, maar een feit is het, dat hij een brief schreef, met de argumenten die hij tegen
een groote etsplaat had. Strijdlustig, licht geïrriteerd, als Whistler was, ging dat
eenigszins in den stijl van een decreet of een politieverordening, maar met de hem
eigen fierheid:
1. Dat het in zake kunst misdadig is buiten de grenzen te gaan van de middelen,
waarmede het kunstwerk tot stand wordt gebracht.
2. Dat de te bewerken, te bedekken oppervlakte steeds in juiste verhouding moet
staan tot de middelen die daartoe gebruikt worden.
3. Dat die middelen bij een ets bestaan in een instrument met de fijnst denkbare
punt en dus de te bedekken oppervlakte ook in verhouding beperkt moet zijn.
4. Dat alle pogingen om die beperking te overschrijden, welke door genoemde
verhouding voorgeschreven wordt, door en door onkunstzinnig zijn en er toe
leiden dat de schraalheid en scherpte van het gebruikte instrument aan den dag
komen, inplaats van die te verhelen, zooals door de Kunst in haar verfijning
wordt vereischt.
5. Dat een groote etsplaat daarom een misdaad is.
Whistler - als vele theoretiseerende artisten - baseerde onbewust zijn beschouwingen
op zijn eigen talent, en waar voor zijn manier van etsen dit alles volkomen juist is,
wordt daarmede nog geen algemeen criterium vastgelegd. Hij vergat n.l. dat met
minder fijne naalden of andere middelen evengoed te werken is, en dat met het zetten
van lijnen op de etsplaat het werk nog niet ‘gedaan’ is: ze moeten nog in de plaat
worden gebeten met het etswater en pas daarvan hangt af of ze werkelijk dat scherpe
aspect in den afdruk zullen vertoonen waarvan hij spreekt. Maar Whistler had zelf
volgens die grondslagen geëtst, en mooi. Hij had voor zijn stijl, zij het na veel moeite,
de publieke opinie gewonnen. Zóó grondig, dat het Whistler-type nu nog de ets is,
zooals men die in Engeland gaarne ziet.
En het schijnt wel alsof Brangwyn's etsen een even groote antipathie hebben
verwekt als die van Whistler vroeger deden. Het publiek blijft zich zelf gelijk: het
is elke nieuwe opvatting vijandig, maar is het eenmaal aan één ding gewend, dan
keert het zich even fanatiek tegen alles wat daar tegeningaat. Wie niet gelooft,
probeere het zelf eens; of, als dat wat riskant mocht
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lijken, kan hij er (de houding van de volksmassa in Julius Caesar) Shakespeare op
nalezen.
Wat Brangwyn in vele etsen doet: hij componeert ze in vlakken, niet in lijnen.
Sommige zijn als het ware transcripties in zwart en wit van met schildersoogen
geziene onderwerpen. De lijn is er niet alleen niet zelfstandig in gebruik - is soms
ook werkelijk niet gespannen-karakteriseerend genoeg om het alléén ‘te doen’. Maar
dat is ook zijn opzet niet, hij beoogt meer een picturaal dan een lineair effect en komt
misschien ook daardoor tot afmetingen die geen enkel-lineaire behandeling zouden
kunnen verdragen. Men kan van een ets verlangen dat het lijn-karakter althans
overweegt, dat is zeker zuiver van een ambachts-standpunt, en trouwens in vele van
Brangwyn's platen het geval. Maar hoe waardevol het is, de ambachts-grondslagen
van een of andere techniek goed onder het oog te zien, dat neemt niet weg dat de
grootste kunstwerken van alle tijden bedenkelijk dikwijls lijnrecht tegen die
grondregelen ingaan en ze daarmede wel erg veel van dorre school-boekregels geven.
Groote kunstenaars hebben hun eigen wetten; zij bouwen naar regelen die door den
aard van hun werk en inspiratie worden gevormd - niet door die van de materie.
Michel Angelo's decoraties hebben geen égards voor het platte vlak en wat Beethoven
schreef was voor de muziektheoretici van zijn tijd barbaarsch. Men komt er niet mee
klaar te zeggen, dat deze benepen schoolmeesters waren; musici van beteekenis
gruwden van zijn zondigen (van zijn ‘misdaden’, zou Whistler zeggen) tegen
theoretische principes, en Goethe vond van de Vijfde Symphonie, dat het was alsof
het huis inelkaar viel. Beethoven componeerde zooals het voor hèm wezen moest.
Brangwyn dan etst zooals het voor hèm wezen moet. In de gelukkigste bladen is een
mooi evenwicht van licht en donker, zoowel als van bouwsels en figuren te
waardeeren. Soms zijn de figuren der groote platen nerveus, haastig, schetsachtig,
als bijvoegsels; in andere vormen zij het hoofdmotief. Zijn gebouwen zijn vol van
een geheimzinnig leven; als Méryon heeft hij het vermogen het zwijgende van oude
huizen een vreemde spookachtigheid te verleenen. Den griezel van het lugubere,
zooals ge die bij De Bruycker vindt, het demonische van diens stegen en holen, dat
alles is aan zijn robustheid vreemd. Zijn rondborstige, opene kracht lijkt veeleer aan
de oude Vlamingen verwant, dan aan dezen sinisteren Gentenaar.
Zoo kwam hij, na drie jaar lang het etsen zelf en het drukken te hebben voorbereid,
met een ‘Turksche begraafplaats’, een Theemsbrug en eenige andere etsen voor den
dag, die onder andere Legros' waardeering verwierven. Daarna volgde een talrijke
serie, waaruit wij hier ‘The Tow-rope’ afbeelden: vijf kerels die een boot voorttrekken,
als met hun eigen onbehouwenheid geëtst, vijf sjouwers die, zinloos in de bête
herhaling van hun werk, met hun kleeren gezamenlijk zijn uitgesleten. Dan maakte
hij stadsbrokken van Brugge, Palermo, of Venetië, brugbogen uit Spanje,
landschappen uit
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Frankrijk en scheepswerven en dokken van overal. Vele platen, o.a. de Towrope en
Het feest van Lazarus, werden direct naar de natuur met ongekende boudheid geëtst.
Niet alleen in de behandeling, ook in den druk gaven en geven zijn prenten velen
aanstoot. Is bij een houtsnee, gravure of litho de druk vrijwel een machinaal iets, bij
de ets is de behandeling van de plaat door den drukker veel meer ingrijpend in het
karakter van den afdruk. Hij heeft het in zijn macht om de lijnen in de plaat een
warmer, voller aanzien te geven door de ‘retroussage’: dan wordt de inkt uit de
lijngroefjes door een luchtig en vaardig ophalen met mousseline eenigszins over de
randen gestreken. Op den afdruk krijgt daardoor de zwarte lijn een transparante kant
en dat heeft op het algemeen aanzien de uitwerking van meer warmte en kleur. Dit
verschil laat zich misschien niet slecht vergelijken met het non-legato en legato van
het pianospel. Wordt echter de plaatoppervlakte zoo schoon mogelijk afgeveegd,
dan krijgen de daarin verdiept liggende lijnen de pikante scherpte van een kras en
hun karakter laat zich dan niet slecht met den staccato-aanslag vergelijken. Maar ook
kan de drukker, wanneer hij de taaie inktmassa van de metalen plaatoppervlakte
afwrijft, een lichte tint laten staan over de geheele teekening of een deel ervan. En
dan is de vergelijking misschien door te trekken, door die drukmanier als het gebruik
van het forte-pedaal te beschouwen: een meer orchestraal koloriet wordt met beide
verkregen, maar het is de vraag, waar en hoe, en hoeveel er van dit middel moet
worden gebruik gemaakt. En dit wordt voor een belangrijk deel door de compositie
zelf beheerscht, die men onderhanden heeft. Meeningsverschillen daarover zijn dus
voor de hand liggend, ja, onvermijdelijk. Wordt in de muziek gaarne met Bach het
toppunt van klassiek-heid aangeduid, in de prentkunst wordt bij voorkeur in dien zin
met Rembrandt geschermd. In hoeverre dat bij den componist juist is, kunnen wij
hier laten rusten; wat Rembrandt's etsen betreft is die opvatting er gedecideerd naast.
Daar de druktechniek van zijn tijd de genoemde manieren nog niet gebruikte, meent
menig niet-vakman dat hij niets anders drukte dan wat ‘in de plaat zat’ en dat heet
dan klassiek. Rembrandt voelde óók behoefte den etsdruk te verrijken, d.w.z.
coloristisch te verrijken, en waar zijn eerste platen vrij ‘schraal’ zijn gedrukt, vond
hij er dit op, dat hij met de droge naald zijn koper na het bijten overkraste en soms
zelfs met het graveerijzer uitdiepte - een dooreengooien van theoretisch zóó
afgescheiden en zelfstandige werkwijzen, dat het voor een puritein om van te gruwen
is en juist het omgekeerde wordt van wat men onder ‘klassiek’ verstaat. Rembrandt
gaf er geen zier om, of hij twee of drie afzonderlijke technieken met elkaar vermengde,
of hij een ‘zuivere ets’, een ‘zuivere droge-naald’ en een ‘zuivere gravure’ samensmolt
in zijn heksenkeuken; hij wou en zou zijn doel bereiken en hij bereikte het. En dat
doel was niet anders dan het brengen van schilderachtige kleur in zijn prentwerk.
Had hij onze drukmanieren tot zijn beschikking gehad, hij had zeker óók onze tin-
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ten gebruikt; zijn teekeningen met de pen zijn er om het te bewijzen.
Een puritein als bijv. Dupont vond dan ook Rembrandt's etsen niet goed, te
picturaal. Hij wilde, dat een plaat zóó naar den drukker zou kunnen gaan; ook nadat
het leven van den maker was opgehouden, zou aan de plaat nog een langer leven
beschoren blijven. De consequentie van zijn opvatting schuwde hij niet; die was: het
machinale drukken. Maar met een zoo spontane en zoo individueele techniek als het
etsen, is het machinale niet te vereenigen en zijn consequentie voerde hem dus
langzaam tot de gravure, die, daartoe wel mogelijkheid biedt.
Brangwyn nu maakt een rijk gebruik van die druk-mogelijkheden. Te rijk, zegt
de een. Rijk, zegt de ander. Het zijn de bovengenoemde meeningsverschillen.
Bovendien bijt hij allerhande tinten in zijn platen. Wat hij er mede bereikt is een
picturaal effect dat anders bij benadering niet met lijn-werk zou zijn te verkrijgen;
het zou een massa vulsel, arseeringen noodig maken; doode lijnen eigenlijk, die een
tint moeten vormen. Dit is de manier waarop dit picturaal effect vroeger werd
verkregen en die onvermijdelijk den onaangenamen indruk van harken maakt. Wie
meent, dat al zulk picturaal streven voor een lijnets uit den booze is, hij vergeet, dat
het er niet uit is af te scheiden, het schilderachtige zelfs reeds wordt betracht door
de lijnen verschillend te bijten, d.w.z. verschillende kracht te geven.
Er wordt steeds door grafische puriteinen zooveel aandacht gewijd aan het zuiveren
van grafiek van die picturale elementen, dat het misschien nu wel tijd wordt om de
zaak eens van den anderen kant te bezien en de geweldige massa geschilder uit de
schilderkunst te weren, die niets met schilderen te maken heeft en niet anders dan
teekenen met verf is. Het percentage van schilderijen, waarin de kleur een
niet-essentieel bestanddeel van het geheel vormt, is zoo groot, dat ik dit thema voor
de variatie aan de hand zou willen doen.
Sedert 1910 begon Brangwyn etsen van de groote aardbeving die toen Messina
geteisterd had. Het gevoel van een cataclisme is wel heel sterk gegeven in de ‘Duomo,
Messina.’ In andere prenten is het leven te midden der ruïnen of het opruimen der
puinmassa's getoond en het hevige van zijn kijk op de natuur komt hierin wel het
meest in overeenstemming met zijn onderwerp. Want het zijn bijna alleen de sombere
stemmingen, stormen, vlagen van licht, wind, of regen en onweersachtige dreiging
die hij in de uiteenloopendste motieven aan het woord laat komen. De geweldige
macht van de natuurkrachten gaat bij hem boven alle andere, mildere gestemdheid.
Van de half in puin neergestorte dom staan grillige brokken nog overeind; zwaar en
massief is de romp der absis in de schrille verlichting en de menschen krioelen in
het puin en stof als een mierenhoop, ze bidden en knielen in het besef van hun eigen
nietigheid.
‘Santa Maria della Saluta’ geeft een wirwar van ankers, masten, boegsprie-
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ten en ducdalven, waarachter de koepelende kerk als een droombeeld verrijst. Op de
hooge stevens der schepen worden de touwen aangesjord, de katrollen knarsen; op
den voorgrond zingt een varensgezel een liedje van de zee. Groote partijen van licht
en schaduw geven de plaat een magistrale breedheid. Te Venetië, te Milaan werd
deze imposante ets met goud bekroond; de onderscheidingen, die Brangwyn in den
loop der jaren te beurt vielen, wij kunnen er als uiterlijke waardeering van zijn arbeid
een zekere waarde aan hechten, bij het bespreken van zijn werk is een opsomming
er van voor hem van weinig werkelijk belang.
De Rialto is een ander Venetiaansch stadsbrok dat een rijke ets opleverde; ‘The
Bridge of Sighs’ en vele kleinere hadden er hun oorsprong; tal van markten en kerken
van het oude Frankrijk, tal van vergane huizen uit de doode steden van Vlaanderen
heeft zijn nerveuze etslijn met een fantastisch leven bezield. Als een spookachtig
gevaarte staat ‘The black Mill’ van Winchelsea tegen een lucht vol beweging, waar
de zon haar laatsten strijd tegen de opgestapelde wolken strijdt. Hoog op den
bolronden heuvel staat de molen, het is de geweldige slag van de wieken die
beangstigend dreigt. Alleen het heuvelland in de verte glanst nog in de laatste stralen
der dalende zon - de huivering van den nacht vaart aan, en al in een schimmig duister
trekt een groep werkvolk huiswaarts.
Een andere dreiging is er in de ‘Molen van Dixmuiden’; een stormwind rukt aan
zijn weerbarstig karkas, dat met al zijn schraalheid den regen en de bulderige guurte
staat te tarten. De boomen zwiepen, de takken kraken en ijlings vlucht een oude
herder van bijbelsche allure met zijn biggen en varkens voor het opstekend onweer,
dat sombere wolken toornig omhoog jaagt.
Brangwyn is geen man voor idyllische landschappen. Zijn boomen, zij hebben het
getourmenteerde, het moe-geleefde soms van 't altijd tegenstand bieden aan de
ongestadigheid van weer en wind; het kern-sterke van een niet te stuiten groei van
wijd-geworteld staan in de vruchtbare aarde een ander maal. Het waarlijk levende
van alle groeisel is er voor hem het karakteriseerende van; het heeft jeugd, het heeft
opkomst, het heeft ook ondergang en zal afsterven. Maar rijpe vruchten zijn gedragen
vóór de jaren hun sloopende werking beginnen en mensch en dier verkwikken zich
in de weldadige rijkdom der natuur in zonnige vroolijkheid. Zoo is Brangwyn geen
pessimist, geen dolle uitbundige, geen sentimenteele, vage droomer; hij leeft den
cirkelgang der natuur in al haar phasen warm en intens mede.
Bouwt hij zijn etsen uit contrasten van zwart en wit op, ook in zijn litho's wordt
het felle zwart gaarne gebruikt, het litho-zwart, dat voor meer dan één steenteekenaar
bizondere bekoring had. Zegt niet Odilon Redon: J'ai regardé et scruté mes noirs, et
c'est surtout dans les lithographies que ces noirs ont leur éclat intégral, leur éclat sans
mélange. Le noir est la couleur
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la plus essentielle.’ Die woorden lijken Brangwyn naar het hart gesproken. Ook uit
zijn houtsneden spreekt een sterk gevoel voor een tragisch zwart.
Ten slotte nog willen wij in het kort melding maken van ontwerpen van glasramen
en meubels. Deze kenmerken zich door een zonder twijfel in William Morris
wortelend besef dat eenvoud maar kracht de beste en duurzaamste eigenschappen
voor een meubel zijn. Hij vermijdt allen opschik, geeft den voorkeur aan de mooie
kleur van het hout in zijn natuurlijk uiterlijk, en voor versiering is voornamelijk van
eenig inlegwerk gebruik gemaakt. Bij geheele kamer-ontwerpen heeft hij een
voorliefde voor vlak-gekleurde wanden, die soms door een geschilderd fries worden
verlevendigd. Een effen bruin getint muurvlak verlevendigt hij door ongepolitoerd
kersenhout aan te wenden; een houten vloer van eiken, hij weet de ‘nerf’ er van op
waarde te schatten. Een andere maal is het een hooge houten betimmering die hij
aanbrengt en in een temperafries maakt hij dan van de gelegenheid gebruik een
warmkleurig cachet aan de gegeven ruimte mee te deelen. Hij ontwierp vloer- en
wandtapijten en van deze is de ‘Wijnplant’ een goed voorbeeld. Een rand van
lichtgrijs; en de kleuren der druiventrossen zijn de voornaamste sprekende in het
geheel; hun licht-groen en rood en oranje-achtige overgangen worden door rustiger
kleur gedragen en uit de stengels zijn de ornamentlijnen opgegroeid.
Zijn veelzijdigheid herinnert in dezen aan de nijverheidslieden van de oude
Vlaamsche steden, en hij lijkt wel een reïncarnatie van die ‘beeld-glas-leer-en
cleerscrivers’ der veertiende of vijftiende eeuw. Van een en ander een eenigszins
compleet overzicht te geven is niet gemakkelijk, Brangwyn toch is geen geboren
archivaris! Hij maakt een meubel, een kamerinrichting, het werk wordt afgeleverd
en hij vergeet het en maakt iets nieuws. Foto's bewaren is zijn fort niet. Och, je maakt
wat, en als 't klaar is, dan vindt je het soms niet veel bizonders en 't kan je verder
niet schelen. En later als er dan iemand om komt - then the thing is gone. Wij zullen
dus hierbij enkele afbeeldingen voegen die uit de beschikbare gegevens het meest
karakteriseerend leken en dat is voor ons doel ook genoeg. Wij wilden slechts dezen
werkzamen geest ook op het terrein der kunstnijverheid volgen en enkele specimen
geven dan een voldoenden indruk hoe ook hier weer de gezonde, door en door
natuurlijke zin aan den dag treedt, afkeerig van alle gedwongenheid en van elk
forceeren, die voor den man zoo teekenend is. ‘On naît poète, on devient ouvrier’.
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Van Delphi en van het dansen aan den voet van den Parnassus,
door Etha Fles.
DELPHI, het van marmer stralende, zoo machtig en geheimzinnig eens, is nu een
dorp met armoedige huizen, die half ineengezakt tegen de rotsen leunen. Het ligt 600
M. boven de zee. In de verte zien we, als een lapis-lazuli in gouden rand gevat, de
golf van Itéa tusschen de okergele bergen te voorschijn komen.
In Attika is het landschap een harmonie van zilver en licht blauw, maar hier zijn
we in een woeste bergstreek, die gedomineerd wordt door de purperkleurige Phédriates
en Rhodrini. Rood-en-geel gevlamde rotsblokken, schitteren overal tusschen het
groen; het is een land vol warme kleurschakeeringen, tragisch en grootsch, waar
Attika een zachtzinnig en lyrisch karakter draagt.
De dorpelingen halen uit het ravijn veevoeder en brandhout. Geduldig klauteren
de muilezels met hun zwaren last naar boven. Zóóveel bloeiende brem dragen ze in
de groote manden ter weerszijden van 't zadel, dat deze bevracht schijnen met vloeiend
goud. De vrouwen, die er naast loopen, leggen het spinrokken zelden uit de hand;
onder het voortgaan rafelen ze werktuigelijk de vlossige draden uit elkaar, ze spinnen,
als in de dagen van Homerus, van den ochtend tot den avond.
Dicht bij het dorp, ligt het door aardbevingen onophoudelijk geteisterde en
verwoeste heiligdom van Apollo, de plek waar de mysterieuse damp uit den
vulkanischen grond opsteeg van waaruit het orakel zijn stem liet vernemen. Alleen
in een zoo op de verbeelding werkende natuur als deze, waarin de geweldigste
oerkrachten telkens den grond open-scheuren, alles verbrijzelend en verslindend wat
menschenhanden er gewrocht hebben, kon de mythe ontstaan van den Python, die
er het orakel bewaakte en van Apollo, den drakendooder.
Dit rotslandschap vormt wel het meest schitterende theaterdécor voor de priesteres,
die den oorlog met Troje profeteerde. Apollo, die hier vereerd werd, behoorde tot
de wrekende goden, maar ook tot degenen, die het recht doen zegevieren. Ook leerde
hij de menschen zich te zuiveren van moord; ging hij zelf niet zich purifieeren na
den Python gedood te hebben? In Apollo's strijd met den draak symboliseerden de
Grieken die van de nieuwe Goden tegen de ouden, van den dag en het licht, tegen
nacht en duisternis. Alle acht jaren werd dit gebeuren aanschouwelijk voorgesteld:
een knaap verbeeldde in een hut den draak te dooden, dan vluchtte hij naar de valei
der
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Tempé om er zich, evenals Apollo, te reinigen, terwijl de Delphiers de hut in brand
staken en er met muziek en vreugdekreten omheen dansten.
Maar niet alleen Apollo, ook Dionysos werd hier vereerd en met der tijd vereenigt
zich de kultus voor den een met dien voor den ander. De vrouwen van Delphi geven
zich in dollen roes over aan den dienst van Dionysos; in waanzinnig enthusiasme
vieren de bachanten hun orgiën; moordlust bedwelmt hun geprikkelde zinnen en
bloed stroomt over de scharlaken rotsvlakte. In de wintermaanden als Apollo afwezig
is, heerscht Dionysos; hij is in Delphi de God die geleden heeft, die verscheurd werd
zooals de Egyptische Osiris, maar die telkens wêer herleeft. Onder Apollo's drievoet
rusten zijn overblijfselen; elk jaar wekken de Thyriades het heilige wezen en de
priesteressen van Dionysos dansen met woeste vreugde om den in 't leven
teruggekeerde.
Tradities, legenden, geschiedenis en mythologie weven de gouden draden tusschen
de verbrijzelde kolommen, beroofde voetstukken en vernielde tempelmuren van
Delphi's heiligdom. Het groote terrein bestaat uit vele terrassen, die boven en achter
elkaar schuiven, want zóóveel monumenten moesten hier opgericht worden, dat op
alle wijzen partij van den grond werd getrokken. Zooals op Père-La-Chaise de graven
opeengedrongen staan, zoodat we nauwelijks langs de gedenkteekenen loopen en
moeielijk de opschriften lezen kunnen, zoo werden hier beelden en tempeltjes vóór
en achter elkaar gezet en om plaats te winnen, voor de monumenteele ex-voto's,
nissen in de rots uitgehouwen. De Via Sacra was volgepropt met die rijke geschenken,
giften van steden, koloniën en partikulieren, talloos vele vazen en beelden van Goden,
helden en dieren in marmer, brons en goud; daartusschen bewoog zich dan hymnen
zingend de schare, die het orakel kwam raadplegen, hun wapens en versieringen
schitterden in het zonlicht, onder een stralenden hemel stegen ze de trappen op, die
naar Apollo's tempel leidden en zooals in een hymne voorzien van muzieknoten
gegrift staat op den muur, die de schat der Atheners omsluit: ‘Op de heilige altaren
schittert de vlam van Hephaïstos, die het vleesch der jonge stieren verteert, de
reukwerken van Arabië stijgen omhoog, de welluidende lotos (fluit) laat de lucht
van haar melodiën trillen en de gouden Cithare beantwoordt, met hare verrukkelijke
accoorden de zang der hymnen, die aangeheven worden.’
Niet met offeren alleen vulden de in Delphi saamgestroomden hun dagen. Bij het
heiligdom was een groot amphitheater; daar werden wagenrennen en gymnastische
spelen gehouden; voordrachten en muziekuitvoeringen, wedstrijden tusschen acteurs,
zangers en dichters wisselden er elkaar af.
Een pracht van wilde bloemen bedekt nu de oude zitplaatsen en vanaf dit weelderig
begroeide theater zagen wij heen over die verwoeste wereld, schilderachtiger allicht,
nu er zoo weinig overeind is blijven staan, dan in de dagen van zijn glorie, toen de
ontelbare gedenkteekenen er ongeschonden naast
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elkaar prijkten. Welke verlatenheid, maar welk een grootheid ook tusschen deze
ruïnes, waar de margrieten als sterren tusschen de steenen glanzen en de wilde
akanthus zich om de verweerde kapiteelen slingert! De middag is heet, de olijven
sidderen tegen de brandende rotsen, het is of de Phédriates vlammen schiet, de lijnen
van de bergen beginnen in het licht te trillen, reuzen schijnen het, die zich gaan
bewegen. Geen wonder dat de oude Grieken zich voorstelden, dat naar dit
wild-romantische bergland Zeus zijn adelaars zond om er het orakel te vestigen en
opziende naar de blauwe lucht zagen we daar nu ook boven ons hoog in de wolken
een paar arenden om elkaar heen zwieren en verdwijnen achter de bergtoppen.
Dáár waar de lijnen van den Phédriates, die recht door loopt tot Arechova aan den
voet van den Parnassus, afbreekt en samenkomt met den Hyampéia, de rots van welke
de Delphiërs hun veroordeelden naar beneden wierpen, dáár, waar die twee
ineenvallen komt uit een nauwe spleet een bergstroom naar beneden. Dat is de zoo
vermaarde Castalia bron.
Euripides vertelt ons al, dat de priesters zich in haar water moesten reinigen, maar
door de Romeinen werd ook een inspireerende kracht aan de bron toegeschreven.
De dichters en musici, die hier kwamen om door zang en spel de feesten op te
luisteren, verzuimden niet, zich in de Castalia te dompelen, die hun bezieling zou
verhoogen. En nog altijd kennen de Delphiërs een bizondere kracht aan haar toe, zij
kan genezing brengen aan zieken; ook gaan bij volle maan in het middernachtelijk
uur de jonge meisjes naar haar toe, zij ondervragen de Castalia over hun toekomst,
vertrouwen haar hunne hartsgeheimen toe en luisteren naar hare voorspellingen.
Als de maan haar licht over den plataan werpt, onder welken, naar men wil,
Agamemnon gerust heeft, glijden hier en ginder schaduwen over den weg. Na den
warmen zomerdag, dringt een verkoelende luchtstroom door de rotsspleet boven het
water, dat langs de purpere steenen vloeit. Die wind voert van den Parnassus de
kruiïge geuren van den pijnboom tot ons; als een rustgevende melodie klinkt het
eentonige ruischen van den stroom, als een tooverfluit die de Delphiers uit hun woning
lokt; zij dalen af langs de rotsachtige paden en zetten zich fluisterend neêr bij de
altijd boeiende geheimzinnige bron.
Een heelen namiddag hadden we rondgeloopen in Delphi's steilen bergplooi.
Krijschend vlogen de roofvogels om de toppen der bergen, van uit de diepte keek de
zee ons aan als een stralend blauw oog. Tusschen olijven en bloeiende struiken,
zochten we een pad naar beneden, maar telkens versperden kolossale steenen ons
den weg; overblijfselen van de goudkleurige pilaren van Athene's tempel waren het,
weinige jaren geleden had een aardbeving ze verbrijzeld. Een groot rotsblok was aan
den rand blijven liggen, het zag er in den dalenden avond uit als een loerend monster
met wijden bek
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en uitpuilende oogen. In zijn onheilspellende schaduw lag de blanke Tholos met haar
nog ongeschonden trappen en pilaarbasementen- en boven ons, als een ooievaarsnest,
stond Arachova op den bergkam.
‘Ik kan u een paar flinke muilezels bezorgen om morgen naar boven te gaan,’ had
de jongen uit het hotel gezegd ‘het feest van St. George wordt er gevierd, het is wel
de moeite waard er eens te gaan kijken, u zult er mooi zien dansen!’
Onder een vroolijken zonneschijn reden wij den volgenden ochtend met onzen
jongen gids den berg op. Onderweg vertelde hij allerlei van het stadje dat dáár, ruim
duizend meter boven de zee, geheel afgesloten van de wereld aan den voet van den
Parnassus zich verschuilt. Ingeklemd tusschen de rotsen en in de schaduw van der
Goden woonplaats, is het geen wonder, dat menige traditie van het oude Hellas hier
voortleeft en er sprookjes en legenden bewaard bleven, die de ouders van geslacht
tot geslacht aan de kinderen verhaalden, vertellingen, waarin vampyrs, reuzen en
Neraïden een hoofdrol spelen.
De ezeldrijver woonde een jaar in Arachova, de kinderen vertelden hem hun
sprookjes en zoo hoorden wij er ook één van hem: Er is een nachtvogel - zeide hij die een langgerekte, treurige kreet laat hooren, ‘dat is de Ghein’ zeggen de kinderen
als zij den schreeuw vernemen - ‘arme Ghein!’ Antonio hield de wacht in den
wijnberg; ik kom druiven stelen had zijn broeder gezegd, ga je gang, antwoordde de
ander, als ik je zie schiet ik je dood! En toen de broeder kwam schoot Antonio
werkelijk, maar zonder te willen raken, alleen maar om den dief te verschrikken; het
schot verwondde hem echter doodelijk en in zijn wanhoop smeekte Antonio aan
God, hem in een vogel te veranderen en te laten boeten voor den broedermoord.
Zijn bede werd verhoord, nu krijt hij 's nachts zoo hartverscheurend en bij elken
kreet druppelt het bloed uit zijn snavel......
Naarmate wij Arachova naderen, wordt de weg steiler. Als we om een rotsblok
heenrijden, zien we ineens het stadje tusschen de groeven der bergen liggen. De
huizen zijn zoo kleurig en klein, dat het ons schijnt alsof hier een doos met
kinderspeelgoed op goed geluk werd uitgegooid. De purperroode daken glinsteren
tegen de sneeuw, die in de bergspleten bleef hangen; wit en stralend is zij, als de
kleeren der dorpelingen, die van alle kanten toestroomen om het feest van hun heilige
te vieren. De mannen en vrouwen zijn in het nationale costuum gedost. De mannen
trokken hun zondagsch, bontgeborduurd vest aan en de witte, wijd geplooide rok;
wit zijn ook mouwen en beenbekleeding, ze hebben geelleere schoenen aan de voeten,
een kapje bedekt de krullende haren. De vrouwen, breed van omvang door de
crinoline, die de gesteven, witte rok wijd laat uitstaan, dragen het stijve jakje, dat
met bonte figuren versierd is; daarop werd, even onder
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het middel, een breede ceintuur bevestigd, die om de heupen schuin naar beneden
loopt, maar van voren bedekt wordt door het ongeplooide voorschoot, dat, reikend
tot aan de voeten, meestal van karmijnrood fluweel en rijk met goud bewerkt is. Deze
gordel, zwart bij de getrouwde en fel rood bij de ongetrouwde vrouwen, is een hand
breed en valt zóó in het oog, dat zij een zeer essentieel deel van de kleederdracht
uitmaakt; ze is een overblijfsel uit een tijdperk, waarin, evenals nu nog bij de
primitieve volken, met een zichtbaar teeken wordt aangeduid of de vrouw nog maagd
is al dan niet. Het costuum der jonge meisjes wordt opgesierd door gouden kruisjes
en kettingen om hals en armen, de lange zwarte vlechten zijn door een zijden doek
bij elkaar gehouden, uit de donker gekleurde, zachtzinnige gezichten kijken de
kinderoogen heel onbewust voor zich uit, en met statigen gang gaan ze naar de weide
van waar zich de regelmatige trommelslag en de fluit doen hooren.
Op de uitgestrekte grasvlakte is al een groote menigte samengekomen, de ouderen
om toe te zien, de jongeren om deel te nemen aan den plechtigen dans. Mannen en
vrouwen, streng gescheiden, scharen zich in een kring.
Van dansen, in den zin dien wij daaraan toekennen, is bij de vrouwen nog minder
te bespeuren dan bij de mannen. Zij blijven stil en teruggehouden, maken kleine
passen en buigen statieus het lichaam een weinig naar rechts en naar links; het is een
raadsel hoe die meisjes er een genot in kunnen vinden vele uren achtereen met
dezelfde onveranderlijke bewegingen rond te draaien op de maat van de zoo ééntonige
muziek, den dreunenden trommelslag en 't gesnerp der herdersfluit.
Bij de mannen gaat het anders toe; hun kring is niet gesloten en zooals in de oudheid
het koor door een koryfee of koorleider werd aangevoerd, zoo gaat hier ook aan 't
hoofd van de rij één, wiens willekeurige bewegingen door de anderen nagebootst
worden; die 't dichtst bij hem gaan, probeeren nog zooveel moglijk dezelfde gestes
en passen te maken, maar bij de verderstaanden verloopt het mouvement in een
rythmisch heen-en-weerwiegen van het lichaam. Het is heerlijk hier de stijging der
dansbeweging te zien en te volgen, terwijl allen den leider gadeslaan en met den
cadans van hun lichaam zijn expressief bewegen, begeleiden. Ook de fluitspeler volgt
aandachtig de bedoelingen van den danser, hij blaast hartstochtelijker, sneller, wilder,
wanneer de plechtige gebaren, waarmee de koryfee begon, overgaan in een nêervallen
en opstaan, een zich hoog-uit-rekken of wijd uitspreiden der armen, maar nooit
ontbreekt de gratie, de ingehouden kracht en de evenmaat. De leiders wisselen elkaar
af, een groot verschil is er in karakter en opvatting onderling. Daar was één, die een
reuzengestalte had; zijn haar en baard waren vergrijsd en geheel zijn verschijning
herinnerde aan die van den goddelijken zwerver Odysseus; met plechtige gebaren
schreed hij aan het hoofd van de dansende rij, er lag een religieuse wijding over al
zijn bewegingen, met eerbied zagen de anderen naar hem en trachtten zijne intenties
te begrijpen om in harmonie
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daarmeê hun gestes uit te voeren. Maar onvergetelijk was bovenal dans en mimiek
van den jongen man, die na dezen grijsaard de leider werd.
Was de Antinous, dien we in 't museum van Delphi bewonderden, hier levend
geworden? Deze jongeling bewoog het lenige lichaam zoo droomerig alsof hij
slaapwandelde, terwijl zijn gelaat meer en meer een extatische uitdrukking aannam.
De fluitspeler, als onder hypnose van den danser, kwam al dichter en dichter bij hem
en naarmate diens spel doordringender en sneller werd, begon de Koryfee vlugger
en luchtiger rond te draaien en te zwenken, nu eens neervallend op den grond, dan
plots zich oprichtend, in volle lengte de handen uitstrekkend naar den hemel, terwijl
een gelukkige glimlach het gezicht verhelderde, dat hij ophief naar de avondzon.
Gelukkig het volk dat zóó harmonisch feestviert en het gevoel voor rythme en
schoonheid nog zóó sterk in zich draagt! Gelukkig deze eenvoudige bergbewoners
aan den voet van den Parnassus, wier grootste vreugde het is te dansen in den
zonneschijn en zich te laven met het reine bergwater. In die zuivere lucht wiegen ze
vaak uren lang hunne ongebogen, koninklijke gestalten, verheugd als kinderen of
als onsterfelijke goden.
In den maannacht reden we terug naar Delphi. Het bergland lag glooiend voor ons
en nog zagen we, in den geest, die jonge mannen hun plechtigen dans uitvoeren en
hoorden als muziek de evenmaat van hun bewegingen. De beeldhouwkunst, die
verstarde in de kille musea, werd hier tot levende plastiek, de schoonheid der
vormenéénheid, het melodieuse van een trillende lijngolving, werd ons hier
geopenbaard.
Afdalend naar Apollo's heiligdom glansde de wit marmeren tempel voor ons op,
die Athene aan Delphi schonk. Het maanlicht beefde over de olijven en de ruïnes
van de Via Sacra, en droomend, dat weer heel die berg volstond met stralende beelden
en lichtende zuilen, treurden wij om zooveel verloren schoon, nu de plastiek van het
oude Hellas aan den voet van den Parnassus levend voor ons was geworden.
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Kunstlievende vorsten uit Italien's verleden.
Door Dr. Raimond van Marle.
II.
De eerste koningen van Napels uit het huis van Anjou.
KAREL van Anjou, de broeder van den heiligen Lodewijk, koning van Frankrijk,
had een te ondernemenden aard en een te heerschzuchtig karakter om steeds die
tweede rol te blijven vervullen welke hem als jongere broeder van den regeerenden
vorst ten deel viel. Het was daarom voor hem een buitengewoon gelukkige
omstandigheid, dat in 1261 een Franschman, Urbanus IV, tot Paus gekozen werd,
en deze de veel bestreden kroon van Napels en Sicilië aan een landgenoot wilde
toevertrouwen.
De dood van Urbanus IV (1265) bracht hierin geen verandering, want zijn opvolger,
Clemens IV, was een Provençaal en dus eigenlijk een onderdaan van Karel van
Anjou, door zijn echtgenoote graaf van Provence.
Het was Karel's eerste taak zijn mededinger Manfred, den natuurlijken zoon van
keizer Frederik II, onschadelijk te maken. De toekomstige koning van Napels scheepte
zich te Marseille in met een leger van slechts duizend ruiters en met groot geluk en
waaghalzerigen moed versloeg hij zijn tegenstander, die in den slag sneuvelde (1265).
Manfred's zoon, Conradin, die twee jaar later met een leger over de Alpen trok, werd
eveneens verslagen en om voorgoed een einde te maken aan de Hohenstaufen-partij
in Italië deed Karel van Anjou den jongen vorst onthoofden.
Het eiland Sicilië verloor hij in 1282 bij den opstand bekend als de Siciliaansche
Vesper; zijn trots en zijn wreedheid, zoowel als zijn plan, de residentie van Palermo,
waar zij sedert eeuwen gevestigd was, naar Napels over te brengen, waren hiervan
de oorzaak. Hij stierf drie jaar later.
Naar hetgeen wij omtrent Karel van Anjou weten, lijkt het onwaarschijnlijk, dat
hij verfijnd genoeg was om een groot kunstliefhebber te zijn, maar toch had zijne
regeering op dit gebied hare beteekenis, daar hij de fransche gothiek in zijn koninkrijk
invoerde; de hardvochtige vorst stichtte verscheidene kerken. Wij weten, dat een
zekere bouwmeester genaamd Pierre le Français bij hem in hoogen gunst stond. Bij
den bouw van de S. Lorenzo, met welke in 1266 een aanvang gemaakt werd, vernemen
wij namen van Guillaume le Bourguignon, Jean de Lyon en Jean d'Auteuil; het
kasteel, hetwelk Karel te Napels liet bouwen, het Castel Nuovo

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

236
was het werk van Pierre d'Agincourt. Zonder twijfel ontwierp deze ook de citadel
met de nog bestaande mooie torens te Lucera, en het kasteel van Melfi. Van hem
kan ook het koor van de kathedraal van Barletta wezen. Andere kerken te Napels,
door denzelfden koning gesticht, zijn de S. Eligio, de kathedraal of S. Gennaro (1272),
de San Domenico van welke zijn zoon Karel II in 1283 de eerste steen legde en buiten
Napels de Abdij van S. Vittorio aan het meer van Tucino (1266) en de kerk van de
Grot van Monte-Sant-Angelo (1273).
Bijzonder mooi zijn deze kerken eigenlijk niet; zij vertoonen vrij wel de gewone
Zuid-fransche gothiek en het schijnt waarschijnlijk dat Karel zijn architecten veelal
uit Provence ontbood. Zonder twijfel ontwierpen dezelfde bouwmeesters ook nog
de aquaduct bij Salerno, de in 1884 verbrandde, S. Francesco te Messina en het
kasteel van Castrogiovanni, eveneens in Sicilië.
Behalve deze bouwwerken kennen wij nog een kunstwerk hetwelk Karel van
Anjou besteld moet hebben. Het is zijn eigen afbeeldsel in marmer, thans in het
museum van het capitool te Rome; een mooi stuk, waarschijnlijk een vroeg product
van de Romeinsche school, die in de tweede helft der 13e eeuw onder classieke
inspiratie een bloeitijdperk kende van hetwelk Arnolfo di Cambio, hoewel van
Florentijnschen oorsprong, de hoofdfiguur was. Het gelaat van den koning is hard
en koud en past geheel bij de persoonlijkheid, welke zijn daden ons doen kennen.
Karel II van Napels (1246-1309), wegens een lichaamsgebrek ook Karel de Manke
genaamd, was een waardiger neef van den heiligen Lodewijk van Frankrijk dan Karel
I een broeder geweest was. Bij het overlijden van zijn vader was hij gevangene van
den koning van Spanje, tegen wien de Anjou's krijg voerden om het bezit van Sicilië.
Hij was uiterst vroom en stelde een boekje met godsdienstige levensvoorschriften te
zamen, hetwelk hij op zijn sterfbed aan zijnen zoon en opvolger Robert gaf. De vorst
was echter voor alles een getrouw aanhanger van den Paus en begunstigde daarom
niet in het bijzonder de franciscanen, die toen reeds sedert geruimen tijd door hun
voorbeeld en prediking van christelijke armoede, de pracht en luister van het pauselijk
hof onchristelijk deden schijnen.
Natuurlijk zette Karel II de door zijn vader aangevangen bouwwerken voort, daarbij
zijn voorliefde voor de dominikanen toonend.
De eenige schilder, dien wij, als voor hem werkend, vermeld vinden, is Montano
d'Arezzo, een Toskaner, die in 1305 twee kapellen in het Castel Nuovo versierde,
en in 1308 een kruis uitvoerde, hetwelk de Koning voor het klooster van St. Louis
te Aversa bestemde, waar Montano ook de kapittelzaal en het refectorium van het
franciscaner klooster beschilderde. Van hem bestaat nog een Madonna in de
Montevergine kerk, welke, niettegenstaande overschildering en vele ex-voto's die
het half bedek-
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ken, toch Sieneesche eigenschappen toont, en zoo was het Kare II, die een aanvang
maakte met het invoeren van de Sieneesche kunst te Napels, waar deze school, zooals
wij zien zullen, zulk een belangrijke rol speelde.
Hoewel zelf dus niet bijzonder tot de orde van den heilige van Assisi aangetrokken,
was Karel II echter toch van fransiscaner sympathieën omringd. Zijn eigen zoon
Lodewijk, bisschop van Toulouse, behoorde niet alleen tot de orde, maar werd zelfs
in 1317 gecanoniseerd en kan voor een der belangrijke figuren van de beweging
doorgaan. Karel's gemalin, Maria van Hongarije, was een nakomeling van de heilige
Elisabeth en toonde buitengewone belangstelling voor de vrouwelijke volgers van
den heiligen Franciscus, de Clarissen. Het was uit genegenheid tot hen, dat zij in
1298 den weeropbouw van het reeds zeer oude en vervallen klooster Santa Maria di
Donna Regina ondernam*). Het bouwwerk was in 1320 - misschien iets eerder gereed en wij vinden er nog heden een buitengewoon belangrijke reeks
muurschilderingen, het eerste groote kunstwerk hetwelk wij aan de Anjou's van
Napels te danken hebben, want het bouwwerk zelf is van weinig belang.
Merkwaardigerwijze bestaat de kerk uit twee verdiepingen, maar ook dit kan van
Franschen oorsprong zijn, zooals de Sainte Chapelle te Parijs ons bewijst.
Men is het er thans over eens, dat de muurschilderingen hier tot de Romeinsche
school behooren, en het werk zijn van Pietro Cavallini of van diens onmiddellijke
scholieren, hetgeen mij eigenlijk het waarschijnlijkst voorkomt.
Pietro Cavallini, die op gezag van Vasari gedurende langen tijd voor een leerling
van Giotto werd aangezien, was zeer zeker diens voorganger, misschien wel zijn
meester. Wij vinden hem voor het eerst in 1273 te Rome vermeld; in 1291 voerde
hij in de Sta Maria in Trastevere te Rome zeven prachtige nog bestaande mozaiken
uit. In de vlak daarbij gelegen Sta Cecilia beschilderde hij de zich thans in het
Nonnen-koor bevindende ingangsmuur met een Laatste Oordeel vol indrukwekkende
figuren en toont ons daarnaast een Maria-Boodschap en eenige voorstellingen uit
het oude Testament. Wij vinden Cavallini terug in de boven-kerk van Assisi, waar
hij ook eenige Oud-Testamentische tafereelen schilderde; de Uitstorting van den
Heiligen Geest en de Christus-Hemelvaart schijnen mij daar grootendeels van zijn
hand. Maar veel liet hij er ook aan zijn helpers over. Dat Cavallini zelf in 1308 te
Napels was, wordt ons door een document gewaarborgd en zeker kunnen wij de
fesco's der Sta Maria de Donna Regina beschouwen als een product van zijne
onmiddellijke omgeving.
Ook te Napels stelt de voornaamste compositie een Laatste Oordeel voor.
Het is hier uitgebreider dan te Rome, de verschillende rijen van uit-

*) Hoewel de naam dit zou doen vermoeden werd het klooster niet naar zijn koninklijke
beschermvrouw genoemd.
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verkorenen en verstootenen vormen een totaal van honderden figuren. Van de andere
muren van de kapel is er een versierd met vijftien voorstellingen uit de
Lijdensgeschiedenis des Heeren en van verschijningen na Zijn dood terwijl wij op
een lagere rij vijf tafereelen uit de legende van de heilige Elisabeth en afbeeldingen
van de twaalf Apostelen zien. Hier tegenover wordt de geschiedenis van de heilige
martelaressen, Catharina en Agnes getoond. De vrome vorstin die deze kapel stichtte,
vergat niet hare gelukzalige verwanten hier af te beelden; den heiligen Lodewijk,
koning van Frankrijk en diens naamgenoot, haren zoon, ziet men in het Paradijs. De
Hongaarsche heiligen, Elisabeth, Steven en Ladislas bevinden zich tusschen de
uitverkorenen. Naar het schijnt stellen een koningin en een koning, die men achteraan
den stoet waarneemt, Maria en haren echtgenoot voor; de hen volgende personen
zijn waarschijnlijk grootendeels nog levende familie-leden hoewel allen van heiligen
schijnen zijn voorzien.
De karaktertrekken van Cavallini's kunst zijn in dit schoolwerk, hoewel niet tot
hun volle recht komend, toch duidelijk waarneembaar. De grootheid van den meester
lag vooral daarin, dat hij, hoewel eigenlijk nog tot de dertiende eeuw behoorend,
verstond het toen alom heerschende schematisme van zich af te werpen en de
menschelijke figuur direct en zonder manierisme weer te geven. In plaats van de
lange dorre vormen, kort voor hem nog in zwang, vinden wij nu plastische effecten,
leven, geest en vooral getrouwheid aan de natuur.*)
Behalve deze schoone muurschilderingen, schonk koningin Maria de kapel nog
een aantal kostbaarheden van onbeschrijfelijke waarde. Vermeld wordt hoe in 1390
bij een onweer een bliksemstraal het metaal van dezen schat trof en hoe het gesmolten
goud en zilver langs de muren droop.
De bewering, dat de vorstin hare laatste jaren als non in het klooster van Sta Maria
di Donna Regina doorbracht, is ongegrond; het werd daarentegen haar eeuwige
rustplaats.
Koningin Maria stierf in 1323 en het was eerst drie jaar later, dat haar prachtig
grafmonument gereed kwam. Het is een architectonisch opgevat werk. Onder een
gotieken luifel, waarbovenop een beeld van den aartsengel Michaël staat en waarvan
de façade met een half figuur van Christus versierd is, bevindt zich het eigenlijke
graf. Het is een sarcophaag gedragen door vier engelen, welke symbolen van deugden
houden. Op de drie kanten van de sarcophaag zijn elf der veertien prinsen en
prinsessen afgebeeld, van welke Maria moeder was; men herkent op de voorzijde in
het midden den heiligen Lodewijk van Toulouse, zeker de lieveling, naast hem koning
Robert, en verder Johan van Durazzo, Philip van Tarento

*) Hoe zeer Cavallini gewaardeerd werd blijkt uit het hooge salaris hetwelk hem werd uitbetaald;
hij ontving een salaris van 30 onzen goud en 2 onzen voor zijn woning, Giotto kreeg in 1332
slechts 12 onzen.
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en Karel Martel over welke naderhand meer. Hooger zien wij twee engelen die het
gordijn opheffen achter hetwelk de vorstin rust; boven op de baldakijn knielt zij voor
een Madonnabeeld; hier bevinden zich aan weerszijden een engel; een van hen draagt
het model van de kerk, welke de vrome koningin gesticht had, een zeer oud gebruik,
hoewel het gewoonlijk de stichter zelve is die het in handen houdt.
Omtrent den maker van dit monument zijn wij precies onderricht, het is Tino da
Camaiano, afkomstig van Siena, waar zijn vader van 1298 tot 1338 als leider van
den dom-bouw vermeld wordt. In 1315 werd Tino naar Pisa geroepen om er een graf
voor Keizer Hendrik VII te vervaardigen, waarvan sommige figuren nog in de Campo
Santo van die stad worden bewaard; in 1321 maakte hij in de kathedraal van Florence
het nog bestaande monument voor den aartsbisschop Antonio Orso en het jaar daarop
was hij aan den doopkapel aldaar werkzaam. In het doodsjaar van koningin Maria
(1323) begaf hij zich naar Napels, waar hij, zooals wij zullen zien, verscheiden
monumenten voor het huis van Anjou uitvoerde en in 1336 stierf, na er een ware
school gevormd te hebben. Uit documenten weten wij, dat hij ook in het uitvoeren
van het monument in de Sta Maria di Donna Regina door eenen helper, den Napolitaan
Gallardo Primario werd bijgestaan, hoewel het onmogelijk is twee verschillende
handen te onderscheiden.
Tino da Camaiano ging bij twee verschillende meesters in de leer.
Zijn figuren toonen zeer duidelijk den invloed van de twee Pisano's en vooral van
Giovanni, die in den aanvang der 14e eeuw zoowel de Sieneesche als de Florentijnsche
beeldhouwschool beheerschte. Wat echter het plan en de compositie van het
monument betreft, is het een navolging van werken van Arnolfo di Cambio; vooral
het door dezen meester vervaardigde graf van Cardinaal de Bray in de S. Domenico
van Orvieto, toont verscheidene punten van overeenkomst; de engelen het gordijn
oplichtend komen ook daar voor, de gothieke luifel kan hij aan Arnolfo's tabernakel
in den S. Giovanni in Laterano of de Sta Cecilia te Rome ontleend hebben,
waarschijnlijk bestond er echter wel een nu verloren grafmonument van 's meesters
hand hetwelk al deze elementen vereenigde en hetwelk Tino tot model diende. De
tombe van Maria van Hongarije werd den kunstenaar met 154 onzen goud betaald.
Robert van Anjou, de zoon van Karel II en Maria van Hongarije, volgde zijn vader
bij diens dood in 1309 op. Hij was de meest beteekenende figuur onder de Koningen
van Napels van dit tijdperk. Robert huwde eerst Violanta, dochter van Manfred
Hohenstaufen, dien zijn grootvader Karel I om het leven had doen brengen. Robert
van Anjou was de leider der Guelfenpartij en de vertrouwensman der toen te Avignon
gevestigde Pausen, die hem keizerlijken vicaris maakten. De Romeinen benoemden
hem tot Senator van hun stad en de Florentijnen verzochten hem de heerschappij
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over hen te willen aanvaarden, maar toen keizer Lodewijk de Beier over de Alpen
trok, kwam het Robert verstandiger voor uit Rome naar zijn eigen residentie terug
te keeren.
Robert van Anjou, wien de schoone bijnaam van ‘de Wijze’ gegeven werd, was
een groot beschermer van kunst en letteren. Zelf bezat hij een uitstekende bibliotheek,
die vele Latijnsche, Grieksche en Arabische geschriften telde. De universiteit van
Napels was haar bloei aan hem verschuldigd en dank zij zijne bemoeiingen was het
den studenten gegeven door de grootste geleerden van hun tijd te worden onderricht.
Een andere hoogeschool stichtte hij te Salerno.
Daarbij werd het leven te Napels onder zijne regeering uiterst verfijnd. Meer nog
dan ten tijde van de eerste twee vorsten van het huis van Anjou hadden de Fransche
gewoonten er ingang gevonden; de modes, zoowel in kleedij als in coiffure waren
Fransch en er bestaat een vroeg 14e eeuwsche tekst in welke de uitdrukking ‘op zijn
Napolitaansch’ gebruikt wordt, om aan te duiden dat iets hoogst elegant is. Robert
zelf toonde zich in al zijne gewoonten zeer prachtlievend.
De dichter Petrarca was een van de intiemen van het hof van Robert, van Anjou
en de Florentijnsche kroniekschrijver Vilani noemt hem, niet zonder overdrijving,
de beste vorst van de laatste vijf eeuwen; elders weer wordt hij gezegd de koning
der philosofen en poëten te wezen. Dante's oordeel is echter minder gunstig, maar
Dante hield niet van de Anjou's, van welke hij overigens dikwijls gewag maakt. Met
uitzondering van den koning van Hongarije Karel Martel, Roberts broeder, dien hij
in zijn Paradijs (VIII 31, 55-7, 64-6, IX 1-6) doet optreden en voor wien hij groote
genegenheid koesterde, heeft hij niet veel goeds over hen te vertellen; met minachting
spreekt hij vooral van Karel II.
Het was onder Robert's bewind dat de Sieneesche schilderkunst te Napels van
groote beteekenis werd, Montano d'Arezzo was er ook nog bezig en wordt in 1313
genoemd als deel uitmakend van de hofhouding, maar wij vernemen niet, dat hem
werk van eenige beteekenis wordt toevertrouwd.
(Slot volgt).
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CAVALLINI EN VOLGELINGEN. DETAIL VAN HET LAATSTE OORDEEL IN DE KERK VAN SANTA MARIA
DE DONNA REGINA. (FOTO ALINARI).
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TINO DA CAMAIANO. GRAFMONUMENT VAN MARIA VAN HONGARIJE IN DE KERK VAN ST. MARIA DE
DONNA REGINA. (FOTO ALINARI).

ROMEINSCHE SCHOOL VAN HET EINDE DER DERTIENDE EEUW. KAREL VAN ANJOU. CAPITOOL, ROME.
(FOTO ANDERSON).
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TINO DA CAMAIANO EN HELPERS. VOORZIJDE VAN DE SARCOPHAAG VAN JOHAN VAN TARENTO, IN DE
S. DOMENICO-KERK. (FOTO SOMMER).
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Verzoeking van God
door Karel van de Woestijne
I.
'k Ben hier geweest, 'k ben daar geweest,
'k ben al de kapellekens naar geweest.
VLAAMSCH VOLKSLIED.
'k Ben hier geweest, 'k ben daar geweest,
'k ben al de heemlen naar geweest,
en - wát heb ik gevonden?
Geen fakkel feller dan mijn licht;
geen spiegel voor mijn aangezicht;
geen zalve voor mijn zonde.
Eens bood 'k me-zelven 't lief genot
van eene tafel zonder God.
- Het zout der zee gedronken,
het zout der aard doorbeten, was
'k, die bij het maal der eigen asch
heb 't eigen bloed geschonken.
Hoe lange duurde wel dat feest?
Gij zijt de laatste gast geweest,
- Dood: uw verwonderde oogen
en uw volstrekt-genaaide mond
verwezen 't hoofsch geboôn verbond
met mijne zatte logen.
Toen móest ik wel op tochten uit
naar overdrachtelijke buit,
o hongerige Jager!
En mijne huid, van vorst doorkeend
tot op de kilte van 't gebeent,
glansde geraamtlijk mager.
En - 'k ben hier geweest, en 'k ben daar geweest;
'k ben hemel en helle naar geweest.
En wát heb ik gewonnen?
Geen duister schooner dan mijn licht,
en mijn gezicht, mijn grauw gezicht,
'laas!, nog de schóonste zonne......
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II.
Et statuit super petram pedes meos.
XXXIXE PSALM.
Wat weet gij van kwetsuren,
die niets en moest verduren
dan, lollend, stamp of stoot?
- Ik kwispel van de kuren,
mijn leven door, der Dood.
Ik ben, die draag mijn smarten
als kostelijke parten
die 't listig lot me speelt,
en die, om 't lot te tarten,
niet huilen zal, maar kweelt.
Ik ben, gebenedijde,
die koestert 't bloedig lijden
dat al zijn vleesch doorrot,
om 't grinnikend te wijden
aan 't loochenen van God.
Want heeft Hij mij verwezen,
met pijne in poot en peeze,
met kilte in lende' en leên,
als bij geboorte een weeze
of een verlaten steen;
want zou Zijn hoop mij plaatsen
als laatste der melaatschen
op den verlaat'sten kei:
nóg zou ik mij niet haasten
te weiflen, tot ik schrei.
Waar 'k immers, rotte pure,
(Wat weet gij van kwetsuren?)
trotseer de felste proef,
tot dat ik van verduren
dien harden God bedroef,
dien harden God bedroef.
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III.
Als een goed instrument.
MARNIX VAN SINT ALDEGONDE.
Gelijk het gonzend bliksmen van motoren,
waaraan een menschen-wil zich-zelven riemt,
het ondoorgrondlijk-ijle wil doorboren
tot waar 't den blik van Godes oog doorpriemt;
neen, gelijk licht in licht: gelijk een kaarse
zoo karig, dat de zonne haar doorvreet
van 't vroege groenen tot het late paarsen,
maar die haar kleinheid onverdoofbaar weet;
neen, gelijk karpers die ter dikste drabben
wat leven bijten, tot de Dood ze treft
die dan eerst door de peerlemoeren schabben
hun blinden buik naar 't waaiend lichten heft;
maar neen, maar neen, gelijk aarde en metalen,
verdicht bij dringe' en zuigen van 't heelal,
worden verhole' en ongenaakb're stralen
vergaderd in een trane van krystal;
neen, - dood stuk vleesch, vervloeid in logge beken
of weeldrig bloeiend in een wormen-feest;
neen, slechts dat vleesch, dat vleesch en arrem leken,
en 't lage beest, dat danst op 't hooge beest;
Gelijk......
Gelijk......
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IV.
Exultatio eorum, sicut ejus qui devoret pauperem in abscondita.
HABACUC.
Het huis is rondom mij vol sletten en soldaten.
Terwijl ik sta gelijk een blinde in 't volle licht,
slaat, met de hitte van een haat, in mijn gezicht
het kreunen van hun vreugd, en van hun lijden 't blaten.
Zij vollen 't huis, zij drommen alle gaten dicht,
tot hun gedein gaat stroomen over plein en straten;
en de avond blaakt van hunne laaiende gelaten,
en de aard gaat dreunen van hun draaiende gewicht.
Ze ontroeren in hun lijf uw genegeerde kiemen,
versmade God; - terwijl 'k, van meen'gen dood verzaad,
in mij de glanzen poets van 't eigen dorre zaad,
en Gij, mijn God, dit aanzicht kerft met al de vliemen
die hun ontkennend schateren mij tegenslaat,
en... mij den troost onthoudt van Uw besmeurd gelaat.
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V.
Carpe diem.
HORATIUS.
'k Zwelg in versterven, ik die van het heetst begeeren
eens was de norsche en donker-vurige heraut.
De zwepe van mijn drift werd weelde van negeeren,
en 'k heb mijn nieuwe leên uit blinkende ijlt gebouwd.
'k Smeedde de zeis der oogste' opdat ze mij doorrete;
en, rot het ongeschuurde graan: ik sta gesteld
als wie geen voedsel kent dan ijzren bete aan bete,
en 't hoofd om doornen-wil met roode roze' omknelt.
Mijn Heer en zwarte God, het gaat tusschen ons beiden.
'k Heb te Uwer eere met ontberen mij omgord.
Gedoog mijn diensten, God, of vrees mijn medelijden
dat met zijn pijlen uit de hemelen U stort.
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Een gunst,
door A.H. van der Feen.
II.
NOG in 't rijtuig zittend, zag Arnout de breede voordeur opengaan; tegen het licht
van de snel zich verwijdende kier stond een dienstmeisje, dat hij niet herkende.
Hij stapte uit na Velthor, zag ineens de groote Japansche vazen in het midden der
ruime vestibule.
En heel snel, als in een visioen, zag hij nu ook veel dingen, die nog onzichtbaar
voor hem waren, de monumentale trap met de breede eikenhouten leuning, de gang
van het achterhuis met zijn bontglazige tuindeur, de woonkamer,...... zijn vader in
de leuningstoel bij den open haard...... Ester...... Nu trad hij binnen, zonderling te
moede, stond op de mat naast zijn bewakers, tegenover het wat schuw-onzekere
dienstmeisje, dat de voordeur sloot.
Maar dadelijk trad er iemand uit de spreekkamer.
't Was Frans van Redenburg...... nog dezelfde, iets dikker geworden meende Arnout.
Van Redenburg deed geaffaireerd, keek even of hij bijziende was, gebaarde
haastig-zenuwachtig.
‘Goeien avond...... dag Arnout,...... och, wil je hier maar even...... ik kom dadelijk
bij je...... Ik wou jullie even......’
Die laatste woorden waren gericht tot van Tol en Velthof.
Een beetje willoos gehoorzamend trad Arnout het kamertje in, deed de deur achter
zich dicht. Hij keek rond.
Was hij nu thuis?...... Juist dit vertrekje had hij zoo zelden betreden...... als kind
speelde hij er wel...... toen zijn moeder nog leefde...... o, ja.... dat oude bureau...... en
die gravure in zwarte lijst.... ‘Favorite horse and Spaniel’...... die hing vroeger
boven...... waar ook weer?
Hij hoorde fluistering van stemmen in de vestibule...... die kerels lieten zich zoo
makkelijk niet wegpraten...... maar Frans, als Officier van Justitie...... wacht daar
ging de deur weer open...... hij hoorde straatgerucht...... 't verzwakte...... nu was de
voordeur weer dicht.
Frans van Redenburg trad het kamertje binnen, trad haastig op Arnout toe, stak
zijn hand uit, fluisterde met iets van ontroering in zijn stem:
‘Dag kerel...... Hoe gaat het?’
Arnout drukte maar flauwtjes de toegestoken hand, die hem niet was aangeboden
bij de eerste begroeting in de vestibule; hij keek van Redenburg strak aan, zonder
iets te zeggen.
‘Ga even zitten,’ sprak deze op denzelfden fluistertoon en dan, wat omslachtig
een stoel voor zichzelf van de tafel schuivend, vervolgde hij:
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‘Ja kerel, ik...... e...... ik heb een ellendige tijding voor je.’
‘Vader is dood,’ resonneerde het dadelijk in Arnout. Het schokte hem niet, hij had
het gehoopt. Maar hij sprak niet uit, dat hij het begreep. Frans moest het zeggen.
Hij wist niet dadelijk waarom, maar iets prikkelde hem om Frans te dwingen, die
zoogenaamd voorzichtigen voorbereidingstoon te laten varen.
Hij keek hem strak aan, zonder een vraag, zonder eenige belangstelling in zijn
blik, enkel afwachtend.
‘Je begrijpt waarschijnlijk wel,’ sprak Frans nu, wat onzeker, ‘ik bedoel, nopens
je vader......’ en dan, geheel uit zijn evenwicht door Arnout's houding: ‘Ze hebben
je toch gezegd, dat het heel erg was?’
Arnout knikte. ‘Jawel.’ Er viel een stilte.
Het korte antwoord van Arnout had zoo ontstellend droog geklonken, dat Van
Redenburg een oogenblik niet wist wat hij nu zeggen moest. Dan ineens begon hij
maar te vertellen.
‘Nu, gisterenavond om elf uur was de dokter nog tamelijk hoopvol, maar om half
twaalf deden zich plotseling verschijnselen van hartverlamming voor, en om half
een was het afgeloopen. Hij heeft niet veel meer geleden. Ester was bij hem en de
zuster. Het was natuurlijk te laat om jou nog te telegrafeeren; ik wist, dat je heel
vroeg op reis moest, en......’
Arnout had de eerste zinnen verstaan. Nu keek hij naar Frans, zonder van wat deze
met zijn wat nerveusig geaffecteerd stemgeluid verder vertelde, meer op te vangen,
dan wat onsamenhangende brokken zin en woorden.
Wat gaf die man nu eigenlijk het recht hem hier in zijn eigen huis zoo te
bemeesteren? Wat een aanmatiging! Hij nam hem heelemaal op. Jawel, keurig zag
hij er uit, 'n groot verschil met zijn eigen plunje. Een scherpe vouw in zijn donker
gestreepte pantalon, witte slobkousen over zijn keurige laarzen met verlakte punten,
'n modieuse cut-away blijkbaar; een dunne gouden ketting over de volle breedte van
zijn welgedane maag, een mooie zelfgestrikte das met een schuingestoken parelspeld,
onder een hagelwit glanzend boord. En dan zijn gezicht, blozend, welgedaan met de
blonde snor, het sikje, het zorgvuldig gekapte licht golvende blonde haar met de
zuiverrechte, witte scheiding, de gesoigneerde handen, waaraan ringen flonkerden,
de gouden horlogearmband om de blankroze pols, half verscholen in de wijde
blinkende manchet.
Moest hij onder het patronaat van dien man in zijn eigen ouderlijk huis vertoeven?
Maar dat wilde hij niet...... dat deed hij niet......
Ineens verstond hij hem weer:
......maar enfin, kerel, ik heb getracht je de reis zoo weinig mogelijk onaangenaam
te maken......’
Vlak, recht, zag Arnout hem eensklaps in de oogen, las daarin een verwachting
van waardeering.
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Een woedende lust om iets honends, grof-beleedigends te zeggen kwam in Arnout
op, maar hij bedwong zich vroeg enkel kortaf: ‘Waar is Ester?’
‘Ester?’ herhaalde Van Redenburg, wat strak. ‘Ik denk op haar kamer; ze was moe
en overspannen; de dokter, heeft beslist gezegd, dat ze moest rusten.’
‘Weet ze, dat ik er ben?’ vroeg Arnout.
‘Zeker...... tenminste, dat je zou komen,’ antwoordde Frans, terwijl hij even den
strakken blik van Arnout ontweek en dan, terwijl hij op zijn handen keek en een ring
verschoof, sprak hij: ‘Ja, ik heb er nog over gedacht, om je af te halen, maar ik wist
niet......’
En als Arnout zweeg, en hem weer door dat zwijgen dwong uit te spreken: ‘......
of je 't eigenlijk niet...... vrijer vond...... om......’
Arnout stond op. ‘Ligt vader op zijn slaapkamer?’ vroeg hij kort.
Van Redenbug knikte. ‘'k Zal even met je meegaan.’
‘Dankje, niet noodig,’ had Arnout willen zeggen, maar de woorden bestierven op
zijn lippen. Ellendig was het, maar eensklaps ontzonk hem de moed, om alleen door
het huis te loopen, naar boven te gaan en daar op het portaal de deur te openen van
die bekende kamer.
Naast van Redenburg betrad hij zwijgend de vestibule.
Wel ver was het met hem gekomen, dat hij zulk geleide behoefde, om zich rustig
te voelen in zijn eigen huis, bedacht hij met bitterheid, maar op 't zelfde oogenblik
besefte hij, dat het anders was.
Hij voelde, hoe van Redenburg's tegenwoordigheid hem verstugde, hoe elke
sensatie van leed om herinnering gesmoord werd in den fel-opstandigen haat, dien
hij koesterde tegen dien correcten man, die ongetwijfeld heel goed Arnout's gezindheid
peilde, maar die ondankbaarheid gaarne verdroeg in het streelende besef, dat hij zijn
plicht had gedaan.
Als verdroomd in dat haatgevoel ging Arnout over den zachten looper van de trap
naar boven. Van Redenburg zei niets meer.
‘Op 't effect,’ dacht Arnout, ‘het verbeeldt, dat de aandoening hem belet te spreken.’
Van Redenburg draaide op het portaal het electrisch licht aan.
Het gaf Arnout een schok van nieuwe ergernis; toen hij wegging, hadden ze nog
gas; nu was 't hem, of van Redenburg wilde zeggen: ‘Kijk, dat is hier zoo...... dat
weet jij niet......’
De deur van zijn vaders kamer was daar; van Redenburg deed hem voorzichtig
open, fluisterde: ‘Ga binnen.’
Arnout trad de kamer in, hij speurde een sterken geur naar kamferaether; 't was er
donker.
Van Redenburg knipte het licht aan; het viel neer, schemerig gedempt door een
donkergroene kap.
Schuw keek Arnout naar de plaats, waar hij wist, dat het bed stond; er was een
scherm om gezet.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

249
Hij moest er om heen loopen; een kleine strijd kostte het, tegen een snel wijkend
gevoel van angst; dan ineens stond hij er voor, zag.
In de vale schemering lag het hoofd van den doode gelig op het witte kussen; de
gesloten oogen waren diep gezonken in de zwaar bewenkbrauwde kassen; de lange
grijze baard golfde over het hoog opgetrokken dek, waarop de kleine oude handen
devoot gevouwen lagen.
Arnout staarde er op.
Dat was ontroerend...... zeker, zeker...... daar stond hij nu bij 't lijk van zijn vader......
heel droevig was dat...... heel touchant...... maar hij voelde toch eigenlijk niets wat
op deze sensatie's leek...... een vreemde gevoelloosheid beheerschte hem...... en ook
of hij over alle dingen heendacht..... Dacht hij eigenlijk wel over iets? Hij was zich
helder die leegte van gedachten bewust...... stelde vast, dat dit een paradox was......
hoe kon dat?
Daar lag nu vaders ontzielde lichaam. Hij keek naar het hoofd.... nee....
zonderling.... maar het deed hem niets.... hij voelde geen ontroering.... 't boeide hem
ook niet langer.... natuurlijk, hij moest er even geweest zijn.... plicht noemden ze
dat...... nou ja...... conventie......
Hij wendde zich om. Van Reedenburg stond op eenigen afstand, plechtig-eerbiedig,
het hoofd wat gebogen, den blik naar den grond.
‘Aansteller,’ dacht Arnout. Dan liep hij hem voorbij, koud-hooghartig met vasten
tred. Van Redenburg sloop hem na, knipte 't licht uit, deed de deur zacht toe.
Dan fluisterde hij, ernstig meewarig. ‘Vind je hem veel veranderd?’
Arnout haalde zijn schouders op, keek stug, zei kortaf:
‘Nou...... ik dank je...... ik ga naar Ester.’
‘Maar die ligt waarschijnlijk te bed,’ sprak van Redenburg wat wrevelig, ‘en ik
zou jou ook nog even willen spreken.’ Maar Arnout had zich al omgewend, liep over
den breeden looper naar het einde van het portaal. Van Redenburg aarzelde even,
dan stapte hij weg in tegenovergestelde richting, ging naar beneden.
Nu ineens alleen op het groote bekende portaal, beving Arnout plots een gevoel
van beklemmende angst: het was zoo stil in huis. Hij keek om.
Ginds, achter die deur, wist hij de kamer met het bed, waarin vader dood lag;
scherp, of het vlak voor hem kwam, zag hij weer de trekken...... de diepe dichte
oogen...... het gele voorhoofd...... de baard...... de handen... hij rook ook de
kamferlucht...... ellendig was het...... het zweefde voor hem als een visioen...... gauw,
hij moest hier weg uit die stilte...... naar Ester... daar was haar slaapkamer...... en daar
tegenover haar boudoir...... zou ze te bed liggen?...... Dan zou ze schrikken, als hij
opeens......
Hij tikte aan de slaapkamerdeur.
Van binnen kwam geen geluid; weer klopte hij, harder nu.
Ineens, in een fellen angst voor het eenzame, deed hij de deur open......
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deinsde terug voor het donker...... maar meteen voelde hij een tocht in zijn gezicht
van een openstaand raam.
Haastig, op den tast, vond hij het knopje van 't licht, knipte het aan. In de kamer
was niemand, de sprei lag over het ledikant.
Dan moest ze in haar boudoir zijn. Snel draaide hij 't licht uit, sloot de deur, stond
dadelijk tegenover de andere, opende die, zonder kloppen nu.
Hier was licht.
Hij voelde zijn voeten zinken in het dikke tapijt van dit luxe vertrekje; het licht
van een staande lamp met gebloemden kap viel op den divan.
Arnout ontroerde. Daar was Ester; ze leunde tegen de zijden kussens; het blonde
hoofdje was wat voorover gezakt; de oogen waren gesloten; in haar schoot lag een
geopend boek. Hij bleef doodstil staan.
Esje sliep. Wat zag ze bleek, zooveel emoties had ze ook gehad met vaders ziekte
en sterven...... arme Esje, wat zag je nu haar mismaaktheid, de hooge kromme rug,
nu het hoofdje moe voorovergezakt was op de smalle borst. Zou hij weer stil
weggaan?...... Haar laten slapen?...... Nee...... ze zou toch ook blij zijn, als ze hem
zag......
Hij deed een paar stappen vooruit, hoestte even zacht.
Ineens was ze wakker, greep naar het boek, dat van haar schoot gleed.
Dan keek ze op.
Arnout trad op haar toe, in den lichtkring van de lamp.
Ze vloog overeind, verschrikt. ‘Wie is dat?......’ Doch dan dadelijk, als
terugdeinzend met een kreet van smartelijke herkenning: ‘God...... Nee...... Ar......
jij?’
‘Esje,...... ben ik zóó veranderd?’ vroeg hij schor.
Maar ze was al naar hem toegevlogen, hoog hief ze de lange, teere armen, sloeg
ze om zijn hals, trok zijn gezicht naar het hare en snikte, hem aldoor kussend: ‘Ar...
Ar... lieve, arme Ar... jij... jij... zoo blij ben ik... zoo blij...’
Hij wilde spreken, maar zijn lippen beefden teveel; hij hief het hoofd op; en met
zijn kin zacht gesteund op het zijige blonde haar, staarde hij over haar heen in een
floers van gebroken licht, terwijl zijn handen stijf, stijf het tengere lijfje tegen zich
aandrukte.
‘Esje,’ fluisterde hij eindelijk met moeite. ‘Ik ben ook zoo blij...... dat ik jou......
jou......’
Maar dan ineens snikte hij 't uit, in krampend gierende halen.
Verschrikt, een arm als beschermend om zijn middel geslagen, leidde ze hem naar
een crapaud, drong hem zacht om te gaan zitten; ze bleef bij hem staan, streelde
aldoor zijn hoofd, zijn handen, zei telkens: ‘Stil maar Ar.... stil maar...... toe......
toe......’
Langzaam week de crisis, de schokken werden minder hevig, hij sloot zijn oogen,
als afgetobd, zuchtte stootend.
Ester, nu op den rand van den crapaud zittend, lei een arm om zijn hals,
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liet hem zijn hoofd tegen haar borst vleien; zoo keek ze naar hem.
‘Flauwe vent, hè?’ sprak hij eindelijk, nog met een korten snik en een rilling zich
als nestelend in haar teere liefkozing.
‘Nee...... nee......’ fluisterde ze.
‘Ja...... toch...’ herstelde hij zich verder, terwijl hij zijn oogen opendeed en starend
nog even als wegzonk in het genot van haar koestering.
Maar dan, met een zacht kneepje in haar hand, maakte hij zich toch los uit haar
omarming, stond op, deed eenige stappen in de kamer.
‘Ik dacht, dat het me niet aan zou doen...... maar 't werd me ineens te machtig......’
sprak hij.
Hij bleef plotseling weer voor haar staan.
‘Je vind me wel erg veranderd, hé, Es?’
‘Nu niet meer,’ antwoordde ze, hem trouwhartig aankijkend met haar nog betraande,
groote, blauwe kinderoogen.
Hij strekte beide handen voor haar uit, de vingers vaneen. ‘En dit dan?’
Hij glimlachte in bitteren triomf om haar verschrikte verwondering.
‘Hoe komt dàt?’ vroeg ze zacht.
‘Van 't werken; arbeid adelt,’ antwoordde hij en hij wendde zich af.
‘Ben je al...... bij vader geweest?’ vroeg ze even later.
Hij knikte. ‘Met Frans...... ik kom er juist vandaan.’
‘Heeft Frans je van den trein gehaald?’ vroeg ze snel.
‘O, nee,’ antwoordde hij met een verachtelijk lachje. ‘Hij vond het vrijer voor me,
als ik niet werd afgehaald...... 'n kieschheid van hem......’
Ze streek met een hand langs haar voorhoofd.
‘Ik begrijp niet...... ik kon maar steeds niet te weten komen met welke trein je zou
komen. Frans zei, dat hij het niet wist.......’
‘Dat loog hij. Hij heeft Dirk met het rijtuig naar 't station gestuurd; alles was
tevoren geregeld.’
‘Hoe laf van hem!’ riep Ester uit. ‘Ik had je zoo graag gehaald, Ar; nu kwam je
zoo alleen. Waarom heeft Frans dat gedaan?’
‘Het is heel lief, dat je hebt willen gaan, Esje,’ sprak Arnout nu, terwijl hij ging
zitten in denzelfden crapaud, waar hij straks op was neergevallen, ‘maar zoo was het
toch eigenlijk beter; ik was niet alleen.’
‘Wie had je dan bij je?’
‘Nou ja,’ antwoordde hij, wat onwillig, ‘zoo'n paar sjappies.’
Ze keek verwonderd met groote oogen; en trok een rimpeltje in het blanke
voorhoofd. ‘Sjappies...... wat zijn dat?’
Hij schoot in den lach en ze lachte dadelijk blij terug; dan sprak hij op vluchtigen
toon: ‘Een paar agenten in burgerkleeren, kind; ze waren bang, dat ik zou ontvluchten.’
Haar oogen staarden hem nu aan in ontzetting.
‘Hoe vreeselijk voor je...... Ar, waren ze ruw tegen je?’
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‘O, nee’ antwoordde hij, ‘heel geschikte menschen...... gedienstig; 't is maar een
vorm, hé.’
Ze scheen wel te gelooven, wat hij zei, knikte gerustgesteld.
‘Nu zal ik je eens vertellen, hoe alles gegaan is,’ sprak ze, maar dan, zich zelf
dadelijk onderbrekend: ‘Je hebt zeker nog niet gegeten?’ Ze belde. ‘Nee, nog niet,’
antwoordde Arnout.
Na een bescheiden tikje op de deur en een ‘ja!’ van Ester kwam het binnenmeisje,
hetzelfde wat Arnout in de vestibule had gezien.
‘Er is toch op gerekend, dat meneer aan tafel komt?’ vroeg Ester.
‘Zeker freule; er is al gedekt voor twee personen.’
‘Goed.’ Het meisje vertrok.
Ester vertelde nu. Van de ziekte van hun vader, de steeds verergerende oude kwaal,
waarvoor hij nog naar Wildungen was geweest, zijn stemming van de laatste maanden,
zijn langzaam verval, zijn dood.
‘Hij sprak veel over jou, Ar, vooral de laatste tijd.’
‘Met bitterheid?’ vroeg Arnout.
‘Soms wel,’ bekende ze ‘maar ook met véél liefde en veel medelijden.’
Ze zwegen beiden. Arnout staarde somber voor zich uit.
‘Heeft vader bepaald den wensch geuit, dat hij me nog wilde zien?’ vroeg hij
eensklaps, zijn zuster aankijkend.
‘Hij sprak de laatste dagen in het geheel niet meer,’ antwoordde ze ‘maar Frans
vond, dat je komen moest.... je hebt soms juist in de laatste oogenblikken nog een
opflikkering van het bewustzijn...... en als dat gebeurde...... en hij zou om je
roepen......’
‘Ik dacht het wel,’ sprak Arnout wat schor, terwijl hij bruusk opsprong en heen
en weer ging loopen: ‘Goddank, dat ik maar te laat ben gekomen...... het zou het
sterven maar verzwaard hebben...... De schande...... de schande over het geslacht
Van Saaftinge, dat was de bête noire van vader...... dat heeft misschien zijn dood nog
verhaast...... de schande, niet mijn ongeluk, mijn moreel lijden...... nee, de schande......
alleen dat, en niets anders dan dat...... en ik was immers de incarnatie van die
schande....’ vervolgde hij, zich hoe langer meer opwindend. ‘En verbeeld je, dat hij
mij dan nog gezien had...... over zijn bed gebogen in zijn laatste uur...... dat was......
dat was...... o, wel ja...... vader had gelijk.... zeker...... een Van Saaftinge, die tien
jaar zit wegens moord!.... Maar Ester!’...... schreeuwde hij eensklaps met heesche
stem ‘heb jij eenige notie wat er om moet gaan in een mensch.... voor hij van een
rustige burger een moordenaar wordt?’
Ze had haar handen gevouwen.
‘Ar......’ smeekte ze, hem aanziende met betraande oogen.
Hij vloekte binnensmonds, woedend nu op zich zelf, om dit gemis van
beheersching.
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‘Je moet me maar zoo wat uit laten razen, kind,’ sprak hij, ineens weer zacht, ‘er
gaat zoo beroerd veel in me om......’
Ineens ging hij naast haar zitten, greep haar beide handen.
‘Jij bent heel, heel lief voor me, hoor.... jij bent een schat, een moedertje voor
me,...... als ik jou niet had,...... dan......’
Zijn stem begaf hem, zijn lippen beefden, maar hij slikte iets weg, zei dan plots
met een poging om gewoon opgewekt te praten, nog wat moeilijk:
‘Vertel maar eens...... Hoe heb jij al dien tijd geleefd hé?...... Veel muziek
gemaakt?’
Ze begreep zijn bedoeling, kampte even tegen haar tranen, lachte in zijn sombere
moede oogen, voor ze spreken kon. Dan trachtte ze onbevangen te vertellen van haar
eigen leven in de drie laatste jaren.
Voor ze naar beneden gingen om te eten, liep Arnout nog even naar zijn eigen kamer.
Nu toch al wat gewend aan den eigendommelijken sfeer der ouderlijke woning,
betrad hij zonder beklemmende ontroering het ruime vertrek, waarvan de drie ramen
uitzagen op de straat aan de voorzijde van het huis.
Hij knipte het licht aan; keek.
Dadelijk zag hij kleuren, die hem, als niet eigen, frappeerden; een ander tafelkleed,
ook andere overgordijnen en voor het ledikant een goudbruin vachtje, dat hij niet
kende.
Maar overigens scheen alles zoo gelaten als het was op den dag, toen hij vertrok.
Zonderling, nu stond hij ineens weer hier; al dien tijd had de kamer op hem gewacht
en morgen als hij weg was, dan zou zij weer gaan wachten.
Het bed was opgemaakt; hij trad er op toe, sloeg de sprei op, zag het hagelwitte
linnen der sloopen en lakens met het gekroonde monogram V.S.; een teere geur van
lavendel steeg er uit op.
Voor één nacht. Eén nacht in tien lange donkere jaren.
Hij wendde zich af, trad naar zijn waschtafel, knipte 't licht daarboven aan...... o
ja...... daar had je die rare teekening weer in 't marmeren blad...... net een tijgerkop.......
Hij zag zichzelf in den spiegel.
Allemachtig, wat zag hij er toch uit; geen wonder, dat Esje zoo schrok.
Hij trok een la van de waschtafel open en glimlachte ontroerd en verrast.
Het lag daar alles nog of hij gisteren vertrokken was, zijn borstels en kammen in
ivoor...... het manicure-etui...... een nagelpolissoir...... ja, dat was noodig!...... de
Gilette...... het glanzende kokertje met scheerpoeder van Piver...... de doos
poudre-de-riz...... en op den marmeren opzet, de kristallen flacons met brillantine......
trèfle incarnate...... eau végétale...... de rafraichisseur met vinaigre......
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Ja, ja...... allemaal onmisbare dingen...... maar je kon er ook buiten...... als 't moest......
dat had hij nu geleerd...... erg nuttig... zoo'n ervaring......
Ineens bekroop hem de lust zichzelf toch eens een beetje op te knappen.... zoo
schunnig hoefde hij er toch niet uit te zien...... al was 't alleen maar voor Esje...... en
de bedienden...... dadelijk als ze aan tafel zaten.
Hij deed de deur van zijn badkamer open, knipte ook daar het licht aan; de wit
porseleinen kuip glansde blank, de koperen douche en de badkachel schenen wel
verguld te zijn......
Er was een tijd geweest, dat hij meende niet buiten zoo'n dagelijksch lauw bad te
kunnen......
't Zou nu toch te veel tijd kosten,...... och...... en bovendien...... morgen dan zat hij
weer in dat getraliede hok...... in zijn gevangeniskleeren.... mocht hij zich wasschen
met glibberige groene zeep, die naar visch stonk....
Maar scheren wilde hij zich toch...... 't was alles bij de hand......
Vlug gooide hij zijn jas en zijn vest uit...... een overhemd...... een ander boord. Hij
opende zijn linnenkast, glimlachte bitter.
God, God, wat een zalige weelde toch...... zijn hand gleed als streelend langs de
stapels...... glanzende koel-witte hemden...... de zachtwollen flanellen en jaegers......
de keurig gevouwen pyama's...... die doos...... o ja... allemaal zijden sokken...... nog
nieuwe, hij droeg niet graag verstelde, kocht altijd een paar dozijn tegelijk...... nu
droeg hij dingen, die van een soort dweilengoed gemaakt schenen, grauw, met harde
pluizen er in...... nou ja... enfin...... maar niet gaan doordenken...... dat hielp toch
niet......
Wat haastig ineens, nam hij een nieuwen boord uit een doos, een overhemd, een
das, een paar manchetten, knoopen lagen er ook nog wel...... zoo......
Even later wreef hij met wellust, de zachtgeurige lauwe zeepschuim in dichte lagen
over zijn wangen en kin.
Blijverrast zag hij in den spiegel, dat wat simpele verzorging zijn uiterlijk toch heel
wat beter maakte: de rafraichisseur spoot stuivend geurige wolken vinaigre fijntjes
prikkelend tegen zijn huid; hij dopte het af, donsde wat rose poudre-de-riz op zijn
frisch geschoren gezicht, sloeg het overtollige weg met het zijig-zachte borsteltje....
......God, God...... wat een heerlijkheid jezelf zoo te kunnen verzorgen...... Nu zijn
handen nog.
In het zeepbakje lag een amberkleurig stuk Windsorzeep.., geurend naar viooltjes.
Hij sloeg zijn hemdsmouwen op, baadde ook zijn armen diep in het lauwe sop......
maar aan zijn handen was niet veel te doen...... die waren onherroepelijk
verschooierd...... sjouwermanspooten...... vooral die hopelooze nagels
De nieuwe boord en overhemd zaten koel behagelijk om zijn hals en armen......
nu zijn manchetten...... 'n raar gevoel was dat...... zoo belemmerend
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aan je handen...... nu zijn das, een zelfstrikker...... wacht, hoe ging dat ook...... eerst
die slip...... o ja...... hij kon het toch nog...... Kijk, ineens was zijn kop nu toch weer
fatsoenlijk...... alleen dat haar met die schimmelige grijze streep er over...... enfin.......
Plotseling kreeg hij lust in een sigaret, dat deed hij vroeger ook altijd na het
scheren...... welja, een klein narcotisch roesje...... waarom niet?
Er moesten er nog zijn. Hij opende een kast, daar stonden de doozen al...
Turksche...... Amerikaansche...... Egyptische...... vooruit zoo'n Egyptische maar......
nog een doos...... wat zat daar in?
Hij trok hem er uit, deed het deksel er af. Er lag een revolver in. Even verrast nam
hij het wapen er uit. Een zwaar ouderwetsch ding was het, nog met zes patronen
geladen.
Dat hij die nog had...... de browning, waarmee hij...... nou ja, die was in beslag
genomen...... o ja, maar met deze had hij vroeger wel schijf geschoten, achter in den
tuin.
Enfin, weg maar, of zou hij hem ontladen? Als Esje eens in die kast kwam en wat
zocht...... een ongeluk.
Plotseling schrok hij, legde het wapen snel weg, sloot de kast.
Er was op de deur getikt.
‘Ja......’
't Was het dienstmeisje.
‘Meneer, de freule laat vragen, of u aan tafel komt.’
‘Ik kom.’
Zijn hart bonsde, 't maakte hem nijdig. Waarom moest hij nu zoo schrikken? Nog
gauw stak hij een sigaret op, keek even in den spiegel, deed gretig een paar halen,
draaide 't licht uit, en zoo, in wolken aromatischen rook, liep hij 't portaal af, de trap,
de vestibule door, kwam in de gang.
Ineens betrapte hij er zichzelf op, dat hij anders liep, niet met zijn ingezakten,
moedeloozen sjokgang; hij liep nu recht, veerkrachtig, wipte zelfs wat geaffecteerd
meende hij.
Hij moest er om lachen, toen hij voor de deur van de eetkamer stond. Maar dan
ineens vlijmde het ook weer schril door zijn denken: boven ligt vader dood.
In de eetkamer zat Ester al op haar plaats aan tafel; zijn couvert was tegenover het
hare; oude Toon, die altijd aan tafel diende, stond onbeweeglijk bij het buffet.
In Ester's groote oogen kwam een glans van blijde verbazing.
Arnout lachte even wat verlegen, begreep dat het om zijn veranderd uiterlijk was,
maar ook, dat ze er niets van zou zeggen, om Toon.
‘Heb ik je laten wachten?’ vroeg hij, terwijl hij plaats nam.
‘Heelemaal niet,’ jokte ze, lief.
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Toon liep zacht heen en weer, zette een bord soep voor Ester neer, dan bracht hij er
een aan Arnout.
Arnout voelde zich plotseling wat bevangen, een gevoel van gêne bekroop hem;
was hij geen dingen vergeten...... ontwend...... die op zouden vallen...... als een gebrek
aan vormen?
Wat aarzelend, in onzekerheid, vouwde hij zijn servet open, nam den zwaren
zilveren lepel; dan ineens zag hij, dat Ester bad. O ja, bliksem nog toe..... dat was de
gewoonte thuis......
Hij boog het hoofd, durfde niet opzien, voor hij Ester hoorde bewegen.
Dan begonnen ze te eten.
Arnout at voorzichtig, nam heel weinig in zijn lepel, doodsbang, dat hij zou slurpen.
Ze spraken weinig. Ester begon een paar maal in 't Fransch, zooals ze gewoon
waren, om de bedienden.
Arnout was het ontwend, hakkelde een paar maal, kon niet op een woord komen,
wat hem inwendig nijdig maakte.
Ester zag toch wel heel bleek en smalletjes...... vooral nu, in 't heldere licht viel
hem dat op...... ze was ook in 't zwart...... O ja, om vader.
Hij merkte, dat hij honger had...... en het smaakte hem zoo...... wat een fijne keuken
was het toch thuis......
Dat servies met die blauwe bloempjes...... alles nog hetzelfde...... het zuurstel met
de augurkjes en de zilveruitjes...... en het kleinere met zoetzuur...... hij had lust van
al die dingen wat te nemen...... maar 't stond zoo gek misschien... het zilver alles met
het monogram V.S. dat was antiek, het tierceeringsmerk was er overgeslangd..... ja,
ja, dat had je allemaal noodig, als je zoo dineerde...... daar ginds ging het eenvoudiger,
één lepel, één mes, één vork, een ijzeren met een kromme tand, die hij telkens recht
wrong tusschen de stijlen van zijn krib...... nou ja...... niet altijd terugdenken...... hij
was nu thuis......
Er stond een karaf Bordeaux wijn voor hem; hij sprak hem duchtig aan. Toen er
gestoofde kabeljauw kwam met aardappelpureé presenteerde Toon Sauterne.
Ah ja...... die lange hooge glazen.........
Hij hief zijn glas even op, wilde Ester toedrinken; maar Ester dronk mineraalwater
en zijn gebaar ontging haar blijkbaar.
Ook maar goed eigenlijk; 't was geen pretje, al scheen het hem dan ook toe of hij
aan een soort feestdisch zat.
Ongewoonte...... vroeger zou hij misschien iets hebben aan te merken gehad op
de visch...... of op den wijn......
Hij smulde, was telkens bang, dat hij teveel zou schrokken. Toon kwam nogeens
met de flesch Sauterne bij hem...... ja, vooruit maar...... hij liet hem zijn gang gaan.
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Toen het couvert gewisseld was voor het volgende gerecht, kalfsoesters met
doperwten, begon hij weer aan de Bordeaux.
Hij zag even Ester's blik wat angstig worden, toen hij zijn glas in een teug leegdronk
en het dadelijk weer volschonk.
Hij glimlachte.
‘Tu as peur que je......?’ vroeg hij.
‘Ah non...... pas du tout,’ zei ze haastig.
God nee, ze hoefde niet bang te zijn; de wijn maakte hem juist rustig; hij voelde
iets als een zacht koesterende tevredenheid behagelijk over zich komen; de rijke
tafel, de glanzing van het witte damast in het heldere licht, dat sprankelde in 't kristal
en 't zilver...... kom, kom.... hij was thuis.... nu eens even moesten die kopzorgen
weg zijn, morgen om dezen tijd, dan was hij weer...... nou ja......
Hij dronk haastig, lachte tegen Ester, zonder dat hij eigenlijk wist waarom. Ze
lachte niet terug, merkte 't blijkbaar niet...... ze had iets erg zorgelijks in haar gezicht
gekregen...... ja, er was ook veel beroerdigheid om haar heen...... enfin dat ging wel
over......
Hij keek de kamer eens rond; alles bekend, maar toch anders dan vroeger, veel
mooier, meende hij.
Een zacht wijntje was dat...... mooi bouquet ook...... en dorstig was hij...... o ja,
van de visch zeker......
Hij richtte opgewekt het woord tot Ester; ze antwoordde, maar zoo mat en zoo
weinig, of ze doodop was.
Toen Toon het dessert had opgezet, een vanillevla met biscuits, gruyèrekaas en een
schaal fruit, dofblauwe druiven en mandarijntjes, verliet hij de kamer.
Arnout keek hem lachend na; 'n leuk type toch die Toon...... hield zich toch maar
wat goed met zijn stramme beenen...... O-beenen waren het...... vroeger als kind had
hij wel eens een karikatuur van hem geteekend...... long long ago!......
Hm...... die vanillevla was fijn.... tjonge ze namen het er hier toch goed van hoor......
al zaten ze dan in de narigheid...... och, wat wisten ze hier van narigheid...... nou ja,
vader was dood...... natuurlijk, dat was beroerd...... maar God, de dood moest toch
een oorzaak hebben hé?...... Of nee, dat bedoelde hij niet...... hij daasde maar zoo'n
beetje...... mooie druiven... maar die mandarijntjes hadden ze wel kunnen houen......
deed hem veel te veel aan sinaasappels denken...... die sinaasappel in den trein......
nooit at hij meer een sinaasappel of 'n appelesien in den trein... dankje
verschrikkelijk.... dan ging het weer klik...... en zat hij in de boeien...... jasses. Daar
wou hij nu toch goddorie niet aan denken...... nee, nee...... potver......
Hij dronk zijn glas leeg, vulde 't dadelijk weer, morste wijn op 't tafelkleed. Ineens
zag hij in de oogen van Ester.
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‘Wat kijk je me toch aan!’ vroeg hij wrevelig.
Ze sloeg haar oogen neer.
‘Ik ben bang, dat het je misschien niet goed bekomt, Ar,’ antwoordde ze zacht.
‘Wat?’ vroeg hij ruw. ‘Die paar glazen wijn?...... Gun je me die niet?’
Ze gaf geen antwoord.
Hij keek wrevelig naar haar wit teer gezichtje, met de neergeslagen oogen; zag
ineens, dat door de lange wimpers blinkende tranen drongen.
‘Wel allemachtig!’
Hij wierp zijn servet neer; het raakte zijn wijnglas, dat omviel, hij schoof zijn stoel
achteruit, wilde opstaan.
Maar dadelijk viel hij terug; hij voelde zijn onmacht, alles draaide.
Het zweet brak hem uit.
Ellendig was dat...... ellendig......
‘Esje......’ sprak hij ineens klagend ‘je hebt gelijk gehad, hoor...... ik kan niet
staan...... verloochen me maar...... ik ben je broer niet meer...... een mispunt ben ik......
een lammeling......’
Zijn huilerige stem klonk hard door de kamer.
Ze zag hem aan, de oogen angstig strak in het doodsbleeke gezichtje; dan, ineens
stond ze op, trad op hem toe.
Hij was wat in elkaar gezakt, lamenteerde wat onsamenhangende nonsens.
‘Toe Ar,’ sprak ze rustig overredend, ‘je moet wat in de salon gaan liggen op den
divan......’
‘Divan......’ herhaalde hij...... ‘'t is de schuld van Toon...... beroerde Toon...... ik
kan 't niet helpen.’
‘Nee, nee...... 't is jouw schuld niet......’ gaf ze maar toe. ‘Probeer nu maar op me
te steunen...... zoo...... ja, ik ben sterker dan je denkt......’
Hij stond nog klagend en huilerig op; ze steunde hem, de teere armen om zijn rug
geslagen; hij deed een paar schreden, dan trok hij haar mee in een zwaai, ze kreet
angstig, hij vloekte......
Maar ze vielen niet; schuivend en strompelend raakten ze door de deur.
In de salon was het donker; ze liet het zoo, kreeg hem eindelijk steunend en zeurend
op den divan, schoof een paar kussens onder zijn hoofd.
Toen ze bij de deur was, hoorde ze hem al snurken.
Zacht ging ze heen.
(Slot volgt).
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Lente,
door Chr. de Graaff.
GA jij niet mee, Fred?’ vroeg Annie's moeder verwonderd.
‘Nee’, lachte hij - ‘ik moet eindelijk eens wat uitvoeren.’
Annie griste een blad van de rozenstruik bij het tuinhekje. ‘Gaan we?’ vroeg ze
nerveus. Haar oom en Betty drentelden al op den straatweg. Midden op het tuinpad
wachtte haar vader, kalm als altijd.
‘Dàg’, riep Fred, vroolijk. Maar toen het gezelschap achter de waaierende struiken
was verdwenen strekte hij zich met een zucht in den rieten ligstoel. Zijn voeten
schuifelden droog over den korreligen cement-vloer van de veranda.
‘Zou ik kunnen werken’ dacht hij, maar hij bleef stil liggen staren......
Een witte kapel wiegde neer op een fonkelend bloemperk, fladderde telkens even
op, zweefde dan hoog de lucht in - een hel wapperend vlagje tegen het roerlooze
blauw...... Fred kon het niet lòs laten en toen het verdwenen was voelde hij plots een
oneindig verlangen.
Hij zuchtte diep. Nogmaals zocht hij den blauwen koepel te peilen. Maar hij moest
de oogen sluiten, duizelend van de dronkenmakende lenteweelde...
Hij stond op, haalde een boek uit de kamer. Waar 't open viel lag een fijn veertje
tusschen de bladzijden. En ineens zag hij weer de doode gaai, waar ze samen naar
hadden staan kijken. Weer voelde hij hoe Annie's fijn springend haar zijn wang had
gestreeld, terwijl hij zich bukte om het helkleurig veertje op te rapen.
Fred logeerde toen nog maar enkele dagen bij de Welders. Hij had dien morgen
met Annie gelezen en over wijsbegeerte gesproken zonder veel van het lente-leven
rondom te bemerken, tot - op een smal paadje - die doode vogel met zijn felle kleuren
- schitterend in de zon - hun aandacht had getrokken. En, opkijkend, had hij - met
een schok van herkenning - de duinen plots weer gezièn...... de ijle lucht er boven......
de zon overàl. Zoo licht was het in geen jaren om hem heen geweest...... Op de
bemoste berm stond Annie - haar ernstig profiel donker geteekend tegen 't zonlicht
- het vlottend haar als een fijn gouden web in den wind...... Zonder hem aan te zien
had ze geglimlacht. Vol weemoed en tòch...... vol belofte was die lach in zijn
herinnering...... Later was ze dikwijls weer erg gesloten geweest als die eerste dagen.
En toch......, als hij sprak met haar vader in de vertrouwelijkheid van 't schemeruur
- pogend zoo zuiver mogelijk zijn inzichten uit te spreken - aangemoedigd door het
aandachtig luisteren van zijn gastheer - kon Annie soms plots het hoofd af wenden
en scheen ze geheel in verwarring gebracht door een enkel woord van hèm...... Fred
sprak dan door, zonder haar aan
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te zien. Maar ìn hem stormde een verlangen - met haar alleen te zijn, in den verliefden
lentenacht......
Eens hadden ze samen een concert gehoord in het nabije stadje. Toen was dat
zelfde gevoel gekomen, maar zóó hevig, dat het hen beiden wanhopig gemaakt had.
In de tram, die met rinkelende ruiten door den nachtwind gleed, had Annie, star
in het duister getuurd. Maar op het tuinpad, dicht naast hem komend, had ze warm
gefluisterd - ‘heerlijk dat jij óók zoo veel van muziek houdt’ - en eer hij kon
antwoorden haastig de voordeur geopend......
Onrustig klepte Fred het boek dicht. Hij wilde àl dit wonderlijke klaar doordenken,
tot het einde......
Hier buiten, in deze zonnige, heldere dagen, was de schoone verwachting gerijpt,
tè mooi misschien om in vervulling te gaan, maar heerlijk om stil aan te denken......
Annie - dit spontane en toch zoo geheimzinnig glimlachende kind - zijn meisje! O,
als hij weer blij en vertrouwend kon worden als héél lang geleden - gedragen door
haar kinderlijke vreugde......
Want hoe geduldig zou hij haar kunnen troosten in haar vaag verdriet, hij die
zooveel èrger had doorgemaakt en toch het leven aandurfde ondanks alle bittere
ervaring - een wreed afgebroken verhouding van jaren...... de zinlijke zelfzucht van
een oppervlakkige vrouw...... het lokken-en-afstooten van een frivool meisje......
Telkensweer had hij geleden, als om zijn eerste ongelukkige liefde, want bij hem
was 't nooit geweest: ‘cette sensualité sans amour qui équivaut presque à la chasteté.’
En daarom voelde hij zich vaak gebonden door dat verleden......
Hij was opgestaan. De handen op den rug, 't hoofd licht gebogen liep hij in
gespannen denken, over het tuinpad, zijn stappen drongen wilskrachtig in 't rollende
kiezel......
Het zou - het moèst gaan. Hij zou haar blij kunnen maken met zijn zekerheid,
verlangeloos wachtend tot zij zèlf...... en als ze dan weten zou, wat hartstocht was,
zou hij haar alles zeggen......
Hij haalde diep adem en voelde zich opeens wonderlijk blij.
‘Ik hou van haar!’ juichte het in hem. O, dit was geen verloren middag, al zou hij
nog uren hevig verlangen moeten lijden. Hij glimlachte weemoedig - en als het
wachten vele maanden.... jàren moest duren of...... als ze nièt van hem houden kon,
ook niet als een kinderlijke verloofde?......
Maar hij kon die mogelijkheid niet ten einde denken. Alles dreef haar immers naar
hem toe, juist omdat ze zoo'n kind was. Natuurlijk zag ze hem heel anders dan het
ideaal van haar meisjes-droomen. Maar voelde ze niet tevens, dat hij rijker
levens-liefde te geven had, dan de jongens van haar eigen leeftijd?......
Hij was den achter-tuin in gedwaald, waar een pittige geur hing van dennen.
Blootshoofd, zijn weerbarstige haren wapperend in den plotseling aan-
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zwellenden wind stond hij over de lage licht-groene sparren te turen, die op de
duinhelling rijden tot aan de fel blauwe lucht; strakke kittige boompjes waarvan de
harsgeur, die hij telkens weer diep inzoog, steeds feller verlangens wekte......
Een pijp zou hem rustiger maken, maar hij wilde niet rooken nu. Eén hand speelde
nerveus met het kantige lucifersdoosje in zijn zak, met de andere streek hij van uit
den nek door zijn tegenstrevend haar, het hoofd achter over......
Heerlijk stil was het rondom. Hij nam een rieten stoel die tegen den wingerd-muur
stond en ging er mee zitten midden op het grasveld, dat, kort geschoren, als hel
fluweel glansde in de zon.
Zoete mogelijkheden doemden voor hem op...... Hij was vrij. Zonder argwaan te
wekken kon hij den heelen zomer in deze heerlijke streek blijven wonen. Moeilijk
zou het hem niet vallen Annie telkens weer te zien, haar aan zich te binden door
zonnige blijheid...... Veel zouden ze wandelen samen, zwervend door de duinen. En
Annie zou langzaam aan gaan begrijpen, dat hij alleen om háár was gebleven. Ze
zou 't gewichtig vinden in 't eerst...... ook wel angstig beklemmend, maar toch niet
meer buiten hem kunnen......
Hij zag zich zelf loopen, glimlachend luisterend naar haar simpele bekentenissen......
Tot ze plotseling ernstig zou vragen: ‘Waarom doen we zoo geheimzinnig, waarom
spreken we - als je bij ons komt - nooit meer over deze ontmoetingen?’
Dan zou hij dankbaar haar handjes zoenen en zeggen, dat ze een snoès was. En
met een hoog lachje, verlegen en schalks tegelijk, zou ze vragen - ‘Ja?......
waarom?’...... Dàn...... Maar hij wilde niet verder denken dan die hooge, zingende
vraag, die hem nu volkomen gelukkig maakte......
Plotseling schrok hij op. Was dit gedroom niet koud, cerebraal? Was het natuurlijk
zoo scherp te voorzien, wat slechts kon komen als een onverwacht warme streeling?
En de oogen sluitend, terwijl het hem was, als stond Annie vlak voor hem en hield
hij zijn handen om haar kleine handjes gevouwen - zei hij zacht: ‘vergeef me, liefste’
Zijn lippen trilden. ‘Annie, vrouwtje’, fluisterde hij hartstochtelijk.
Dan, glimlachend opziend naar den stralenden hemel, voelde hij, dat een traan in
zijn ooghoeken brandde - de eerste na jaren......
Een donkere vreugde was in hem. Deemoedig, boog hij het hoofd. Zijn denken
werd tot een gebed...... ‘God, dat ik haar alleen lièf zal hebben - wat er ook
gebeurt’......
Toen hij eindelijk opstond, was de groote schaduw van het huis al dicht achter
hem. De roerlooze boomen vingen nog tot dicht bij den grond het warme verinnigde
licht - een gouden gloed blonk op de glanzende sparren. Maar het witte maanwolkje
dreef al ijl-koel in de bleeke lucht. Wèg was de
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overmoed van den dag. Bijna droef maakte hem dit aandachtige afscheid van het
licht, dat zich blozend van innigheid aanvlijde tegen de ademlooze boomen. 't Was
als het versterven van gouden harptonen.
Langzamer golfde zijn adem, als een breed uitruischende zee, die - na het stil-vallen
van den dagwind - nog enkele malen diep zalig verzucht - met lange tusschenpoozen.
Hij voelde zich eenzaam, maar zijn verlangen lag vèr weggeëbd. En met schrik
dacht hij er aan, dat de anderen nu weldra terug zouden komen......
Aan tafel was hij stil en gedrukt. Hij voelde zich vreemd ver en toch kwetsbaar,
als lag het teerst van zijn wezen voor ieders blik open.
Dan -, zich losrukkend uit zijn gedroom, begon hij een gesprek met Betty, die met
het enthousiasme van een stadsmeisje van de wandeling vertelde. Haar oogen tintelden
en onder de teere huid, even rozig door de ongewone buitenlucht, donkerde een blos.
‘Wel een mooi meisje,’ dacht Fred. Ze leek slanker dan Annie. Haar oogen waren
niet zoo intens blauw, toch wel interessant. Maar haar mond vond hij zorgelijk-bits.
Onwillekeurig zag hij op naar Annie, die zwijgend tegenover hem zat - de gewelfde
lippen bijna smartelijk samen genepen. Maar om haar diepe mondhoeken zweefde
- onveranderlijk - de zoete glimlach der italiaansche madonna's...... ‘Une bouche
modellée par la musique’, dacht hij bewonderend.
Ze beantwoordde zijn blik niet, en plots weer vòl bevend verlangen begon hij een
voorwendsel te bedenken om dien avond met haar alleen te zijn, buiten.
Langzaam, bevangen door de innigheid van den avond, liepen ze naast elkaar op den
straatweg, tusschen de villa-tuinen aan weerszij, gaand als in droom, diep indrinkend
de milde lentelucht.
Bij tusschenpoozen dolde nog even een warme windvlaag door de linden - dan
hingen de breede week-groene blaren weer loom-stil.......
Uit een veranda klonk zuiver de jonge lach van een vrouw...... Ze blikten naar
binnen. In de lichtkring van een schemerlamp achteruitgeleund zat een man,
glimlachend opziend naar de schemerig witte gestalte vóór hem, wier hoofd in de
schaduw was.
‘Wat wonen die daar heerlijk,’ zei Fred zacht, naar Annie toebuigend.
‘Ja......’
‘'t Is of àlle menschen hier zooveel blijer zijn dan in de stad... vind je niet?’ drong
hij weer.
‘Ja......’ zei ze, steeds in gedachten.
Stil naast haar voortloopend bekampte Fred de onrust, die weer in hem was gewekt
door dien lach.
Zwijgend bestegen ze den zijweg over den beboschten zandrug.
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De hemel boven de donkere boomen ving spiegelend het eerste, mistige maanlicht,
toen ze - steeds langzaam gaande - afdaalden naar 't zandpad, dat tusschen het
eiken-hakhout verloren liep. Daar - buiten de beklemming der boomen - stonden ze
stil.
Grillig wit lichtte het zand in den plots alom zwevenden schijn. Diep-zwarte
schaduw-blaadjes lagen over het paadje gezaaid. Het licht weefde een glanzenden
sluier over het lage òpkruivende groen.
‘Mooi, hè’ zei Fred. Annie knikte.
‘Die duinen daar......’ waagde hij nog.
‘Stil is het hier......’ fluisterde ze voldaan.
Diep ademend zag ze langzaam rond, zijn blik ontwijkend. Een groote nachtkever
snorde voorbij. Fred wilde er naar wijzen, maar een plotselinge loomheid kwam over
hem. Hij sloot even de oogen weg-duizelend op de golvende, lichte oneindigheid
van een droom......
Toen hij Annie weer zag leek ze vreemd ver en onwezenlijk. En hij voelde met
plotsen schrik hoe eenzaam zij beiden daar stonden - elk in zijn eigen ondoordringbare
droomsfeer...... Het bloed zong in zijn hoofd - als de weerklank van verre
hóóg-snerpende snaren, maar er was een kille leegte in zijn hart. Het was - hij
herkende dit en wist plots - de laatste maal was 't aan zee geweest - met een meisje,
met...... Maar hij kon dien naam nu niet dènken, te angstig, dat het wáár zou zijn dat dit wéér was - het einde......
‘Zullen we gaan?’ vroeg hij toonloos. Een droge snik kropte in zijn keel en radeloos
dacht hij, dat loopen, dicht naast haar op het smalle wegje, bijna een uitkomst zou
zijn. Strak zag hij uit naar den golvenden duinrand, die - ver en ijl - lichtte als een
brooze belofte......
‘Even nog......’ Annie zei het zoo angstig, dat hij onwillekeurig haar oogen zocht.
Droef wendde ze 't hoofd af starend naar den grond. Op haar donzige wang vergleed
langzaam een traan.
Fred durfde niets vragen. Ze was als een vreemde......
Eindelijk hief ze het hoofd op, maar bleef nog ter zijde zien - als beschaamd. Haar
mondhoeken beefden. Dan - fel verbijtend een nieuwe smartgolf - drongen haar
kleine tanden diep in de trillende onderlip.
Fred voelde den drang in zich opkomen haar in zijn armen te nemen...... dien
weeken, kwetsbaren mond wild te zoenen. Maar aangolvende wanhoop sloeg dadelijk
dit hartstochtelijk verlangen neer......
Als blinden liepen ze verder. Fred staarde voor zich neer op den mullen grond,
waar de kleine zandgolven in troostelooze nietigheid lagen verstard. Vaag voelde
hij Annie's verre nabijheid. 't Was als liepen ze een onontkoombaar noodlot
tegemoet...... Smartelijk schrijnde de leege stilte......
Maar nu drong tot hem door de verwondering om Annie's zóó hevig
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verdriet. En het maakte hem bijna gelukkig, dat zij bewuster dan hij leed om dit vage
onzegbare...... In verteedering dacht hij: ‘houdt ze dan tòch van me?’......
Hoe vol zelfvertrouwen was hij geweest, al die dagen - dezen milden middag
vooral...... En - hij voelde het pijnlijk scherp onder 't loopen naast haar door de smalle
laantjes, als waren ze twee verliefden - hoe vèr had hij zich op den droom laten
wegdrijven van de werkelijkheid.
Maar zóó, zwijgend konden ze toch niet terugkeeren, dat zou de smadelijke
erkenning zijn van zijn onmacht...... Stond hij dan tòch niet eerlijk tegenover haar,
dat het hem zóó moeilijk viel haar te helpen in haar verdriet?......
‘We moeten eens praten, hè Annie?’ was alles wat hij eindelijk kon uitbrengen.
‘Ja, Fred’, zei ze gelaten.
‘Ja, want ik hou 't zoo niet uit’ - hij aarzelde - ‘Je bent niet gelukkig...... Ik zou
zoo graag...... o je weet niet hoe graag ik je zou willen troosten’.
‘Je bent lièf, hoor.’ Ze glimlachte moederlijk, zonder verwondering.
Weer zwegen beiden, maar de beklemming was weg.
Ze kwamen aan een grazige open ruimte, waar de lage bebossching achteruit week.
Een paar jonge berkjes, wier grillige stammetjes spookig wit-en-zwart oplichtten
stonden er in betooverden kring, de twijgjes ragfijn geteekend tegen den hemel, als
hadden de boompjes aandachtig hun beeltenis daarin gegrift......
Annie, leunend tegen een der verwrongen stammen, zei droomerig: ‘Ze zullen het
thuis wel niet aardig vinden, dat we van avond......’ Fred voelde het als een
toenadering, alsof ook zij begreep, dat ze zóó niet konden terugkeeren.
‘Nee’ zei hij rustiger, ‘maar ik heb vandaag zoo sterk de behoefte gevoeld eindelijk
weer eens met je alleen te zijn’.
‘En je hebt 't al heel slecht getroffen’, lachte ze nerveus. ‘Ik ben zoo stil...... Ik had
zoo'n behoefte aan stilzijn van avond...... Het heeft me zoo goed gedaan.’
‘O, maar mij ook’, zei hij zacht. ‘Zoo maar stil naast elkaar loopen kàn dikwijls
heerlijk zijn......’
Hij leefde nu geheel van het oogenblik. Maar toen Annie bleef zwijgen, drong hij
- toch weer bedenkend, hoe hij aldoor wanhopig vasthield aan zijn geluk van dien
middag - ‘Wij begrijpen elkaar vaak zoo goed, zonder één woord, is 't niet?’
‘Och......’ weerde ze vaag - ‘dat hangt geloof ik dikwijls van stemming af...... van
wat je beiden gevoeld hebt zoo'n dag’.
Fred genoot er van, dat zij, die zoo fijn wist te analyseeren, zoo heerlijk hulpeloos
stond tegenover 't mysterie der liefde.
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‘Of, als je sàmen vreugde of verdriet hebt beleefd,’ zei hij zeker. En haar verwarring
ziende waagde hij: ‘Zooals na dat concert...... Geloof je niet, dat als we meer samen
alléén waren dit begrijpen - dat we nu toch zoo sterk voelen - er altijd zou zijn?’
Hij zweeg verward, voelend, dat iets in haar zich verzette. Er was immers nog
nièts dat hen bond, ook geen vreugde...... En zij kon niet als hij leven van verlangen
alleen......
In hèm brandde altijd - ook in de oogenblikken van hoogste wijding, van stilste
aanbidding - die dorst naar haar eerste zoen, 't diep verdoken verlangen zijn armen
om haar smalle schouders te slaan - haar lichaam te voelen ontluiken onder zijn
dringende hunkering......
‘God, Fred, 't kan niet’ zuchtte ze smeekend...... 't Was hem of zijn bloed wakker
schrok.
O, de smartelijke wellust van haar zucht. Ze had begrepen en weerde zich zwak
tegen zijn fel verlangen......
‘Annie!’ zijn bevende schreeuw was juichkreet èn hunkering. Hij had zijn arm
koesterend om haar schouder gelegd, vol deernis plots om de angst in haar oogen.
‘Annie...... kindje!’ suste hij.
‘Och, Fred, als je wist...... Ik ben niet zooals jij denkt.’
Even verwonderde hem de nadrukkelijke ernst waarmee ze die bijna banale
woorden gezegd had. Maar voor haar was dit alles immers zulk een ongewoon hevig
gebeuren...... Wat deed het er toe, dat hij dit zelfde vaker had gehoord. Nu eindelijk
was het immers de èchte liefste, die aanbiddelijk naief het geluk zocht te weren, dat
hij zoo zéker wist.
‘Je bent......’ fluisterde hij hartstochtelijk - ‘je bent àlles voor mij...... God, jij weet
nog niet wat dat is, alles te zijn voor een man......’
Maar ze wendde haar bleeke gezichtje zoo vol wanhoop weg, dat hij haar losliet
en geforceerd lachend vroeg: ‘Je bent toch niet bang voor zoo'n groote man......’ En
ernstig drong hij: ‘Je wéét toch wel, dat ik ècht van je hou. Zooals nooit van een
ander, dat...... God, kind...... Annie, ik heb zóó verlangd, maar ik wil tòch niet......
Kindje, wat is er?’
En toen ze bleef zwijgen, pleitte hij weer hartstochtelijk: ‘Maar heb je dan niet
gevoeld, dat ik niets meer zie dan dat ééne, dat mijn liefde voor jou al mijn denken
beheerscht...... dat ik, die zoo cynisch en somber was - juist den laatsten tijd heelemaal ànders ben geworden door joù...... Voel je het nù niet?......’
Hij had haar beide handen genomen, zijn oogen dròngen.
‘Ja, Fred...... ik weet 't wèl......, maar ik...... och je kènt me immers niet......’ weerde
ze zwakker.
Haar tegenstand, dien hij niet kon begrijpen, bracht hem in een roes van begeerte.
Nu eerst voelde hij met smartelijk heerlijke zekerheid, dat
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deze tot-snikkens-toe teere en schreeuwend-felle liefde zijn onontkoombaar noodlot
zou zijn...... voor altijd.
‘Maar ik hoù van je - drong hij in stijgend verlangen - ‘O, jij...... jij...... Annie, toè
laat me......’ zijn armen beefden terwijl hij haar naar zich toetrok. Als in een droom
zóó week, zóó willoos rustte ze aan zijn borst. ‘Fred......’ zuchtte ze in stille overgave.
Met een korte kreet boog hij zich over haar...... gulzig drinkend de zucht van haar
weerloozen mond, die wègweek onder zijn hunkerende lippen...... Maar toen hij haar
verbijsterd losliet wist hij - met een felle pijn, die hem diep doorschokte - dat haar
lippen koud waren gebleven...... zonder vreugde.......
Vol schaamte bracht hij haar hand naar zijn brandende oogen. Haar vingers beefden
- ze schreide......
‘Vergeef me kind’ zei hij heesch.
‘Het is immers mijn schuld’. In haar stem had een zóó wanhopige zelfverachting
geklonken, dat hij opschrok: ‘God...... Annie...... er is iets......’
‘O, Fred!......’ Haar handen, waarmee ze vluchtig over haar oogen had gestreken,
zochten steun op zijn schouders...... haar schokkend hoofdje kwam rusten aan zijn
borst.
Hij streelde het loswoelend haar.
‘Vertel me dan, kindje...... toe vertel me dan maar’.
‘Ik had je alles willen zeggen, vanavond’ - Een zóó hevige snik doorschokte haar,
dat hij de teere bovenarm - gloeierig door de dunne bloeze - in zijn klemmende hand
voelde trillen.
‘Maar ik kòn niet...... Jij was juist zoo jongensachtig blij in 't begin...... en toen je
zag, dat ik daarin niet mee kon gaan werd je zoo gesloten...... zoo koud in eens......
Daar net, toen je weer zacht en lief met me praatte...... dat deed me zoo goed...... en
toen......’
‘Heb ik je verschrikt met mijn hartstocht?’ drong hij, plots weer vol verlangen
haar zóó veroverend te zoenen, dat haar hijgende mond wel sidderend terug zoenen
moèst. Maar zich zelf geweld aandoende vroeg hij zacht: ‘Hou je niet van me?’
‘Jawel, Fred.’ Ze trachtte te glimlachen door haar tranen.
‘Noù dan, malle meid!’
Maar zijn overmoed was terstond weer weg. Met heesche fluistering drong hij:
‘Wist je...... heb je al langer zóó aan me gedacht? Toen...... na het concert...... of dien
morgen in het duin al......’
‘Ja......’ ademde ze.
‘Dien morgen al?’
‘Ja, ik geloof het wèl...... maar......’
‘Maar......?’
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‘Ik dacht, dat jij 't nooit weten zou......’ En toen hij jongensachtig lachtte, zei ze met
nadruk: ‘Ik wilde het niet...... omdat ik je toch nooit gelukkig zou kunnen maken.
‘Och, maar schatje!’ Hij vond die zelf-onderschatting en haar zwakke poging zich
uit zijn arm los te maken weer aanbiddelijk naief.
‘Heusch, Fred’ verzekerde ze ernstig, maar dat meisjesachtige ‘heusch’ deed hem
glimlachen.
‘O, laat dat maar aan mij over...... het eenige waar het om gaat is of jíj...... Zeg
Annie, geloof je niet, dat ik jòu gelukkig zou kunnen maken?’
‘Nee......’ zei ze toonloos. Ze schudde langzaam 't hoofd, tranen welden weer in
haar oogen.
Fred stond plots als verlamd.
‘Waarom?......’ vroeg hij moeilijk en dan cynisch barstte hij uit: ‘God...... natuurlijk,
ik heb het wel gevoeld...... aldoor zonder 't te willen gelooven...... er is iemand
anders...... Zoo'n schóóljongen, natuurlijk......’ Maar beangstigd door haar zwijgen,
pleitte hij deemoedig: ‘Maar die kan toch niet zóó wanhopig veel van je houden,......
nee...... anders zou je ook niet......’ De herinnering aan haar overgave, waarvan hij
alleen nog de zoete weerloosheid proefde, had hem plots volkomen gerust gesteld.
‘'t Is niet wat jij denkt, Fred’ - zei ze wonderlijk rustig in eens - ‘'t Was een màn......
een getrouwde man......
Je weet, dat ik het vorig jaar in Lyon ben geweest. Ik logeerde er bij kennissen;
een dokter en zijn vrouw. Een geleerde eigenlijk, maar zoo heel anders dan die
gewoonlijk bij ons thuis kwamen, zoo levenslustig en vol kleine attenties, ècht fransch.
Ik was nog zoo'n onnoozel kind toen en vond het wel aardig, dat zoo'n beroemd man
zooveel notitie van mij nam. Ik praatte graag met hem en vond 't een prachtige
oefening voor m'n fransch...... We waren veel samen alleen, want z'n vrouw...... Nu
ja, ze was zoo'n beetje een sloofje en erg stil...... 'n hòllandsche.
Toen op 'n avond heeft hij me gezoend. 's Nachts in m'n bed heb ik zóó gehuild
van geluk èn van schaamte...... Ik kon niet meer buiten hem en toch vond ik me zelf
zoo slècht omdat hij getrouwd was......
De avond voor ik weg zou gaan - God, ik was zoo wanhòpig - ik kon niets zeggen
- 't was me onmògelijk in een andere taal...... Ik huilde maar en hij......
Dien nacht kwam hij bij me op m'n kamer, hij...... Ik ben toen z'n vroùw geweest......
Den volgenden morgen moest ik naar huis terug. Ik begrijp nòg niet hoe ik de
kracht heb gehad. Bij het eerste station ben ik uitgestapt; ik kòn niet verder...... Maar
ik zag er zóó tegen op vreemde menschen te moeten aanspreken dat ik maar weer in
mijn hoekje ben gaan zitten......’ - Ze poogde te glimlachen, maar haar smalle gezichtje
bleef strak - ‘Thuis
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kon ik het niet uithouden. Heele dagen doolde ik maar als een waanzinnige rond,
door de duinen; ik wist zelf niet waar...... Ik dacht dat ik zwanger was. God, ik was
zoo bang en hoopte, dat ik maar dood zou gaan...... En dan weer, als 't 's avonds zoo
plechtig stil was buiten, zag ik 't in eens als een uitkomst - dat kindje van hèm,......
was ik de heele wereld vergeten......
Ik zou dat jaar naar de universiteit zijn gegaan. Ik had dat met zooveel moeite
doorgedreven, maar nu zag ik er ontzettend tegen op. Voor moeder was het geloof
ik een groote geruststelling, dat ik thuis bleef, ze vond me zoo vreemd geworden......
Maar toch heeft ze nooit iets vermoed. Ze vindt het zelfs heel prettig voor me, dat
ik wéér ben uitgenoodigd, voor dezen zomer....’
‘En...... gà je?’ had Fred willen vragen, maar vreezend haar pijn te doen, zei hij
zacht, als tot een zieke: ‘hield je van hem?’
‘God, ja...... hòe kon ik anders......’
't Was Fred of nu eerst dit alles, dat hij als een ontstellend verhaal had aangehoord,
tot werkelijkheid werd. Van oogenblik tot oogenblik doorleefde hij wilde wanhoop
en weemoedige verteedering. Hoe mooi was het en hoe wreed...... dit àlles om een
ander...... ‘Dat kindje van hèm’ hoorde hij haar weer extatisch zeggen...... Nooit......
nooit meer zou ze zóó kunnen lijden. Dit vooral voelde hij scherp en hij wist nu weer
- wat hij lang had kunnen vergeten - dat liefde...... bovenàl...... lijden was...... Voor
een vrouw...... ja, maar óók voor een man. Want nu leed hij als nooit te voren en 't
was of hij nu voor het eerst lièfde voelde......
Voor de eerste maal had hij iets van het leven gevraagd, iets meer dan een
compromis, iets dat heel ècht en gaaf zou zijn...... Diep in hem was het blije verlangen
geboren naar een kind van háár...... en dat zuiverste was nu bezoedeld...... Wat hielp
't of hij haar nog inniger lief had om wat ze hem nu deed lijden, of hij al blind van
liefde alles zou kunnen vergeten, zèlfs, dat ze voor hem misschien nooit zou zijn als
voor......
‘Dat kindje van hèm’ had ze gezegd en eeuwig, eeuwig zou hij de bevende
verrukking van die schroomende woorden hooren......
En terwijl hij - toch weer hoopvoller - vroeg: ‘En nu...... hou je nog altijd......?’
moest hij onmiddellijk denken, dat ze toch nóóit zou zeggen later...... ‘dat kind van
joù’, uit vrees hem te kwetsen...... O, als er een kind was geweest, háár kind, haar
zorg en haar schande-voor-de-wereld, hoe zou hij van dat levende wezentje hebben
gehouden, zonder één bijgedachte!...... Maar nù...... welke onnaspeurlijke instincten
hadden haar woorden diep in hem opgewoeld?......
Zwijgend stonden ze tegenover elkaar.
‘God, wat ben ik wreed - dacht Fred - waarom is het me plots onmogelijk de
teedere woorden van begrijpen te zeggen die toch diep in mij leven.
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Annie zei langzaam ‘Ik heb gedacht, dat ik altijd van hem houden zou...... ik wilde
dat gevoel niet loslaten, al moest ik eindelijk wel erkennen, dat hij...... Maar toen jìj
kwam...... God, die twijfel was zoo vreeselijk...... Als ik me de eerste maal heb kùnnen
vergissen, dacht ik aldoor weer...... Ik bedrieg jou en mezelf misschien...... och, ik
weet niet meer, wat ik doen moet!’
Fred voelde zich ellendig. Waarom nam hij haar nu niet koesterend in zijn armen.
Waarom zei hij niets. Hij wist immers zoo zèker - zooveel beter dan zij zelf - dat ze
niet slecht en niet zwak was.
‘Ik voel nu nog meer, hoe ik je pijn moet hebben gedaan met m'n hartstocht’ zei
hij moeilijk en ofschoon ze het hoofd schudde met gesloten oogen, fel verbijtend
den smartelijken mond, ging hij voort: ‘Ik vond het ellendig, dat ik toch... dàt gewild
had... je was in mijn oogen nog zoo'n kind, hè...... maar nu voel ik me heelemààl 'n
bruut.’
Hij zweeg verschrikt...... Nu was die wilde lust om te vernielen, te móórden tòch
doorgebroken!......
Annie had de oogen wijd geopend, als een gejaagd dier zag ze hem aan. ‘Maar
toèn wist je toch niet, Fred...... Of ziet iedereen dan dat ik zwàk ben......’
‘God néé, Annie, toe wees niet bitter!’ Hij voelde, dat hij haar weer onrecht deed,
want ze had het angstig, smeekend gevraagd, zonder een zweem van verwijt. Maar
hij moèst iemand pijn doen, nu hij zelf zoo gefolterd werd......
‘Dat ze alles, àlles heeft weg gesmeten in naieve overschatting van 'n eerste,
kinderachtige liefde’ dacht hij telkens weer. Maar diep-in wist hij toch aldoor, dat
die liefde heel zuiver en heldhaftig moest zijn geweest en dat hij dit niet wilde
erkennen...... omdat hij die onzelfzuchtige overgave voor zich zèlf had begeerd......
‘We moeten gaan......’ zei Annie toonloos.
‘Ja......’
Een pijnlijk zwijgen viel tusschen hen, als een vage, maar ondoordringbare nevel.
Eerst toen ze weer op den straatweg liepen, waar de hel witte lichtjes, brutaal-reëel
schitterden onder het valsch verkleurde boomdak, vroeg Annie: ‘Vind je me werkelijk
zoo verbitterd?’
‘Nee...... néé...... och kind, ik bewònder je...... maar 't was zoo pijnlijk...... na dat
eene zalige oogenblik......’ Fred wendde het hoofd af. Moest hij dan telkens wéér
wreed zijn? Hij durfde niet meer spreken uit vrees, dat hij haar tòch weer - zonder 't
te willen - zou kwellen.
Maar toen ze samen op het tuinpad stonden bracht de gelijk gestemde gedachte
aan de onbekommerde menschen in het verlichte huis hen weer tot elkander.
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‘Ik zal de storm wel bezweren’ bood hij aan met een weemoedig lachje. En ze
glimlachte zóó dankbaar terug, dat hij haar wel had willen omhelzen...... Maar hij
vertrouwde die opwellende teederheid niet meer.
Fred was vroeg naar zijn kamer gegaan - Annie's heiligdom - waar hij 's avonds
gewoonlijk werkte en waar, sedert de komst van de beide andere logé's ook zijn bed
was gespreid op den divan.
Eén voor één bekeek hij de vaasjes en beeldjes, de kleurige doeken en kussens,
de litho's aan de wanden als zag hij dat alles voor het eerst.
Ja, dat was wel ècht het h o m e van een beschaafd, aristocratisch opgevoed
meisje...... 'n Toorop, 'n paar Hoytema's...... maar die Luini op de eereplaats boven
de schoorsteen getuigde toch weer van een meer bijzondere keuze. Hoe weinig
‘renaissance’ was dat vrome fresco in goud en blauw, sober ondanks de pronkende
kleuren. Meer een strenge heilige, dan een moeder leek deze madonna zonder bambino
en toch hoe oneindig weemoedig was haar teedere glimlach......
Fred stond op uit den ouderwetschen armstoel - Annie's lievelings plaatsje vanwaar uit hij langen tijd de groote reproductie in oud-gouden lijst had zitten
beschouwen. Uit haar boekenkast nam hij, op goed geluk, 'n bandje: Verhaeren's
‘Hélène de Sparte.’ Waar het boek open viel las hij:
‘Tu repousseras loin, bien loin, hors de toi-même
Comme une meute ardente et sauvage de loups,
Comme la peste et la mort, ces désirs fous
Qui jusqu'au fond de nous, t'outragent et m'outragent......’

Maar toen hij het beklemmend zwoele gesprek tusschen Hélène en Electra in zijn
geheel had herlezen, begreep hij toch niet meer, waarom die regels hem zoo hadden
getroffen...... Onwillekeurig sloeg hij de eerste bladzijden op en hoopvol beluisterde
hij Menelaos' woorden:
‘Pour moi, vous resterez toujours la reine ardente
Dont rien n'a pu flétir le front ferme et vermeil.’

Maar Hélène's schoonheid was de onschendbare van een klassiek beeld......
Er werd geklopt......
Annie kwam binnen. Ze was gewoon vroeg naar bed te gaan en 's morgens nog
voor de anderen opstonden alleen te wandelen. Iederen avond, als Fred boven werkte,
kwam ze hem goeden nacht wenschen. Ze bleven dan meestal nog een poosje
vertrouwelijk praten......
‘Wat zie je bleek kind,’ zei hij lief-bezorgd, maar zonder 't dieper contact te zoeken.
‘Ja...... ik ben moe...... ik ga maar dadelijk naar bed.’
‘Wat léés je......’ vroeg Annie na een stilte.
Ze leunde tegen den arm van een stoel, als kon ze niet besluiten rustig te gaan
zitten. Fred liet haar het boek zien.
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‘Mooi?’
‘Ja...... heb jij 't gelezen?’
‘O, jà!’ zei ze warm, maar het gesprek vlotte niet.
‘Prachtig zèg...... die Luini!’
Fred voelde, dat het dwaas was daar nu over te spreken, maar wist niets anders te
zeggen. Toen hij opkeek, omdat ze niet antwoordde zag hij, dat ze dof voor zich uit
zat te staren. Een smartelijke trek zweefde om haar mondhoeken, waar anders - ook
als ze verdriet had - altijd nog iets van een glimlach bleef.
Ze stond op. ‘Nu ga ik maar,’ zei ze moedeloos...... Even zagen ze elkaar recht in
de oogen... hun monden trilden in verwachting... maar geen van beiden vond de
kracht om de doffe droefheid te overwinnen.
Ze scheidden als vrienden die elkander niet meer begrijpen......
Fred liep met groote passen de kamer door. Telkens nam hij zich voor te gaan
slapen, maar telkens vond hij zich zelf terug op het maanverlichtte balcon. Hij kòn
nog niet scheiden van dit alles. Er was nog zooveel om over te denken. En ook wilde
hij nog zoo lang mogelijk dicht bij Annie blijven.
Hij luisterde naar 't geritsel van een vogel die op zijn tak ging verzitten.
Hij stond nu dicht achter de open geslagen balcondeur van Annie's kamer, die
grensde aan de zijne en hoorde haar omwoelen in bed. Sliep ze?...... Voorover buigend
kon hij 't witte bed even zien...... Wat zou ze dènken, als ze wist dat hij daar stond?......
Maar er was zulk een wijding in den nacht en zooveel droefs in hun...... liefde.
Haar heengaan daareven was geweest als een afscheid voor altijd...... terwijl gisteren
nog...... Ach nee, gisteren óók niet en nooit, was 't geweest als bij ànderen...... bij
verlièfden......
‘Fred, kom eens hier?......’
Haar stem had vast en helder geklonken, maar toch met het onmiskenbaar timbre
van een vrouw die in bed ligt......
't Gaf hem even een beklemming. Maar onmiddellijk dacht hij bitter, dat ze
tegenover hem immers geen preutschheid behoefde te veinzen en natuurlijk ook
begreep, dat hij - nu ze hem haar vertrouwen had gegeven - niet zoo gròf kon zijn......
In z'n gekwetste ijdelheid aarzelde hij even. Maar er was iets beslists in haar vraag,
waaraan hij zich niet kon ontrekken......
'n Rechthoekig vak maanlicht viel dwars over het bed, waarin Annie hem
half-opgericht wachtte.
Voor de eerste maal zag Fred haar loshangend haar. 'n Plotse vreugde doorstroomde
hem, maar hij wilde daaraan niet toegeven.
‘Ik heb moeder gezegd, dat ik nièt naar Lyon ga’, zei ze met vlakke stem.
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‘O......’
‘En......, dat ik hèm niet meer ontmoeten wil’.
Ze sprak nu dringender, als hunkerend naar 'n blik van goedkeuring. Maar Fred
dwong zich zelf zoo onverschillig mogelijk te vragen: ‘Je hebt je moeder toch
niet......?’
‘Nee...... alleen maar, dat hij me niet sympathiek was...... Moeder begreep natuurlijk
wel, dat er een reden moest zijn, maar vroeg toch niets...... Och ze zien me thuis nog
zoo heelemaal als 'n kind......’
Zwijgend, in gespannen denken, zat Fred op den rand van 't bed. ‘Dus...... je had
wèl willen gaan......’ vorschte hij eindelijk langzaam.
‘Och nee......’ zei ze onrustig, ‘Nee, ik wist niet...... God, Fred, waarom ben je zoo
hàrd?......’
Hij had verwacht, dat haar eindelijk verwijt hem goed zou doen, maar haar stem
had zoo zacht smeekend geklonken, dat hij zich nòg rampzaliger voelde.
Andere, minderwaardige vrouwen had hij zooveel vergeven en dit kleine meisje
zou hij kwellen tot ze zich vol bitterheid van hem afwendde?......
Toen - zich overgevend aan de zachte ontroering, diep in zijn borst - dacht hij, dat
het toch een heerlijk wonder was, dat 'n verwend, fijngevoelig meisje als zij - na haar
eerste oneindig bittere teleurstelling - weer vertrouwen kon in liefde......
Maar hij vond geen woorden. Zacht nam hij haar hand, die ze hoog aan haar borst
hield geklemd, tusschen de als in pijn naar voren gedrongen schouders.
‘Toe, zoèn me!’ fluisterde hij heesch......
Met een korte kreet gleed ze achterover in de kussens, z'n donker hoofd
neertrekkend, beide handen krampachtig om z'n hals...... Zoo nam hij haar mond......
Even weken haar lippen zacht onder z'n felle zoen, maar dan - met een siddering van
vreugde - voelde hij haar mond òpleven in zalig dringende welving.
‘Maar nu moet je weg.’ Rustig blij klonk haar zingende stem.
‘Nu al?’ Met één vinger streelde hij haar fijnen schouder onder den rand van haar
nachtjapon.
‘Wat ben je toch een brutale jongen,’ plaagde ze.
‘Hè nee...... Annie, zèg dat 't niet waar is!...... Ik mocht m'n meiske toch wel 'n
nachtzoen brengen?’
‘Natùùrlijk, schat.’ Ze lachten elkaar toe als onbezorgde kinderen.
‘Goed - zei hij ferm - ik zal gaan - maar mòrgen......’
‘Morgen en óvermorgen en altijd, liefste!......’
Haar lange donkere wimpers knipperden, 'n vergenoegd spinnend poesje leek ze,
in haar warm nestje.
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‘Vind je me heusch geen ouë man?’ schertste hij, neerziend langs z'n kleeren, die
zoo ernstig-donker waren bij al die witte weelde.
‘Jij? - zoo'n jòg - zoo'n ècht kind?......’
‘Je weet wel bèter,’ zei hij gedempt, diep ademend - en toen ze plagend bleef
zwijgen, zoende hij haar zóó wild, dat ze even ademloos liggen bleef eer ze stralend
met gesloten oogen fluisterde: ‘M'n màn...... mìjn man, hè?’
Dankbaar kustte hij haar smalle vingers, die ze telkens plagerig terug trok......
Eindelijk, zich moeilijk losmakend, ging hij......
Op den divan lag hij klaar wakker te denken hoe alles was gekomen. Want 't was
niet enkel 'n roes geweest en aldoor had hij...... dat àndere geweten. En hij wilde haar
verleden ook niet vergèten...... Hij zou de kleertjes, die ze als heel klein kind gedragen
had kunnen zoènen...... Hij moèst ook haar eerste liefde aanvaarden als mooi......
ondanks alles...... God, hij had 't niet noodig gevonden haar iets van zich zelf te
vertellen...... Sprak 't dan zoo van zelf, dat 'n meisje......?
In haar smalle bedje zou ze nu zalig liggen na-droomen...... Dacht ze aan de vele
zonnige morgens die deze lente nog brengen zou...... Of...... ook aan het donkere
smart-jaar, dat nu voorbij was......? Stellig ook dááraan - en nog was alle leed niet
geleden - Er zouden nog droeve avonden komen, nachten van strijd en vertwijfeling
misschien. Maar hij vreesde nu nièts meer......
Een frissche windvlaag stroomde de kamer binnen. Met begeerige teugen dronk
hij de geuren van dennen en bloemen......
‘Mòrgen......’ dacht hij en achter z'n gesloten oogen zàg hij de kleurige lenteweelde,
de héél jonge zon, die hen beiden trillend omvangen zou in z'n blonden mantel......
als twee koningskinderen.
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Herfstdans,
door Jan J. Zeldenthuis
Schuwe nimfen mijner heide,
Waarom danst gij met den wind?
Waarom gaat gij van de wijde
Wereld tot dit herfstgetijde,
Waar ge dóóde blaad'ren vindt?
Laat dat dansen, laat dat wreede
Spel van blad en najaarslust;
Wacht nog even en tevreden
Laat de wind dit spel beneden,
Vindt bij anderen zijn rust.
Schuwe nimfen, laat den zomer
Niet in spel van blaad'ren gaan,
Is al herfst weemoedig droomer,......
Voel: de dag wordt traag en loomer;
Straks zal 't al vereenzaamd staan!......
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Kroniek.
Boekbespreking.
Marie Gijsen, Eén uit Velen, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij, 1920.
Met een zoo frisch en sterk levend boek als dit in de handen, moet men noodig
beweren, dat het realisme dood is! Trouwens, al was het alleen door de fransche
oorlogslitteratuur, wij hebben wel anders geleerd in de laatste jaren. Wat zou het dan
ook - gesteld eens, het kón gebeuren - verschrikkelijk jammer zijn, dit realisme dood!
Het trouwe en eenvoudige verhaal van ontroerende levensdingen, het verhaal van
menschen uit eigen tijd, hun illusies en hun decepties, hun meestal zoo korte geluk
en hun dikwijls zoo lange ellende, en dit verhaal gedaan door een bewogen en
eerbiedig medemensch...... Och, zou er wel werkelijk eenig gevaar voor bestaan?
Zou het wel ooit ophouden te l e v e n , en ons te doen meêleven.
In Brabant, dicht bij de grens, en even vóór den oorlog, begint dit eenvoudige en
zoo aangrijpende verhaal. Stiena Verbooge, een arme jonge weduwe - nog frisch en
vief - met één dochtertje, Netteke, en Rinus Beekers, een jonge weduwnaar, met één
zoontje, zijn Neliske, gaan trouwen. Ze houden van elkaar, en ze zullen het samen
beter krijgen. Tante Bregitte raadt het Stiena af, maar haar verstandelijke argumenten
vermogen het vrouwtje niet te treffen. De eerste huwelijkstijd is een idylle - indien
dit woord hier tenminste op zijn plaats is, tot korte aanduiding van zoo eenvoudig,
en kort, geluk. Want dan breekt de oorlog uit en Rinus moet dienen. Zijn zwangere
vrouw aan het sjouwen voor twee; van de rijks-vergoeding immers kan ze niet bestaan.
En als de ‘mobilisatie’ aanhoudt, alle levensbehoeften duurder worden en lastiger te
verkrijgen voor wie 't zoo volhandig heeft, als het stukje land de zorg niet krijgen
kan die het noodig heeft en ten slotte bederft door overstrooming, dan wordt het
armoe en ellende in Stiena's huisje. Ook Rinus, die nu en dan thuiskomt, voor
vier-en-twintig uur meestal slechts, vermagert en verarmt. Hun kind is een stumpertje,
hun hondje moet verdronken worden; er kan geen voedsel meer voor overschieten......
Wanneer Rinus wegens desertie in 't cachot zit en Stiena van verdriet waanzinnig
wordt, dan is 't verhaal uit - spreekt van zelf, niet waar?
Inderdaad, wèl ‘uit velen’ zijn deze verhaalfiguren gekozen, wel banaal is hun
geschiedenis, wel reden is er, voor onze ‘universeelen’ b.v., om hun schouders op
te halen. Maar ik herhaal: zelden hebben in den laatsten tijd, in nieuwe hollandsche
litteratuur, menschgestalten mij zoo sterk levend voor oogen gestaan als deze Stiena
en haar Rinus. Weet ge, dit is geen boek om veel over te praten, maar wel om ontroerd
te lezen en om heel dankbaar voor te zijn, de schrijfster altijd te eeren.
H.R.
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Ellen, Een Herfststorm, Amsterdam, Em. Querido, 1921.
Wie er, als ik, aan begonnen is, terstond na de lezing van ‘Eén uit Velen’ lijkt een
romannetje als dit, met zijn onuitspreekbaren titel*), aanvankelijk een beetje frivool,
en ook niet heel erg de moeite waard. Wat kunnen ons, nog vol ontroering als wij
zijn door het plastisch en zoo innig verhaal over Stiena en haar Rinus, nu plotseling
Marianne Vermeer's kortstondige bevlieging voor Henk van Royen en haar zich tot
liefde ontwikkelende kameraadschappelijkheid voor ‘Dolf’, den schilder, schelen!
Maar, zegt ge, dat is dan ook volstrekt niet noodig, twee zoo ongelijksoortige boeken
- men ziet dat van buiten al haast! - vlak achter elkaar te lezen. Zeer schrander
opgemerkt, vernuftige lezer. Ik zei het dan ook alleen maar, om er vervolgens bij te
kunnen voegen, dat bij mij, en waarschijnlijk bij mijn onderstelden lotgenoot, Ellen
zich ten slotte toch wist te handhaven. Zij overwon natuurlijk niet over Marie Gijsen
- die in alle opzichten haar meerdere is - maar zij wist ons toch v o o r z i c h te winnen,
zij wist zich te doen.... vergeven, te doen volgen, te doen bewonderen zelfs ten slotte.
En dat met zulk een opgewonden verhaal, over liefde die niet heel diep kan zijn
gegaan? Ja, want zij beleefde dat verhaal en wist ons meê te sleepen door de warmte,
de omstuimigheid van haar woord.
Deze H e r f s t s t o r m is de beste vertelling die E l l e n geschreven heeft, de eenige
goede zelfs. Haar brieven (‘Een Vriendschap’) waren, als zoodanig, misschien iets
beters, maar dat zij toch ten slotte nog een novelle zou leeren schrijven, had ik niet
gedacht. Mijn eerlijk gemeend compliment daarvoor! Het bewijst hoe, bij echte
geestdrift, levenskracht en werklust, met een matig talent valt te woekeren.
Dat ook dit verhaal van Ellen een bijna lyrisch subjectief karakter draagt behoef
ik haast niet te vermelden. Een romanschrijfster in optima forma, die haar personen
hun eigen bestaantje leven doet, die maar aandachtig kijkt en luistert, en dan opschrijft
wat zij ziet en hoort, zóó eene zal Ellen wel nimmer worden. Haar Marianne is......
de briefschrijfster uit Een Vriendschap, is Klaartje Hartig en de heldin uit haar andere
verhalen. En Dolf, haar held, is de vereerde, geïdealiseerde kunstenaarsfiguur, dien
wij ook al van haar kenden. Hij deed mij een beetje aan Murger denken, hij is
modern-romantisch, deze ruwe, bijna brute, kerel, die toch zoo fijngevoelig is en
zoo'n vervaarlijk knap artiest. Maar de beste, de verrassende figuur in Ellens boekje
is Henk van Royen. Deze hollander leeft. Dit is de echte Amsterdamsche
gedistingeerde kantoorheer, gesteld op zijn fatsoen, zijn ‘goeden naam’, toch wel
hunkerend soms naar een avontuurtje, maar even voorzichtig als hij gedistingeerd
is. Geen hark, geen ‘sloome Hein’, o neen, een meneer, een haast overbeschaafde,
haast overbeheerschte.... meneer. Een type!
H.R.

*) Waarom niet: Najaarsstorm?
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E.G. van Bolhuis, De Rechtmatigen. Amsterdam, N.V. Drukkerij Jacob
van Campen, z.j.
Toen ik dit boek tot het verheugend einde doorworsteld had, heb ik een poosje zoo
stil voor me heen geglimlacht. Want waarlijk, voor wie maar de dingen in het rechte
licht zien wil, het zijn toch in menig opzicht bemoedigende tijden. En steeds weer
verschijnen er van die hoopvolle teekenen, waaruit het hunkerend hart besluiten mag,
dat toch immer het schoone zegeviert. Zoolang algemeen geachte middenstanders,
gelijk de heer Van Bolhuis er wel een wezen moet, hunne zakenpen in dienst stellen
van de Nationale Kunst, zóólang behoeven wij aan hare toekomst niet te twijfelen......
Ik ken helaas den heer Van Bolhuis niet. Ik houd het voor zeker echter dat hij
drogist is, ergens in Twente. Wat gaat deze auteur handig met zoet en zuur om, hoe
kent hij de waarde van allerlei stroopjes en zalfjes! Alleraardigst is ook de Stijl, en
de Woordkeus, niet te vergeten! Het is eene ongedachte verrijking, iets om gelukkig
mee te wezen, een origineel genre!
De eigenlijke geschiedenis verzwijg ik den lezer. Die is te aardig om zoo maar
gevoelloos te verklappen. De aardigheid zou er af gaan - je moet het zelf lezen. Dan
snap je zoo lekker-langzaam-aan wie d e R e c h t m a t i g e n zijn - wij immers, wij
lezers, die voor een paar Hollandsche guldens hier driehonderd bladzijden
v e r s i e r d e litteratuur krijgen, en daar r e c h t op hadden, nietwaar, waar toch alles
al zoo duur is......
Alleen een ietsje kan ik er maar van zeggen - namelijk iets over de taal.
Wanneer een schrijver van onze dagen, weergevend het fantastisch gedroom van
een peinzend jong meisje, in steeds opnieuw geploeter zou tasten naar het éénigjuiste
beeldende woord, daar schrijft de heer Van Bolhuis, geniaal over ‘wonderlijke
gedachten.’ Gedachten waaraan ‘verder gesponnen’ wordt: ‘Stiene spon verder voort
aan h'r wonderlijke gedachten, d i e s t e e d s v a s t e r v o r m a a n n a m e n .’ (156).
Dat is eene beelding die niet voor de poes is, en zoo zal het ook geen verwondering
wekken, wanneer hier van vallende droppels wordt gezegd, ‘i n e l k v a n d e
d r o p p e l s g l o o r d e e e n s p r a n k v a n d e z o n ’. (165). Immers eene
zoodanige beschrijving treft zoowel door de opvallende gelijkmatigheid in de
sprankendistributie als door de ongemeene kracht der dichterlijke visie!
En zooals het nu gesteld is met deze twee aanhalingen, zoo is het verder, den
geheelen Roman door. Zou een gewoon beginneling zeggen, dat iemand, buiten
komend, behaaglijk de frissche lucht inademt, de heer Van Bolhuis spreekt van
snuiven, zelfs van snuiven met teugen: ‘Behaaglijk snoof hij de frissche lucht in m e t
g r o o t e g u l z i g e t e u g e n .’ (166) Zegt een minder begaafd auteur dat eene duif
hare veeren net, de heer Van Bolhuis ziet de duiven, ‘op het dak met hun snavels de
veeren verzorgen, o m a a n s t o n d s n e t j e s t e r v l u c h t t e g a a n .’ (167) Hier
is de wereld van het uiterlijk waarneembare aangezien met geenszins alledaagsche
oogen
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en het getuigt niet minder van oorspronkelijke visie, wanneer de schrijver over den
nieuwen bloei der vruchtboomen zich aldus uitlaat: ‘De zonnestralen hadden aan de
vruchtboomen de knoppen o p e n g e p u l k t ’ (168)
Terwijl zeer juist beeldend even later gezegd wordt: ‘Heel een macht van m u g g e n
e n z o e m e n d g e d i e r t e dwarrelde uit, d r a g e n d h u n d e u n e n d g e r u c h t
i n d e l e v e n d e s u i z e l v a n h e t s t i l ’ (170) Van een man, die het voorrecht
heeft, al dit schoons ‘met een wijd uitzicht over de gloriënde landen’ te mogen
aanschouwen, vertelt de schrijver, dat deze ‘m e t k u r e n d e o o g e n z a g i n d e
w i j d e h e l t .’ (170).
Van dezen man heet het even later: ‘'t Scheen dat zijn lichaam beweging behoefde,
want met forsche rukken wierp hij zich vooruit den kant op
n a a r h e t d o r p .’ (171)
Tegenover zùlk innerlijk aanschouwen legt een doorsnee-auteur het af. Het is
allemaal even ongemeen! Iemand snikt hier niet gewoon - hij s n u k t . Iemand slurpt
niet - hij l u r p t Wanneer het onweert, doet de regen niet op normale wijze aan het
gras goed - dat gras groeit in één nacht ‘eenige duimen.’ En wanneer de zon dat des
ochtends vroeg al in de gaten krijgt, lacht ze daarom ‘dat het d e n d e r t over de
wereld’ en ‘met haar tooverstralen’ ‘ontsteekt’ ze ‘lichtjes en teere flonkeringen in
alle droppels’. (189). Welk een woordlyriek! En hoe verheugend, te bemerken dat
het in de natuur ten slotte even gemoedelijk toegaat als in den drogistenwinkel!
Natuurlijk onweert het dáár ook wel eens! Doch zooals een fatsoenlijk drogist op
zijn hoogst in een lastig moment ‘gossie’ zegt, zoo zijn de benauwenissen in het in
dezen Roman beschreven leven van geen grooter hevigheid dan de op pagina 156
ontstellend beschrevene: ‘...... Een groote kat sprong over den weg en toen was er
ineens niks meer - a l l e s w e g ! M a a r die kat had oogen, o o g e n a l s v u u r ,
heel de hel zat er in en die kat stoof weg (voor de twééde maal dus! - D.Th.J.) eerst
over den grond en toen vloog ze de lucht in -’ (156) Het opmerkelijkste heb ik
gespatieerd doch is hij niet van begin tot eind interessant, de letterkundige drogist,
wanneer hij dondert?......
Hoe gelukkig, dat eene uitgeversfirma den fijnen smaak had dit boek, met schoone
teekeningen verlucht, aan eene absoluut kunst-ongevoelige vergetelheid te
‘ontrukken’! Hoe gelukkig dat er eens iemand opstaat, die er de aandacht op vestigt
hoezeer wij onverstandig deden en doen met het goedkoope keurig-verpakte litteraire
sanatogen te versmaden voor de dure en toch vaak zoo gevaarlijke medicamenten
van gestudeerde heuschelijke dokters! Alleen zou men uitgever en auteur in
overweging willen geven, de romans van den heer Van Bolhuis voortaan in
afleveringen te doen verschijnen, en ze aan de klanten in zijn winkel uit te deelen
als toegift. Ze hooren zoo eigenaardig thuis in de kringen van menschen die het a b
c nauwelijks kennen...... En ook overigens! Want welke perspectieven voor onze
litte-
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ratuur zou die maatregel openen! ‘De Rechtmatigen’ bij de booien in de keuken, en
de letterkundige discussie aan de toonbank, onder de oogen van den kwakzalver met
zijn natuurgeneeskundig praeparaat!......
D.Th.J.

Antoon Thiry. Het Schoone Jaar van Carolus. - Amsterdam, Maatschappij
voor Goede en Goedkoope lectuur, 1920.
Velen die dit boek lezen, zullen zeggen: nu ja, dat liedje kennen wij al - Thiry's vriend
en landgenoot, Felix Timmermans, heeft het ons immers al voorgezongen en hij deed
het heel wat sterker, heel wat feller...... Zij zullen wellicht spreken van nabootsing van een bleeke tweede editie en zoo meer. En daarmee doen zij Carolus onrecht. Er
is ongetwijfeld zeer groote overeenkomst tusschen beide boeken, - Pallieter en
Carolus, Timmermans en Thiry - het zijn verwante zielen, een harmonisch kwartet
vormen zij met hun viertjes en wie heeft zóó'n fijn oor, dat hij de een van d'ander
zuiver onderscheidt? En toch.... en toch.... Ja, zij zijn Vlamingen en zij zijn jong Zij zijn beiden onstuimig en vol bruisende levenslust. Maar wat is er toch aan Pallieter
dat wantrouwen in boezemt - even soms maar, het is juist iets te dwaas, iets te
argeloos?...... De toon van zijn stem zwelt al te vol aan en breekt - een leegte valt een verwondering blijft achter. Hoe zou men niet ontsteld zijn door een licht dat geen
schaduw wierp? Zulk een wonder zou afkeer inboezemen. En de vreugde die zich
uithijgt en geen verzachtend stil accoord vindt is pijnlijk om aan te hooren; zij schept
verwildering. Aan de grens van deze zielsverwildering huist Pallieter in zijn
toomelooze blijdschap - terwijl Carolus nooit de grens van zijn waarachtige
menschelijkheid overschrijdt. Immer weer keert hij tot zichzelf in. Pallieter's leven
neemt nu en dan een wilde, grandioze, heerlijke vaart, die Carolus niet bijhouden
kan, hoewel ook hij danst, vrijt en jaagt in dit ‘schoone jaar’ van zijn leven.
Maar de Pallietersche vreugd steigert soms tot een kramp, Carolus heeft, meer dan
Pallieter, eerbied voor den droom en het mysterie en hij weet zachtjes terug te treden.
Toch kan men zich Carolus niet denken zonder zijn ouderen broeder Pallieter. Zou
Carolus wellicht zijn blijven dutten, had niet Pallieter de klaroen van zijn vreugde
hel en wijd doen schallen?
Maar laten wij de vergelijkingen en nemen wij dezen Vlaming geheel op zichzelf:
een Vlaming door en door, een kerel vol jolijt, vol vreugd aan de schoone wereld,
aan haar wisselende schijnen, aan haar regenboogkleuren. De materie is hem niet:
troost voor angst en droefenis, maar zij is hem het vuur, waarin het leven zijn vlam
geslagen heeft, zij is hem diepste wezenlijkheid. Nooit wendt hij zich mokkend af,
altijd is de natuur hem nabij. Slechts een enkele maal is Carolus de intellectueel, die
bewust geniet, en bewust arrangeert. Dan savoureert hij de smartelijke schoonheid
van een gekwelde en geteisterde menigte, die, de pest ontvliedend,
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in processie trekt naar een ver en eenzaam veldkapelletje, waar zij hun zonden komen
boeten, de houten kruizen op den rug - gebroken, zingend, ziek. Carolus is onder hen
de vurigste boeteling, maar het genot der schoonheid overstijgt het eerlijke, donkere
berouw en het leed. Nee, Carolus zelf is niet altijd gaaf - hij is, als wij het goed bezien,
vooral dienstig als bindende draad, als bewegende kracht, die de tafereeltjes tot een
schoonen cirkel bijeen reit. En zoo werd dit een boek van fijne en helder gekleurde
beelden, een teer spel van schaduw en licht. Ja, vooral zijn het de aardige en liefelijke,
de fijn geestige tafereeltjes, die onzen aandacht boeien en onzen geest aangenaam
verfrisschen door hun sierlijkheid en hun eenvoud. Daar is het verhaal van de Joppes,
den moordenaarondanks-zich-zelf, den bonkigen trouwen kerel, die, na vijf jaar uit
de gevangenis ontslagen, tintelend van verwachting naar vrouw en kinderen terugtrekt,
een kleurige borstdoek voor zijn vrouw, hobbelaartjes en spekballen voor 't kroost
in den zakdoek geknoopt.........
En hij vindt niemand meer. Later moet hij hooren dat zijn gezin reeds lang
vertrokken is; de vrouw zocht zich een anderen gezel - een schipper - niemand weet
waar zij zwerven!
Dan weer, Carolus, natuurlijk Carolus, (hij is de held, die het kwade goed maakt;
en het goede soms wel eens kwaad) en hij helpt de Joppes en maakt hem schaapherder.
Maar de Joppes is ziek van heimwee - ‘de kruiden, het weer en de sterren waren
geen kost voor den Joppes zijn hert.’ Tot hij 't volgend briefje schrijft: ‘Mijnheer
Carolus, ik kan 't ni meer uithave; ik gon man wijf en man kindere opsoeke van hier
tot Hollant. Partonneer het ma en duizend keere bedankt veur al a goetheid
Jan van Dessel bijgenaempt Joppes’
Wij kennen den Joppes en wij houden van hem. Zoo gaat het ons ook met den
fijnen, goeden, ouden heer Duyvewaert en zijn twee dochters, Anna Liza en Christien,
die beiden den held, Carolus, beminnen.
Teeder en schoon is het intermezzo - de Koningin. Een meisje van het dorp, een
notarisdochter, in liefde ontbloeid voor een Duitsch handwerkersgezel, die de beiaard
van de dorpskerk komt herstellen, vermag het niet hem alleen te laten trekken en
verlaat huis en haard om haar lief te volgen. Zij keert terug naar het dorp als zij man
en kind heeft verloren door den dood. Glimlachend in een geluk, dat van herinnering
leeft en de dood overschrijdt, keert zij in den avond terug. Haar vader verstoot haar,
doch haar oude moeder, die het verdriet verteerde, ontvangt haar met een angstige
en uitzinnige blijdschap.
Een zacht gezongen liedje is dit boekje van Thiry, een liedje over het leven, waarin
vreugd zich strengelt met droefenis.
J.D.W.
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P.C. Boutens, Beatrijs, met ill. van Joan Collette. Uitgave der Vereeniging
Joan Blaeu.
Ten spijt van alles schijnt er ook in de tegenwoordige generatie weder een vóórliefde
voor oude kunst op te komen - hoe onverklaarbaar dit ook zij - want zelfs in de
moderne drukkunst gaan wij weer terug naar de beginjaren der typografie.
En hier is geen sprake van geringe belangstelling - integendeel; de vereeniging
Joan Blaeu, die juist de schoone eenheid in boekkunst weder wil aantoonen, geeft
in haar jongste uitgave een bij uitstek goed verzorgd boekske - dat echter in alle
deelen de kenmerken der antiek-voorliefde draagt.
Opmerkelijk is dit zeker in onzen tijd. Toen William Morris zijn Kelmscott-uitgaven
begon, baseerde hij zich geheel op de 15e eeuwsche drukkunst, en hij, die in zijn
meubelkunst een voorliefde naar gothiek getoond had, behield deze ook in zijn
lettertypen; men noemde hem wel eens smalend den Gothieker en zijn boeken
waardeerde men als ‘modern-antiek.’ Geheel juist was deze uitspraak niet, want hij
imiteerde geenszins, maar zocht naar de eigenschappen, oorzaken die aan het oude
boek zulk een bekoring geven.
Nu wij echter zooveel jaren verder gekomen zijn en de Doves-press o.a. en ten
onzent ‘de Zilverdistel’ ons goede moderne typografie hebben doen zien, doet het
wel zonderling aan, de gothiek weer te zien terugkeeren.
Geheel in de oude letter van Henric den lettersnider - vermelt de colophon - is
Boutens Beatrijs gezet en de moderne kunstenaar Collette maakte er houtsneden
voor, waarbij hij, willens of onwillens, geheel het primitieve karakter der oude
houtsnede imiteerde.
Het boekje - laat ik dit direct zeggen, ziet er daardoor wel ‘genoegelijk’ uit - het
heeft iets van de ‘charme’ van een oud boekske, en als het papier wat vergeeld was,
de druk niet zoo zwart, zouden wij ons, bij wijze van spreken, in het jaar van uitgave
kunnen vergissen.
Als dit de bedoeling der Ver. Joan Blaeu was geweest: liefde te wekken voor de
schoonheid der oude typografie - zij had niet beter kunnen doen. Voor de moderne
kunstnijverheid beteekent het echter weer een schrede terug, dat men in 1921 op
d e z e wijze Boutens' Beatrijs heeft uitgegeven.
R.W.P. Jr.

Gedenkboek der Keur-tentoonstelling van Belgische meesters. Naaml.
Venn. ‘Onze Kunst’, Antwerpen 1921.
Verleden jaar heeft men van Juli tot October te Antwerpen een tentoonstelling
gehouden van Belgische kunst uit de jaren 1830-1914.
De tentoonstelling was ontstaan - aldus de voorrede - om de bezoekers der
Olympische Spelen een hoogen dunk te geven van de kunst, die in het onafhankelijk
België heeft gebloeid.
‘Met één woord: de inrichters wilden niet de Wetenschap dienen, maar de
Schoonheid; zij wilden geen geschiedenis schrijven der Belgische kunst,
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en deze tentoonstelling maken tot een herbarium, waar alle kruiden die in onzen
kunsttuin hebben gebloeid, ordelijk zouden worden gedroogd en gerangschikt; - maar
zij wilden een tuil, een levende garve bijeen lezen van de geurigste, kleurigste bloemen
die zij al dolende hebben ontmoet.’
Ziehier het standpunt, dat pleit voor het inzicht der commissie wier secretaris Dr.
Paul Buschman was, de intusschen benoemde Antwerpsche museum-directeur, van
wien wij op het terrein der museum-reorganisatie dus wellicht ook nog wel eens
frissche gedachten kunnen verwachten.
Door zijn ‘critische nota’ heeft Dr. Buschman den catalogus dezer tentoonstelling
dan ook tot iets meer nog gemaakt dan een simpele opsomming van namen en titels,
dan een prentenboek met afbeeldingen der geëxposeerde werken. Hij heeft door zijn
aanteekeningen de verschillende kunstenaars in hun volle waarde getoond, hen op
hun juiste plaats gezet in het milieu.
Hoort eens hoe hij over Hendrik Leys schrijft: ‘O! ik weet het wel: bij sommigen
is het 'n soort pose geworden, om den neus voor Leys op te halen.
Immers, Leys werd bij z'n leven gevierd, gefeest, gekroond, geadeld; zijn
schilderijen brachten geld op; uit den middenstand geboren, stierf hij als een rijkaard,
in een weelderige woning...... Allemaal goed......... maar: Nader een schilderij van
Leys - en nog vóór gij weet wat het voorstelt, grijpt de stemming u aan......
Men heeft Leys geprezen om zijn archeologische kennis, om de doordringende
intuïtie waarmee hij het verleden heeft doorschouwd, en voor onze oogen
heropgewekt. Zeker, maar vóór alles heeft hij zichzelven in zijn scheppingen
uitgestort; zijn 15e of 16e eeuwsche menschen zijn geen fictie, geen schijn: zij
vertolken zijn eigen stemmingen, zij geven de aangrijpende werkelijkheid weer, die
leefde in 't diepst van zijn gemoed. Daarom staat dit werk boven de wisseling van
tijd en mode - en is zoo onvergankelijk als het werk van menschenhanden kan zijn’.
En over Hendrik de Braekeleer: ‘...hoe heeft de Braekeleer ieder toetsje met liefde,
met ontroering neergezet, en daardoor de botte weergave der realiteit - onbewust
misschien - vergeestelijkt, want het geestelijke in zijn kunst heeft hij zeker niet
gezocht, gewild. Hij heeft het gegeven, onweerstaanbaar, omdat hij het in zich had,
onverschillig of hij een volksbuurt, een stilleven of een platburgerlijke huiskamer
op het doek bracht.’
Zoo brengt ons de catalogus langs Stevens, Stobbaerts, Meunier, Rops, Lemmen
en vele anderen zelfs tot Rik Wouters. Van ieder der kunstenaars, wier werk
geëxposeerd is, geeft Dr. Buschman een aperçu, dat waarlijk nader brengt tot den
schilder. Op die wijze is de catalogus, zooals ik reeds zeide, meer geworden dan een
herinnering aan de tentoonstelling, zij is tot op zekere hoogte een document geworden
voor hen, die belangstellen in het schoonste dat de Belgische kunstenaars in die jaren
1830-1914 hebben voortgebracht.
R.W.P. Jr.
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Marie Wandscheer in pictura te Dordt.
Het zal mogelijk al vijf-en-twintig jaar geleden zijn, dat op een Vierjaarlijksche
tentoonstelling te Rotterdam, te midden van die overstelpende hoeveelheid
schilderijen, een paar zeer kleine bloemstukjes van Marie Wandscheer de aandacht
trokken. Hoog hingen ze, voor zulke dingskes. Wie van dicht-bij de wanden langs
liep, zag ze niet eens, want men moest zijn hoofd in den nek gooien om er naar te
kijken. Sedert zijn zij mij bijgebleven; en al die jaren door, wanneer ik ze weer trof
aan een wand, de diepe Petunias, de gloeiende Oost-Indische kers, dan kwam dezelfde
gewaarwording in mij van den eersten keer dat ik met de bloemen van deze schilderes
kennis maakte. Ik zeg ‘de bloemen’, want aanvankelijk trok een geheel ander
onderwerp haar aan.
Marie Wandscheer behoort niet tot degenen, in wier leven van kind af de bloemen
een overwegende beteekenis hadden. Haar wandeltochten zullen niet geweest zijn
een gestadig oog-begeeren naar die kleurige pracht, een zoeken en snuffelen aan
slootkantjes, langs wegen en in zonnige duinen, naar de nederige, kleine kelkjes of
kroontjes, lonkende kleurtjes verscholen in het groen.
Haar Zondagen zullen niet gevuld zijn geweest met een ijverig trachten om in
vloeipapier of met andere stof zoo bedriegelijk mogelijk hun schoonheid na te bootsen.
Noch ook zal haar eerste kinderlijk geknoei met waterverf daarvoor hebben gediend.
Ik denk niet, dat zij als klein meisje vaak heimelijk in haar kastje een ruikertje of
bloeienden tak geborgen zal hebben en van frisch water voorzien om daar dan
stillekens na de schooluren heen te sluipen, als naar een verborgen schat, die er voor
háár alleen in het halve schemerduister een wonder openbaarde, zooals een jongeling
zijn eerste gekregen roos of toefje violen omtooverd ziet door de mysteriën, aan zijn
verliefde hart ontloken.
Niet aldus heeft Marie Wandscheer de bloemen lief gekregen; eigenlijk enkel door
een toeval heeft zij zich op dit onderwerp geconcentreerd.
Ik herinner mij nog, dat bij het huwelijk van Jan Voerman Sr., toen ik met haar
kennis maakte en vernam dat zij alleen figuur, vooral ook naakt schilderde, Voerman
met iets bits in zijn stem zei: ‘Ja, die dames moeten allemaal maar n a a k t - het
woord kreeg een scherpen klank - schilderen, alsof een gemberpot niet net even mooi
is.’ Het was in den tijd, dat Voerman zijn heerlijke aquarellen van rozen in grijze
gemberpotten maakte. Toevallig was hij indirekt de aanleiding, dat haar liefde voor
de bloemen openging, doordien op zijn initiatief door eenige buiten wonende schilders
een contract met een bloemist werd gesloten om aan elkeen wekelijks een verschen
voorraad te zenden. De invloed van dat telkens open maken van het geurende kistje
kon niet uitblijven. Door de kleurpracht getroffen,
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greep de schilderes naar verf en kwasten, ook het tempermes werd er bij gebruikt,
en als Spielerei, tusschen het ernstige werk door, werden de eerste bloemindrukken
door Marie Wandscheer op doek gebracht.
Een tweede wending van het lot was noodig, om haar er toe te brengen, zich voor
goed aan dit onderwerp te geven. Als de meeste kunstenaars-naturen voortdurend
ontevreden over haar werk, altijd meer willend, beter willend, werd zij na hard
sjouwen tot zes maanden absolute rust gedwongen. En zooals het meer voorkomt,
dat een ziekte een wending aan een leven geeft, heeft ook deze tijd, waarin de
kunstenares niets dan bloemen en een teekenstift tot afleiding kreeg, een beslissenden
invloed voor haar toekomst gehad.
Marie Wandscheer schildert de bloemen met godsdienstige toewijding. Zij zoekt
niets anders dan haar simpele schoonheid, kleuruitstralend in het licht, mysterieus-diep
gloeiend in de schaduwen, met het wonder der brose materie in duizendvoudige
verscheidenheid van vorm en van karakter, in allen ootmoed op doek te brengen. Zij
zoekt geen pracht of praal, geen decoratieve effecten; zij haalt uit de bloem geen
menschelijke gevoelens van majesteit, van grilligheid of van perversiteit. Haar
bloemen zijn geen oogen die boren in uw ziel; geen zinnebeelden van ziekelijke of
bedorven hartstochten. Haar bloemen vertellen niet van wat er schuilen kan in een
menscheziel. Zij zijn bloemen, zuivere bloemen, door een kunstgevoelig oog in volle
overgave aanschouwd zonder meer; bloemen omstraald door de aandoening die van
het reine bloemewezen zelf uitgaat. En alzoo wil de schilderes het ook.
Elkeen kent van haar de kleine potjes met Petunia's, met Oost-Indische kers; en
van alle bloemensoorten, die zij op doek bracht, van de rozen, de seringen, de
riddersporen, balseminen en papavers, zijn deze wel het meest aan haar geest verwant.
De kleur gloeit er het warmst, de stof is er het donzigst, aan fluweel gelijk. Zij
schilderde ook de paardebloem, de goudsbloem, teere floxen, statige dahlia's en
bedwelmend geurende, geel-pluimende mimosa uit het zuiden; ook wel paddestoelen,
het giftige roode vliegenzwam; en calebassen, warm-kleurige pronkappels, door een
romantisch-geel lichtglansen omstraald; maar de bloem en vooral zij die zoo
stilbescheiden de kleuren in volle, gave vlakken uitspreidt en uitstraalt in den fond,
de allereenvoudigste bloem is haar toch het liefst. En hoezeer haar aard naar dien
eenvoud, het simpele gaat, bewijst zij, door slechts bij uitzondering groote,
ingewikkelde ruikers aan te pakken.
Wie zich de figuurdoeken van Marie Wandscheer herinnert; wie deze weer zag
op een der laatste tentoonstellingen van St. Lucas, wordt versterkt in die meening,
want deze groote schilderijen, waarop veel uit het jongemeisjes-leven gefantazeerd
werd, zij vertelden ons minder dan de enkelvoudige boerekoppen welke zij maakte.
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Die groote doeken, zij waren van een curieuse verscheidenheid van werkwijze.
Aanvankelijk pietepeuterig-af, geen kreukje of haartje ontbrak er; dan, na de academie,
ontstond langzaam-aan de behoefte naar groot gehouden werk, naar het weergeven
van een meer persoonlijke vizie, en maakte zij de breed opgezette dingen - een
wenkbrauw, een oog waren vegen - die in 'n blauwigen zilverschijn vaak gehouden
òf donker fluweelig van toon waren; tot ten slotte langzaam, langzaam aan, na hard
ploeteren, deze beide dingen vereenigd werden en het doorvoeren van haar werk, wat een innerlijke behoefte, een karaktereigenschap was - niet meer ten koste van
de breede vizie ging. Wie deze groote figuurdoeken aanschouwde en ze vergeleek
met de soberder gehouden meisjes-kopjes, werd getroffen door de grootere mate van
innigheid, door het diepere, echtere gevoelsleven dat uit de laatste sprak. De eerste
wilden boeien door het onderwerp; het sentiment was daar gelegd in de voorstelling.
Ietwat Duitsch sentimenteel waren zij. Daarentegen sprak in die sobere koppen het
gevoel zuiver en direkt uit de schildering zelve. Hierin was het ras-echte onzer oud
Hollandsche kunst. Een droom ligt er soms in die groote fluweel-donkere oogen; het
zelfde dat uit het zacht donzige, uit het warm gloeiende van haar bloemen straalt.
Dit is wel de grootste bekoring van Marie Wandscheer's kunst, dat ze zoo in allen
deemoed en eenvoud zich voor haar onderwerp plaatst. Ook al tikt zij een enkele
maal een bloem eens luchtigjes, meer speelsch, meer kantig-teekenend dan gewoonlijk
op het doek, toch is ook daarin dat teedere tasten en zoeken, dat, om deze spontane
toetsen heen, de sfeer van de bloem geeft: haar stil gloeien van de kleur tot in den
fond, haar stil lichten van het wit. De droom uit de groote kinderoogen, de droom-toon
van hun warm verbrande huid, in het mysterieuse van het halve duister aanschouwd,
en ook de stille, rustige gloed van de groot gehouden kleurvlakken tegen de diepte
van den donkeren fond, deze droom waart eveneens om haar beste bloemen en wel
altijd om haar Petunia's en gloeiende Indische kers.
A.O.

Achille van Sassenbrouck.
In de Maatschappij voor Beeldende Kunsten hield gedurende de Septembermaand
de Belgische schilder Achille van Sassenbrouck een tentoonstelling.
Deze schilder heeft de kwaliteiten, waarin de Belgen boven de Hollanders (die
van de jongere generatie althans, voor het meerendeel) uitmunten. Hij kan den
breedsten opzet aan, is een duchtig compositeur, hij plaatst met strakke zekerheid
de kleuren, en zet de figuren stevig op pooten.
Zoo is de werking van kleur en volumes dan ook sterk en feilloos in
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een stadsgezicht als de ‘oude hoek van Mechelen’, zoo schildert hij het ijs op die
schaatsenrijders-stukken in gladde vlakheid, en doet er de menschengestalten kantig
tegen uitkomen, in de tegenstelling en begrenzing der kleuren een gaafheid bewarend
als van mozaïek. Zoo bereikt hij m.i. in een schilderij als ‘Naar de markt’ het beste
wat zijn kunnen vermag, wijl de strafheid van vorm en kleur door het sneeuwmotief
natuurlijk verklaard wordt, en de ‘kleur als uitdrukking van massa’ hier zelfs een
dramatische waarde erlangt. Maar, als ik mij niet vergis, heeft in den laatsten tijd
des schilders werk een verandering ondergaan. Wij staan hier tegenover een gewoon
verschijnsel van onzen tijd: een zoeken naar ‘synthese’, hetgeen maar al te vaak zeer
merkbaaropzettelijk geschiedt. De uit de hand getrokken lijn voldoet niet meer als
bondige saamvatting en afperking, het lijkt wel alsof de lineaal er aan te pas moet
komen, zelfs als het wolken, of ten minste windstrepen in de lucht betreft.
De vormgeving wordt mij in die enkele schilderijen - b.v. ‘Ruzie in 't straatje’, het
groote schilderij met de ‘Schaatsers’ e.a. - wel wat al te gewild-simpel: het werk, al
te methodisch en te ver van het trillend organisme der natuur, verliest zenuwen,
gevoeligheid. Hoe men langs dezen weg de psyche der dingen kan trachten te
benaderen, is mij een raadsel, want de psyche is te onderkennen - voor den beeldenden
kunstenaar - toch niet anders dan door wat het zenuwstelsel naar buiten brengt. Laat
ik het mogen zeggen: dit knappe werk, waarvoor de dichter Vermeylen zich zoo
geestdriftig toont, doet mij koud aan. Wat leeft er in de gezichten op het oude Brugge
(dat niets dan geschiedenis is) van die geschiedenis? Was de tragiek van die menschen
op ‘Het Graf van mijn zoon’ niet nog vele malen meer treffend als de opzichzelf raak
getroffen houdingen uit minder plankerige vlakken waren opgebouwd?
Ik kan in dit werk veel beloften zien, maar die nog onvervuld blijven door een
zekere onrijpheid van sentiment. De kundigheid is hier den mensch, die ze hanteert,
in ontwikkeling vóór.
C.V.

Internationale tentoonstelling van graphische kunst te Domburg.
Het comité der Domburgsche Tentoonstelling heeft op tweeërlei wijze gebroken met
de gewoonte, die traditie scheen te zullen worden. Telken jare zagen wij daar
schilderijen, teekeningen en graphisch werk van verschillende richtingen te zamen
gebracht, wat in de betrekkelijk kleine ruimte storend werkte voor een rustige
beschouwing. Nu vinden wij er alleen graphisch werk en enkele teekeningen van
overwegend moderne richting. Hierdoor is er een eenheid verkregen, die aangenaam
aandoet
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en in staat stelt het tentoongestelde naar waarde te schatten. Deze eerste verzameling,
die in de volgende maand door een tweede zal gevolgd worden, brengt in hoofdzaak
werk van Belgen en Hollanders. Voor velen onzer landgenooten zijn de namen der
Belgen niet meer dan klanken, want zelden komt men hier in de gelegenheid iets te
zien van die strooming, die elders algemeen de aandacht trekt. Hierin verschillen wij
Hollanders wel zeer van onze zuidelijke buren, die zich openstellen voor de nieuwe
stroomingen op kunstgebied.
Wij beleven een belangrijken tijd; het stadium der menschheidsevolutie brengt
mede, dat van het individu de groote stuwkracht moet uitgaan, die de ontwikkeling
verder kan brengen. Moge de alles nivelleerende onderwijsmethoden het er al op
aanleggen de ontwikkeling der persoonlijke gaven te onderdrukken en daardoor het
geloof hebben post gevat, dat alleen van de handelingen der massa heil te verwachten
is, voor den denkenden mensch staat het vast, dat de evolutie afhankelijk is van het
initiatief van den enkeling, die zijn gaven in hun volheid kan ontplooien, daar de
idee, die slechts in den menschelijken geest vorm kan aannemen van het individu
uit moet gaan tot de massa. Waar kunst in haar wezen erkend wordt als uiting van
den scheppenden mensch, kan het niet anders dan dat het kunstwerk een zeer
individueel karakter draagt. De verwantschap in richting der moderne kunstenaars
bestaat dan ook in het zich losmaken van de nabootsing der natuur, niet in
overeenkomstige uitdrukkingswijze. Elk kunstenaar schept zijn eigen vormen, is
daartoe uit den aard der zaak gebonden aan de materie en haar wetten, maar heeft
het recht zijn idee te hullen in den vorm, die hem daarvoor aangewezen toeschijnt.
Het komt er dus op aan, of die idee in zich de kracht heeft zijn vorm op te bouwen
en of die laatste er dan mede samengroeit als de noot met de kern die zij omsluit;
waarbij men vooral niet uit het oog moet verliezen, dat het de kern is, waarop het
aankomt. Is die kern gezond dan zal ook het omhulsel krachtig organisch opgebouwd
kunnen zijn. De ontwikkeling en de technische vaardigheid van den kunstenaar zijn
de noodzakelijke vereischten, die zijne begaafdheid moeten dragen, wil zijn arbeid
in den vollen zin recht hebben op den naam van kunstwerk.
De belangrijkste inzendingen op deze tentoonstelling zijn die van Jean Cantré,
van F. Jespers en van Jacoba Heemskerk. Jean Cantré bouwt zijn composities in
breede vlakken op, toont de techniek der houtsnede volkomen te beheerschen. Daarbij
verkrijgt men een indruk van rust, die gehandhaafd blijft, ook daar, waar, als in ‘De
Weg’ dien wij hierbij reproduceeren, een streven, een zoeken tot uitdrukking komt.
Zijn landgenoot Jespers bezigt in zijn linoleums voornamelijk de lijn als middel om
zijn gedachten te vertolken en bereikt daarmede een groote kracht, die door de
toevalligheden van den druk in een enkel accent nog versterkt schijnt.
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De houtsneden van Jacoba Heemskerk kenmerken zich door den monumentalen
opbouw en de zekerheid van compositie, die aan het werk dezer kunstenares eigen
is. Daarbij treft het hoe zij elke techniek, waarin zij zich uit, volkomen beheerscht
en hoe haar arbeid dan gedacht is voor die bepaalde techniek, waarbij zij altijd door
nieuwe motieven boeit. Wij reproduceeren No. XV, een compositie in zwart en wit
aan boommotieven ontleend, waaruit in strenge lijnen een opwaarts streven, dat het
al schijnt te omvatten, tot ons spreekt.
Onder de Belgische inzenders noemen wij nog Jean Cockx met drie houtsneden,
waarvan vooral ‘Le train’ rhythmisch goed gecomponeerd is. Gustave de Smet en
Jean Cantré vinden wij hier ook met houtsneden, die ontegenzeggelijk kwaliteiten
bezitten, maar die bij den eerste vaak te picturaal aandoen voor graphisch werk.
Masereel's ‘Businessman’, technisch knap, is meer intellektueel werk en mist
spontaniteit; de etsen van Ramah behoorende tot de serie ‘La suite de Uilenspiegel’
zijn als etstechniek zeer goed, maar loopen compositioneel zoozeer uiteen, dat men
geen indruk kan krijgen van hetgeen deze kunstenaar beoogt.
De Hollanders zijn verder nog vertegenwoordigd door Veldheer met houtsneden,
waarvan twee in kleur, die vooral in ‘Visschen’ van mooie werking is, maar ons daar
toch niet over een leegheid in de compositie heen brengt. Eekman's ‘Paard’ is knap
van opzet en behandeling. R. Wichers Wierdsma tracht naar persoonlijkheid en
monumentaliteit, waardoor een streven in haar werk te waardeeren valt. Niet vrij
genoeg van naturalistische nabootsing ontbreekt er nog eenheid van gedachte. Joan
Collette is hier met twee houtsneden en twee litho's, waarvan de eerste beter zijn dan
de laatste. De aquarellen van C. van Biema doen aangenaam aan door de zuiverheid
der kleur.
Als geheel genomen begroeten wij deze tentoonstelling met ingenomenheid, daar
zij een indruk brengt, die met recht hoop doet koesteren op nieuw frisch leven.
MARIE TAK VAN POORTVLIET.
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Antonie Waterlo,
door J. Knoef.
WANNEER men van den schilder-etser,*) die het onderwerp vormt dezer korte
bespreking, het omvangrijk grafisch werk heeft doorgezien, wanneer blad na blad
het keurend oog voorbij gegaan is, dan kan men, opgekomen bedenkingen ten spijt,
niet aarzelen hem te rekenen tot die kunstenaars, waarvan in een zijner essays Pater
zoo terecht zegt: ‘Best, besides those great men, there is a certain number of artists
who have a distinct faculty of their own by which they convey to us a peculiar quality
of pleasure which we cannot get elsewhere; and these too have their place in general
culture......’ Inderdaad, wie Waterlo volgt op zijn tochten langs den waterkant, door
bosch en heide, ondervindt een intiem genot, dat men pas geheel waardeert, wanneer
men anderen wellicht uitnemender van kwaliteiten heeft bevonden, doch minder
eigen van gevoel. Beter dan iemand kende hij de bekoring van het rustieke, van
dorpshoekjes, verloren in het groen, van verbrokkelende muren, van doorkijkjes
tusschen zwaar geboomte, van zonnige verten over het water, dingen, die in de
wisseling van het landschap zoo licht onopgemerkt blijven en er toch niet zelden
zooveel toe bijdragen, al is de kortzichtige voorbijganger het zich niet bewust, om
dat landschap rijker en voller van verscheidenheden te maken dan hij het zich ooit
had voorgesteld. Men kan zich den kunstenaar verbeelden, het schetsboek bij de
hand, bij elke wending van den weg in het schijnbaar onaanzienlijkste nieuwe
motieven ontdekkend en er die kleine vreugden smakend, waarvoor het hart van een
oplettend en gevoelig beschouwer zich misschien nog spoediger opent dan voor de
forscher gemoedsbewegingen die grandiozer tafereelen kunnen veroorzaken. Hij zal
zich hebben neergezet en met een innig behagen voor een wijle zich verdiept hebben
in de bekoorlijkheden van het, in aangename verrassing, pas-gevonden gegeven, het
luchtig hebben geschetst om het later uitvoeriger uit te werken voor een dier etsen,
die de tijdgenoot bewonderde en die het nageslacht nog verheugen. Natuurlijk heeft
de tijd de bekoring, die van zijn werk uitgaat, niet onaangetast gelaten. De kalmte
van zijn teekenwijze en zijn uitvoerig zien mogen, bij de onrust die ons leven
beheerscht, ons soms een verzuchting ontlokken naar tijden, die wel voor goed zijn
heengegaan, toch óók kunnen ze in ons doen opkomen het verlangen, voor één
hartstochtelijke lijn te ruilen een veld vol lijnen van dezen Waterlo. Wie hem wil
genieten doet goed voor een poos de wereld

*) Van zijn levensomstandigheden is weinig met zekerheid te zeggen. Vermoedelijk geboren
1609-'10, gestorven na 1676. De opgaven hieromtrent loopen uiteen.
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en zijn woelen te vergeten. Zoo het hem gelukt zal hij die uren niet betreuren.
Het blijft de eerste en grootste verdienste van dezen kunstenaar, dat hij de
vriendelijke en somtijds liefelijke poëzie van het Hollandsch landschap zoo
welbegrepen en overtuigend weergegeven heeft. Voor een ontvankelijke, maar in
zijn aanvoeling vrij eng begrensde persoonlijkheid als Waterlo, bood de natuur, gelijk
hij die hier zag, klein van verhouding en zonder verheffingen, getemperd als het ware
door de macht der omringende menschenwereld, juist die mogelijkheden, welke hij,
krachtens zijn aanleg, geroepen scheen naar de mate zijner vermogens te
verwezenlijken. Hij behoorde tot die menschen, wien het alleen zijn met de ongerepte
natuur eer benauwt dan verruimt, doch die met te meer liefde en nauwlettende
aandacht zich inleven in haar milder stemmingen, wanneer zij, als de liefelijke gezellin
van het leven, tot rusten noodt in haar bosschen, het loover spreidt voor wie in het
heetste van den middag koelte zoekt, de nederige hut omrankt met weelde van groen
en bloeisels. Het is altijd zomer in zijn landschappen en zelden versomberen zich
hun stralende luchten. Hoe wèl zijn gaven zich eigenden voor wat de natuur dezer
streken een ontvankelijk gemoed kon zeggen bewijst zijn vroege werk in het bijzonder,
bewijst in het algemeen - en juister uitgedrukt - dat deel van zijn werk waarin hij het
meest, in essentie Hollandsch is. Het ware misschien nog beter te zeggen:
voorzichtiger uitgedrukt. Want de omstandigheid dat geen zijner etsen gedateerd is
maakt het bepalen der tijdsorde van haar ontstaan tot een aantrekkelijke onderneming
weliswaar, doch een die noodzakelijk vol onzekerheden moet blijven. Toch laat zich
het bijeen plaatsen van verschillende zijner prenten, op grond van een verwantschap
in onderwerp en behandeling, zeer goed verdedigen uit een zekere primitiviteit in
opvatting en teekening bij sommige, welke men tot de vroegste zou moeten rekenen,
een leege virtuositeit in andere, welke men, al reeds daarom, bij de latere moet stellen.
Maar vooral het sentiment moet hier uitspraak doen en ongetwijfeld zullen de sobere,
zoo zuiver gevoelde landschappen, die er zoo goed-bekend uitzien, dat we ons trachten
te herinneren, waar we ze wel in werkelijkheid gezien hebben, uit den eersten en
wellicht gelukkigsten tijd van zijn kunstenaarschap dagteekenen.
Ze vormen een belangrijk en belangwekkend deel van zijn werk en in hun frischheid
en ongekunsteldheid, eigenschappen zooveel minder dikwijls in de latere terug te
vinden, rechtvaardigen ze ten volle een meer in onderdeelen tredende bespreking.
Wat de beschouwing zijner prenten uit deze periode tot zulk een waar genoegen
maakt, zijn oog voor het teekenachtig gegeven, het kundig en smaakvol ordenen
daarvan binnen het kader der prent, het rustig verdeelen van licht en donker, zijn
gevoel tenslotte, voor wat dit bescheiden landschapschoon den contemplatieven geest
als in een eigen taal vermag
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mee te deelen, en waardoor ons, ik zei het reeds, deze gevallen zoo gemeenzaam,
zoo vertrouwd zijn, als kenden we ze uit eigen aanschouwing, het zijn kwaliteiten
die zoowel in de eene als in de andere der serie gelijkelijk aanwezig zijn, en slechts
zijn beheersching van de middelen der uitbeelding in engeren zin, zijn lijn, zijn
vormgeving, kunnen onze waardeering doen overhellen naar de eene boven de andere.
In déze dingen, waarvan het voortdurend bezit den meester kenmerkt, staat hij niet
onaantastbaar, doch men vergeet het gaarne voor de zachte streeling van het gemoed,
die hij ons met zijn andere eigenschappen zoo rijkelijk schenkt. Waar hij zijn
onderwerpen vond, - men is geneigd te denken aan het Utrechtsche of het Geldersche
-, een vraag die wel opgeworpen is, kan ons vrij onverschillig laten; wát hij er ons
mee zegt en hóe is alles. Trouwens het zal ook hem zelf niet te doen geweest zijn
topographisch-nauwkeurig te werk te gaan, zoodat we nu nog de plekken herkennen
zouden, die hij zich tot onderwerp koos, - het is in dit verband teekenend dat slechts
aan een enkele zijner etsen een plaatsnaam is verbonden - hem zal eer het voornaamste
geweest zijn, den rustigen gang der uren in dit vredige landschap, zij het in den
vroegen ochtend of in den droomerigen middag, te volgen in het verglijden van de
schaduwen, in het rimpelen van het water, gelijk we dat zoo intiem van stemming
vinden uitgedrukt in verscheidene van zijn beste prenten. Men bewondere het in
‘Terugkeer van den visscher’, waar hij de hitte en de stilte van den zomerdag doet
voelen, waar het zacht geruisch der boomen en het plassen van de riemen de eenige
geluiden zijn ver in 't rond, en men zie hoe zeker hij het frissche van den morgen
weet te treffen in ‘De kudde op de brug’. Hij is hier pittig en levend, ook in détails.
Hoe goed doet de hooge, klare hemel de wijdheid van den jongen dag beseffen, met
hoeveel belangstelling volgde hij den val van het licht op de ruggen der beesten, hoe
juist is het, schuin-invallend onder den brugboog, op de houten beschoeiïng
aangegeven. Er zou meer te noemen zijn, doch het is overbodig. Men meene niet,
dat hiermee het beste is naar voren gebracht en dat hetgeen onvermeld bleef min
voortreffelijk is. Onze voorbeelden werden slechts gekozen als typeerend voor een
reeks van gelijkgestemde gevallen, als enkele van de variaties op een zelfde thema
van beschouwelijke rust, niet zonder een klank van dieper roering. En zelfs waar hij
minder in elk opzicht geslaagd is, blijft niettemin genoeg verrassends over om ten
volle belangstelling te verdienen. Want zijn poëtische kwaliteiten - het woord is
versleten en toch, zoo ergens, hier van pas - mogen niet altijd voldoende geschraagd
worden door technische bekwaamheid, die toch ongetwijfeld voorhanden was, ze
zijn aanwezig en weten zich kenbaar te maken, mits men met aandacht ziet, in een
doorvoeld stuk hier, een beter dan middelmatig brok daar.
Hierdoor ook neemt hij voor ons, tegenover de meesten zijner tijdge-
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nooten, die van een meer actieve aanschouwing waren, een eigen en eenigszins
afzonderlijke plaats in. Toch stond hij te vast in een wereld van realiteit om gevaar
te hoeven duchten voor een weekheid, waaraan kunstenaars van een dergelijken
aanleg niet steeds ontsnappen. En zoo kan hij ook verhalend zijn en, breed en
smakelijk voorgedragen, genoeglijk als van Goyen, met wiens werk meer dezer
prenten verwantschap toonen, dergelijke gevallen wel schilderde, een kijkje geven
op een ouden vestingwal, met een behagen in zijn brokkelende vormen en de
onregelmatigheid van zijn bouw, zijn pittoreske torentjes, zijn valdeur en zijn
tralieraampjes, dat aan zijn gezonden levenslust niet kan doen twijfelen. Een
andermaal is hij schier modern-atmospherisch als in het gezicht op den ‘Weg naar
Scheveningen,’ dat in zijn ongewisse lijnen van alle dingen in dezen vochtig-zwaren
dampkring zoo gevoelig den onbestemden omtrek doet vermoeden; waarvan de
grijsheid door den egalen, zilverigen toon van het geheel uitnemend gesuggereerd
wordt. Hij bewijst hier opnieuw hoe weinig het zijn doel was een gelijkend portret
te maken van wat hij zich tot onderwerp koos, hoezeer hem andere zaken ter harte
gingen dan het leveren van in beeld gebrachte aardrijkskunde. Minder van het dorp
te geven dan hij hier deed was nauwelijks mogelijk, het meer als bijzaak te behandelen
wel evenmin. Als objectief en ruim-ziend teekenaar valt hij onvoorwaardelijk te
roemen in ‘De hut op den heuvel’. Het gegeven, met zijn veelheid van verspreide
details, zou knapper menschen in verwarring hebben kunnen brengen. Het is een niet
gering te achten prestatie, ze te hebben gezien en weergegeven in hun verband met
het landschap en elk daarin zijn juiste plaats te hebben toegewezen. Er waren hier
eigenaardige moeilijkheden te overwinnen. Reeds de terreinvorming met de vlakke
verte links en den naar rechts oploopenden voor- en middengrond bood gelegenheid
tot een doorvoeld, een begrijpend teekenen, waarmee de plausibiliteit in de
verschuiving der plans staat of valt. Doch daarenboven moest een spaarzame vegetatie,
ijl geboomte en warrig struikgewas, zoo daarin geschikt worden, dat het geheel klaar
en overzichtelijk bleef, en moesten, blijvend binnen een beperkte reeks schakeeringen,
de kleurverhoudingen, althans benaderend, naar haar onderlinge waarde worden
aangegeven. En hoeveel fijnheden zijn er in onderdeelen op te merken. Hoe zuiver
en met hoe weinig is het wijkend verschiet met die verre heuvels luchtig geteekend,
hoe fijntjes het kronkelende weggetje op den voorgrond, terwijl de vlotheid, waarmee
hij den knikkenden gevel van het huisje op den heuvel zoo geestig schetst, verrassend
genoeg is om in de buurt van Rembrandt naar analogieën te zoeken.
Te meer reden is er om hier uitvoerig te zijn, waar hij, beoordeeld naar de
kwaliteiten van zijn werk in doorsnee, zich zelden op dit hooge peil weet te
handhaven. Hij heeft niet die beheersching over de lijn, die men
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een etser wel in de eerste plaats toewenscht. Voor de ééne karakteristieke lijn geeft
hij er twee of drie, die de kracht van expressie der eenig juiste nog niet nabij komen.
Was hij een volstrekter kunstenaar geweest, hij had den eersten eisch van het etsen,
die tevens de opperste bekoring daarvan uitmaakt, de economie der middelen, niet
in die mate veronachtzaamd. Het laat zich in deze, gemiddeld toch zoo welgeslaagde,
vroege prenten misschien nog het zekerst en het meest onmiddellijk-herkenbaar
aantoonen in de verschieten. Want er is in dit werk, bij alle verscheidenheid der
samenstellende deelen, een eigenaardige gelijkheid in de compositie, waarbij een
ruim en onbelemmerd uitzicht naar een verte bijna steeds een belangrijke plaats is
toegedacht. Men zou kunnen zeggen, dat de kunstenaar zich uitleeft in verschieten.
Het is naar den aard van den droomer, wien niets suggestiever kan zijn dan de verre
einders dezer landen, die in hun vervlietende tinten nooit stellig een grens afbakenen
voor het gezicht, die altijd wijken en altijd doen hopen op het onbekende, dat ze doen
raden maar immer verborgen houden. Hier nu, waar alles licht moet zijn, waar alle
tint te zwaar is, moet, sprekender dan ergens, de lijn naar voren treden, naar den eisch
van het onderwerp in teederste spelingen, maar toch blijvend de lijn, die
onafwendbaar, als een ander handschrift, den kunstenaar in zijn kracht of zwakheid
aan ons openbaart. En al te duidelijk zien we wat hij mist. Daar is geen spanning in
zijn lijn, haar ontbreekt het vermogen zich aan te passen, kantig te zijn hier en
lichtvloeiend elders, zonder in het een stijf noch in het ander slap te worden. Zeker,
de kunstenaar verstond het, ons een illusie te geven, maar wie weet te zien
onderscheidt zijn moeizaam naderen van het als-van-zelf bereiken bij een etser als
Rembrandt b.v. Het demonstreert zich hier en het laat zich tenslotte overal in zijn
werk aanwijzen, ook daar, waarvoor men hem wel het meest geprezen heeft, van
welken lof een nagalm nog doorklinkt tot in onze dagen, zijn boombehandeling. In
het hiervoor besproken werk, waar nog weinig van zijn bedrevenheid hierin zou
blijken, moet men den virtuoos niet zoeken; pas in de prenten, die men kan rekenen
tot zijn middenperiode, schijnt hij zijn hart verpand te hebben aan die onderwerpen,
schier met uitsluiting van elk ander, welke tot vermoeienis toe ons gezichten geven
uit dichtbeboschte streken en waarin we rijkelijk gelegenheid hebben zijn geprezen
vaardigheden, te bewonderen niet meer, slechts kalm te waardeeren en ook dit nog
niet zonder voorbehoud. Reeds het algemeen aspect dezer bladen laat duidelijk
tekortkomingen onderkennen, die in de vroegere prenten van simpeler gegeven zoo
storend niet konden werken; hij wordt uitvoeriger en we zien hoe hij de eenheid in
zijn werk niet weet te bewaren, hoe hij verstrikt raakt in de veelheid van details. In
deze onderwerpen de onderdeelen samen te voegen tot het bevredigend geheel, dat,
autori-
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tair, we niet anders kunnen dan onmiddellijk accepteeren, is slechts hem gegeven,
die, met beheersching van vak- en vormgeheimen, weet, meer nog voelt, wat spreken
moet en wat daaraan ondergeschikt moet zijn. Toch blijven de gevaren vele en Waterlo
is er niet aan ontsnapt. Ze waren, in zijn geval, nog meer te vreezen door de
eigenaardige technische behandeling van zijn platen. De uiterst lichte bijting waaraan
hij, na de naaldbewerking, ze onderwierp om een eersten, algemeenen toon te krijgen,
liet hem voor de verdere doorvoering een zoodanige vrijheid in zijn tusschentinten,
dat ook hierdoor de versnippering in tallooze, onrustig werkende partijen in de hand
gewerkt werd. We kunnen ons voor deze uitvoerigheid, die, schilderachtiger maar
ook minder stijlvol dan vroeger, vooral in de uitbeelding van geboomte haar kracht
zoekt, niet recht warm meer maken. De gelijkmatige afwerking in alle deelen geeft
deze prenten het uitzien van een werkstuk, een proeve van ambachtelijke
bekwaamheid. Waar het in het werk van geringer maat nog kan passeeren voor het
gewetensvol ten einde brengen van den arbeid, een nauwgezet voltooien, daar laat
deze manier in de grootere etsen geen twijfel meer over aangaande het
alle-frischheid-vernietigende van deze wijze van werken. Onze zin voor een directer
uiting kan ons nog slechts in een karaktervoller zorgvuldigheid welgevallen doen
vinden. Want we konden met dit alles, in het licht van zijn tijd gezien, vrede hebben,
wanneer niet de ernstigste tekortkoming, die in zijn lijn ligt, bleef bestaan. En deze
betreft zuiver zijn persoonlijkheid en is daardoor de wezenlijkste, die niet verklaard
of verontschuldigd is met een verwijzing naar het verleden. Ze blijft ook hier zichzelf
steeds gelijk, ze karakteriseert niet. Men voelt niet achter haar de leidende kracht,
die naar wil haar werking varieert. Zóó is ze steeds bij de besten. Waterlo is te spoedig
voldaan. Hij is tevreden, wanneer in een aangename, behagelijke wijze van werken
een oppervlakkig-bevredigend resultaat is bereikt. Het ploeteren en experimenteeren
met de lijn dat naar de kern dringt, is niet voor hem.
Deze algemeene kenschetsing zou onrechtvaardig en onvolledig zijn, indien niet
tevens naar voren werd gebracht, wat onder het vele aan goeds schuilt. De meester
vergemakkelijkt dit pogen niet, want weinige dingen doen eer een gevoel van apathie
ontstaan dan een lange reeks werken door te moeten zien met weinig-wisselende
onderwerpen waarin het, ergst van al, te dikwijls voorkomt dat, of niet krachtig
genoeg de bekoring van zijn onderwerp den kunstenaar kon bezielen òf het gegeven
zijn vermogens zoo zeer in beslag nam, ze misschien wel te boven ging, dat hij
evenmin tot die verdieping kwam, welke voor ons zijn beteekenis uitmaakt. Doch
te waardeeren blijft er. Wie doordringt in de ruime en koele donkerten van het
‘Boschgezicht,’ weet wat het genot is van het dwalen door deze hooge lanen en de
eindeloosheid van de heide werd niet
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zuiverder uitgedrukt dan in den doorkijk, gezien tegen het gulden middaglicht, met
de eenzame, als verloren menschen op een prentje, dat heet ‘De moeder met haar
drie kinderen op weg.’
Werkelijk, waar de warme doorleefdheid in de behandeling van een onderwerp,
dat hem meer was dan een aanleiding om zijn virtuositeit te toonen, zijn voorstelling
daarvan opvoert tot een verheugenis voor oog en gevoel beide, daar moet men het
te meer betreuren, dat misschien een te gul geschonken bijval hem zoo vaak kon
verleiden tot machtiger greep dan zijn krachten veroorloofden, tot een voorbijgaan
van die eenvoudiger gevallen, die hij bleek zooveel treffender in hun eigenheid te
verstaan.
Voor een niet onaanzienlijk deel schijnt hij voor de onderwerpen uit dezen en later
tijd het voorbeeld in den vreemde gezocht te hebben, zooals zijn landschappen met
heuvels en rotsen kennelijk getuigen en minder dan anderen kan hij, bij wien innerlijke
eigenschappen meer dan uiterlijke de waarde van zijn werk uitmaken, ons hier
overtuigen. Het ligt voor de hand dat de eigen bodem, welks stem hem tot in nuances
gemeenzaam was, het gevoel in zijn werk tot leven kon wekken, maar evenzeer dat
deze, hem vreemde, natuur zulks niet zou vermogen. Meer nog dwaalde hij af in een
reeks landschappen van grooter formaat, met bijbelsche of mythologische
onderwerpen, waarin hij zich bijna geheel naar de effectzoekende romanisten heeft
toegewend. Voor kracht geeft hij grofheid, de gebreken in zijn teekening treden
duidelijker aan den dag. In deze navolging van de mode zijner dagen missen we
zooveel van wat hij wezenlijk beteekent dat we hier eerst recht beseffen, hoe weinig
verstand en gevoel in hun werking elkander dekken, wanneer ze niet in één richting
gaan. Met zijn vroeger werk voor oogen, dat niets heeft van wat naar traditie
romantisch is, bemerkt men nochtans, in het krachtig spreken van het subjectieve
gevoel, hoe hij daar meer en oprechter romanticus is dan hier, waar het als doel
voorop gezet werd. Al was hij ook steeds in zijn vlakke en grijze Holland gebleven,
hij was het meer dan de romanisten, die de bergen en het licht opzochten. Zij bleven
de realisten, bijwijlen wat uitheemsch getint, die zij waren, en Waterlo behoefde hen
niet te volgen om zijn aanleg volledig te kunnen verwezenlijken. Want het is de
zienswijze, die de expressie bepaalt en geen romantisch gegeven kan bij dieper
doorschouwen een zelfde stemming te voorschijn roepen als het niet in een
correspondeerenden geest gezien is. Hij had hun uitgebreide en theatrale
mise-en-scène niet noodig; voor hem gold - en in zijn beste werk heeft hij het bewezen
- dat ook het onaanzienlijkste zijn mogelijkheden biedt, dat alles zijn suggestie
inhoudt. Hij was in den grond een nederig opmerker, wars van luidruchtig gebaar,
wien het voldoende was de kalme bekoring dezer streken te verwerken tot een
gevoelig prentje. Hij leidt ons binnen in de intimiteit der natuur en, door hem
opmerkzaam gemaakt,
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doet hij ons deelen in het wel geenszins machtig of verheven, maar toch zuivere
genot, dat hij zelf smaakte en laat hij ons iets voelen van wat hij zelf er bij droomde.
Hij geeft de wereld, een hoekje van de wereld, voorzoover het verstaanbaar voor
hem is en slechts gelijkgestemden kunnen hem geheel waardeeren. Doch dengenen,
wien zijn werk openstaat, is hij lief en we zouden niet tot zijn nageslacht behooren
als niet van tijd tot tijd, hoewel zeldzamer dan het moest wezen, voor de meesten
onzer dat oogenblik tot een gelukkige werkelijkheid werd. Niet altijd is hij zoo, als
we dat het liefste wenschten. Men moet hem vaak welwillend tegemoet komen en
zelf hem aanvullen, hoe uitvoerig hij ook tracht te schilderen wat hem bewoog. Dat
hij geen krachtige natuur was blijkt uit het weinig individueele van zijn lijn. Zijn
tekortschieten, waar hij zich op vreemd terrein begaf, zijn volgzaamheid, die hem
deed zwenken met de stroomingen van zijn tijd zijn hieruit gereedelijk te verklaren;
ze vormen de keerzijden van een geaardheid, die wel vooral tot het zachte en
vriendelijke zich voelde aangetrokken. Hoe duidelijk ook spreekt in de beste van
zijn boschgezichten het gevoel ver te zijn van het wereldsch gerucht. Dan kon hij
komen tot die rustige verdieping, die verscheidene van zijn prenten tot een blijvende
verheugenis maakt. Toch, hoezeer men hem op prijs stelt naast de velen, die
stoffelijker dachten, we mogen er de oogen niet voor sluiten, dat hij tenslotte zeer
beperkt was, dat hij zichzelf een wereld schiep die met haar grooter voorbeeld het
uiterlijk gemeen had, doch naar den geest slechts een tot één van haar stemmingen
teruggebrachte afspiegeling daarvan was. Haar grootheid, die tot ontzag stemt, haar
krachtgevende openheid ontgingen hem en zoo wordt zijn wereld tot het oord, dat
de stille burger van zijn dagen zich gedacht mag hebben als de plaats waar hij, zonder
verheffingen maar ook gespaard voor 's levens rauwheid, in vrede het einde der
dingen kon verbeiden.
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Jaap Gidding,
door Ro van Oven.
JAAP Gidding, de Rotterdamsche decorateur en glasschilder is niet de man, die als
baanbreker voorgaat naar een vernieuwde toekomst; zonder aarzeling rangschikt hij
zich onder degenen, die ernaar streven een reeds verdwijnende traditie te vervolgen.
Hij immers, geboren aestheticus, kan niet anders dan zijn eigen voltooiing en
vervollediging zoeken in het l'art pour l'art principe, dat te München jaren achtereen
leiding gaf aan de Duitsche kunstnijverheid. Hij, individualist in ieder zijner
uitingsvormen, acht het aesthetisch begrip het hoogste, begint daarom zijn aandacht
te geven aan de schoonheidsverwezelijking: de practijk, waar ethische en sociale
belangen bij een hieraan antipodische opvatting hun rol spelen, komt bij Gidding
pas in de tweede plaats. Hij behoort dus in geenen deele tot hen, die de Engelsche
herleving der kunstnijverheid als leermeesteres aanvaardden, de Engelsche opvatting
volgden, welke de kunstnijverheid beschouwde als een ethische, een sociale
aangelegenheid en dus in de eerste plaats werkt voor de maatschappij, de schoonheid
dienstbaar maakt aan de practijk.
Want hoever zijn we nog verwijderd van die ideale wereldorde, waar schoonheid
en practijk vanzelfsprekend twee volkomen evenwichtige waarden vertegenwoordigen,
elkaar aanvullend, elkaar opvoerend tot één harmonisch verbond. Gidding zelf is een
der eersten, die zal erkennen zich om die komende harmonie nog volstrekt niet te
bekommeren. Hij is juist in ieder opzicht van deze maatschappij de reflex. Gidding
heeft de adoratie van den schilder voor de heerlijkheid der gloeiende en teedere
verven, soms nauwelijks getemperd door de gematigde eigenschappen van den
decorateur. Immers deze is eerst teekenaar en vindt nog steeds van de Velde's
uitspraak: ‘Die Linie ist eine Kraft’ een der meest fundamenteele waarheden. Jaap
Gidding, wien het fatum niet naar het vrije schildersbedrijf, maar naar het in laatste
instantie practische kunstambacht dreef, toont in het etsen van eternietplaten, hoe
ook hij ten slotte deze waarheid aanvaardt. Het blijft echter een verstandelijke
aanvaarding, zijn eigen innerlijk gevoel verzet zich nog vaak, zooals bij verschillende
glas-in-lood ramen, bij enkele decoratieve paneelen blijkt, waar de lijn zwakker van
allure is dan de kleur, door hem met forschheid gehanteerd. Deze kunstenaar ontkomt
niet steeds aan Duitschen invloed, welke zijn kleur soms te fel, zijn teekening soms
wat te gewild maakt. Zijn eigen wezen is echter, door de neiging van iederen
Hollander tot gematigdheid, van een evenwichtige verfijning, welke behoedt voor
al te groote uitbundigheid.
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Gidding houdt zich bezig met vele onderdeelen der nijverheidskunst. Hij werkt in
glas-in-lood, in eterniet, ontwerpt tapijten, meubelbekleedingen, behangsels en siert
als decoratieschilder menig interieur. Van deze veelzijdigheid toont het restaurant
‘La Réserve’ te Amsterdam in de inrichting, bijna geheel door Gidding verzorgd,
samenhangende voorbeelden. En hier laat de kunstenaar zien, hoe hij nimmer de
bestemming van de ruimte uit het oog verliest. Het restaurant, de groote eetzaal, de
feestzaal, een kleiner zaaltje voor intieme feestjes hebben alle haar eigen open en
besloten karakter, ieder naar zijn eigen aard. Het ruime restaurant werd rondom
beschilderd met een fries, dat door het fijne molgrijze fond, met zwartgouden motief
(hoorn van overvloed) gesierd, verlevendigd door een enkelen oranje-toets van
verspreide vogels en bloembladeren, een stille, ‘cosy’ stemming evoceert.
Schemerlampen staan rondom en verzorgen het mondaine restaurant-interieur,
gestoffeerd met de streepstoffen en het zeebodemmotief van Van der Sluys, met een
gedempte fluisterstemming.
Uitbundiger werd de feestzaal, al bleef de alles-beheerschende innerlijke rust ook
hier in het breed-gedecoreerd fries bewaard. Over de aarde, waar een felgroene
hagedis en een parmantige haan van blakend oranje gelijk het schijnsel van een
feestelijke lampion symbolen der wereld zijn, welft zich de hemel, waar het oranje
zich herhaalt in een vogel, stijgend naar de sterren. Gouden regen laat zijn trossen
neertintelen, een breede amethysten baan voert van de aarde omhoog. En, hoewel
naderend het naturalisme, is deze compositie van bijzondere decoratieve werking.
De vlakken werden gevuld zonder overlading, de motieven herhaald zonder eentonig
te worden. Het is Gidding's kracht, dat zijn friezen nooit de eenvormigheid der
schablone vertoonen. Toen ik zijn atelier te Rotterdam bezocht, werd daar gewerkt
aan een fries, bestemd voor het Restaurant National te Arnhem, een pauwenmotief,
felgroen, afgewisseld met oranje vruchten, dat door dezelfde kwaliteiten zich
onderscheidt. Hetzelfde pauwenmotief keert weer in het kleine feestzaaltje van ‘La
Réserve’, maar hier gematigd door zwart en goud, gelijk behoort bij een zoo huiselijk
intérieur. Overal ook werden de ramen gesierd met ornamentaal glas-in-lood, waarin,
bij de strakkere hanteering van het materiaal, alle kleurenvreugde zich weder
manifesteert.
Het is nog pas drie jaar geleden, dat Gidding zich op de glasschilderkunst ging
toeleggen. Wel had hij reeds als jongen van veertien, vijftien jaar op het atelier van
Kerling in den Haag gewerkt, zoodat hij de techniek reeds vroeg veroverde. Toch
was tot Kerling het ware inzicht in zijn eigen kunst nog niet doorgedrongen: hij zocht,
na een jaar bij Schouten te Delft te hebben gewerkt, zijn kracht in nabootsing der
historische stijlen, geheel volgens de werkwijze der Renaissancisten, zooals deze
zich in de kerk te Gouda in de glazen van de gebroeders Crabeth vertoont.
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Gidding daarentegen hanteert het materiaal als alle moderne glasschilders, gelijk de
werkers uit het Romaansch-Gotische tijdvak, past dus zoo sober mogelijk andere
dan grisaille verven toe, vermijdt liefst de emailleverf (niet alzoo bij symbolische
voorstellingen van Scheepvaart en Handel, indertijd bij Van der Sluys geëxposeerd)
en gebruikt zijn looden contours als de natuurlijke, door de teekening geëischte
omlijning. Zelfs verwezenlijkt hij zijn ontwerpen in enkel glasmozaïek, wat dezen
kunstenaar van gecompliceerder, min eenvoudige natuur brengt tot het weinig sobere
opalescentglas, een Amerikaansche uitvinding, waarover ik straks nader zal handelen.
De teekening echter kunnen we alleen waardeeren, indien we haar strikt houden
binnen de grenzen van deze kapitalistische periode, wat niet beteekent, dat ze op
zichzelf niet schoon is, doch als reflex van een vergaan tijdperk ook het merk van
decadentie vertoont en derhalve in zichzelf tot steriliteit is veroordeeld. De toegepaste
techniek staat dus op een hooger peil dan b.v. de kunst der Renaissance, het ontwerp
echter vertoont alle tekortkomingen, waardoor ook die kunst wordt gekenmerkt,
vooral in haar uitloopers, waarvan Gidding zelfs nog één der laatste
vertegenwoordigers kan worden genoemd.
Gidding werd geheel opgevoed in de meer uiterlijke en zinnelijke schoonheid der
Renaissance en het vergeestelijkte der Gothiek bleef hem nog verborgen. Deze invloed
is het, die nu nog in zijn ramen te voorschijn komt, nadat hij zich had aangesloten
bij de hernieuwing door Lauweriks en Der Kinderen geïnaugureerd. Een vierjarig
verblijf te München bracht hem bovendien de inzichten der moderne Duitsche
kunstenaars bij, van wie hij vooral den glasschilder Becker, die te Tempelburg woont,
vereerde en...... onbewust navolgde.
Gidding bewaarde echter, bij al zijn aesthetica, bij al zijn opzien tot dezen
leermeester genoeg van de soberheid van den Hollander, om niet al te zeer te verdolen
in louter aesthetiek. En ook het voorbeeld van Thorn Prikker, wiens Katholieke
overtuiging hem het dichtst den geest der middeleeuwen deed benaderen, heeft
Gidding gewezen op de sobere, machtige schoonheid der Romaansch-Gotische kunst.
Het eerste werk, in glas-in-lood, door hem voltooid, werd dan ook geïnspireerd door
een antiek Fransch beeld, Christus, den Man der Smarten volledig verbeeldend. De
invloed van Thorn Prikker is hier onmiskenbaar: dezelfde zware contours omlijnen
amethyst-paars, diep-blauw, smaragd-groen en wit antiek glas, waarin slechts het
gelaat en de hoofdbedekking met grisailleverven werden neergezet. Juist in die
hoofdbedekking, weliswaar een klein detail in het geheel, maar daarom niet minder
klaarblijkelijk, vinden we Gidding zelf terug, in de grillige teekening, welke later tot
weelderige fantasiëen zal uitgroeien.
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Na korten tijd echter waagde Gidding zich aan zelfstandige proefnemingen, waarin
hij zijn wereldscher en grilliger aanleg kon uitleven. Eenige jaren geleden had n.l.
een zekere Conteni een kortstondig, doch opzienbarend succes met de toepassing
van kunstig, maar weinig kunstzinnig opalescentglas, waarbij de tinten in elkaar
vloeien met ragfijne kleurdraden als marmer geaderd. Conteni gebruikte dit glas o.a.
voor de natuurgetrouwe nabootsing van irissen, waardoor het decoratieve element
volkomen werd vernietigd. Gidding werd door dit realisme zoozeer bekoord, dat hij
in 1917, toen zijn picturale aanleg zijn decoratieve neigingen overwon, een
naaktfiguurtje van dit glas vormde, wel heel teeder en liefelijk, maar geheel de
intrinsieke eigenschappen van het glas, de doorzichtigheid en de brooze hardheid
verwaarloozend. Hij zag echter in, dat dit opalescentglas het prachtig-doorzichtige
antiekglas nooit kon vervangen: wel vond hij een oplossing, door het als mozaïek
toe te passen. Maar hierdoor gaat een der voornaamste eigenschappen van het glas
verloren, de doorzichtigheid, welke juist zulke wondere effecten van licht en gloed
en glans doet tintelen en sprankelen. We zijn bij den decoratieven kunstenaar
weergekeerd, die de muren van een vertrek beschildert, ze met eternietplaten versiert,
behangsels en tapijten ontwerpt. Zoo plaatste Gidding in een door hem ingerichte
kamer boven een dressoir een ondoorschijnend raam als muurfragment: rood-op-wit
geplaqueerd buigt zich een vrouwenfiguur, even soupel van lijn als het naturalistische
meisjesfiguurtje, maar sterker gestileerd. Rood geplaqueerd glas is beter en sterker
te vervaardigen dan enkel rood glas, daar koper, als kleurmiddel voor rood gebruikt,
slechts in uiterst geringe hoeveelheid kan worden aangebracht; bij meerdere
toevoeging wordt het aanstonds zwart. Daardoor konden alleen uiterst dunne roode
glasplaten worden vervaardigd: deze nu worden gelegd boven wit glas, waardoor
het plaqueglas ontstaat. Dit heeft bovendien het voordeel, dat gemakkelijk door etsen
van de roode bovenlaag het onderliggende witte glas te voorschijn komt, zoodat
zonder emailleverven een bepaalde kleurwerking wordt verkregen.
Deze werkwijze werd ook door Gidding toegepast in dit ondoorschijnende raam.
Grillig en fantastisch is vooral het decoratieve element: rondom de vrouwenfiguur
ontbloeien onwezenlijke bloemvormen, vlammen, golvende lijnen, van zachte, in
alle tinten vervagende kleur. Vooral in zijn glas-in-lood hervinden we Gidding's
meest eigene qualiteiten: hoe hij de lijn als een onvermijdelijke noodzakelijkheid
aanvaardt, hoe bij hem de kleur zijn eigenlijk element is.
Het opalescentglas blijft altijd Giddings genegenheid behouden; op een expositie
bij v.d. Sluys in den Haag zag men het kakatoepaneel terug, als mozaïek boven een
eterniet schoorsteenmantel gehanteerd, waar het opalescentglas een al te weidsche
luxe bracht. Zelfs als ornament in buiten-
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muren werd het door hem toegepast, o.a. bij een villa te Hillegersberg. Wel in
tegenstelling dus met de moderne architectuur, welke een dusdanige versiering strijdig
acht met de eerste beginselen der rationaliteit.
Toch streeft ook Gidding vaak naar eenvoud en deze bereikt hij het volkomenst
in zijn eenvoudige decoratieve raampjes, zooals ze in het boven genoemde restaurant
‘La Réserve’ te Amsterdam, en in het gebouw der Deventer Glasmaatschappij aan
de Parkstraat te 's-Gravenhage hunne toepassing vonden. In het laatste wisselen de
decoratieve paneelen met figuurpaneelen, Kracht en Licht verbeeldend,
gesymboliseerd door een Man met bliksem, door een naakte Vrouwenfiguur, de
handen heffend naar de Zon. Hier heeft Gidding den eenvoud bereikt, geheel naar
zijn aard: de vergeestelijking, welke hij, in een goedgecomponeerd ontwerp voor
een Aanbidding, trachtte te bereiken, is hem vreemd en tot koele verstandelijkheid
ontaard. Daarvoor is hij te veel van dèze wereld.
Ook aan soupeler materiaal wijdt Gidding zijn kunst. Zoo creëerde hij zijn
handbedrukte velours, waarin hij een vaak bij hem weerkeerend motief, het hert,
gaarne verwerkte. De gazelle vinden we ook in een ouder eternietpaneel, dat haast
al te bedwongen, al te symmetrisch werd.
Misschien komt het door het materiaal, dat Gidding's aanleg bijzondere
zelfbeheersching oplegt, ofschoon de kunstenaar het bijna boven iedere andere stof
prefereert. De ruigte van asbest en cement, waarin het ontwerp wordt geëtst met
bijtende zuren, dwingt van zelf tot verstrakking van compositie. En gemakkelijker
dan elders vindt hij hier door lijnverhoudingen het evenwicht in de samenstelling,
bijna steeds van een stellige rust. Eterniet heeft slechts één nadeel: het is een materiaal
van inferieure kwaliteit en vooral in de oorlogsjaren werd 't zóó onzuiver gemaakt,
dat in een minimum van tijd de vochtige uitslag alle ornament verdierf. Goud en
zwart op grijs fond, altijd stil van tint, meestal met ornament, waarbij de leege ruimte
het hoofdmoment vormt, zijn deze paneelen de consequente versiering van het huis,
in beton gebouwd. Gidding aanvaardt nog niet de noodwendigheid van een
onversierden gevel, waarbij ook het opalescentglas, zooals ik boven reeds meldde
door hem een gewenschte en zeer passende factor wordt geacht.
Giddings eigenlijke aanleg, grillig, fantastisch, openbaart zich daarenboven op
zijn best in de prachtige Smyrnatapijten, welke op verschillende
kunstnijverheidtentoonstellingen, in de Rotonde te Haarlem en bij Van der Sluys in
den Haag, met hun warme, gloeiende kleurenpracht vooral onze bewondering konden
veroveren. Hier is iedere invloed van München verdwenen, opgelost in de zeer
persoonlijke en zeer verfijnde visie van een Hollandsch sierkunstenaar, den eerlijken
aanbidder van schoone stoffelijkheid: dan belijdt Gidding steeds in zijn werk
overtuigend zijn levenskracht en levensvreugde.
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Kunstlievende vorsten uit Italien's verleden.
Door Dr. Raimond van Marle.
II. (Slot).
De eerste koningen van Napels uit het huis van Anjou.
VAN groot belang was echter de tegenwoordigheid van Simone Martini, het hoofd
van een der drie richtingen in welke de Sieneesche schilderschool zich gesplitst had.
Men zou de richting van Simone de idealistische kunnen noemen, naast welke de
volgers van Duccio de Byzantijnsch-religieuse en de Lorenzetti's de pathetische
groepen vormden. Te Napels bestaat van Simone Martini een belangrijk stuk,
voorstellende de kroning van Koning Robert door diens broeder den heiligen Lodewijk
van Toulouse. Dat de kunstenaar hiervoor zelve naar Napels kwam, wordt door twee
feiten waarschijnlijk gemaakt. Ten eerste vindt men vermeld, dat in 1317 Robert
order geeft, dat een jaarlijksch salaris van 50 onzen goud aan ridder Simone Martini
zal worden uitbetaald, ten tweede is de invloed, welken de meester op de Napelsche
schilderkunst uitoefende, te groot om aan te nemen dat het zenden van een enkel
schilderij daartoe voldoende was.
Het stuk stelt voor den heiligen bisschop van Toulouse in vol ornaat op een troon
gezeten, de kroon plaatsend op het hoofd van den knielenden koning, terwijl twee
engelen een kroon boven den bisschop zelven houden; een predella toont ons vijf
tafereelen uit zijne legende. In het stuk, hetwelk zeer geleden heeft, is het decoratieve
element sterk ontwikkeld; overal vindt men de fransche lelie en andere heraldische
motieven afgebeeld.
Het paneel had zijn politieke beteekenis. Zonder twijfel werd het bij gelegenheid
van de canonisatie van St. Lodewijk vervaardigd, welke in 1317 plaats had en dus
ook samen viel met het verblijf van den ridder Simone Martini te Napels. Karel II
en Robert hadden zich beiden veel moeite gegeven om deze heiligverklaring tot stand
te brengen. Verder behoorde de kroon van Napels eigenlijk aan Lodewijk, den
eerstgeborene, terwijl Robert's tegenstanders ze zelfs voor zijn neef Carobert van
Hongarije in aanspraak namen. Het paneel van Simone Martini toonde dat de heilige
zijne rechten vrijwillig aan zijn broeder afstond en zijn regeering over het koninkrijk
van Napels billijkte.
Het schilderij, hetwelk oorspronkelijk in de Sta Chiarakerk werd geplaatst maar
reeds aan het eind der 14e eeuw naar de S. Lorenzo, waar het zich nu bevindt, werd
overgebracht, is niet het eenige stuk hetwelk Simone te Napels maakte. Een ander
paneel, een der meest gratievolle Madonna's der
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14e eeuw, te Chieti gevonden, dateert zeker ook van zijn verblijf aan het hof van
koning Robert; het werd geruimen tijd in de Borghese galerij te Rome bewaard en
nu in het nog niet definitief georganiseerde museum van het Palazzo Venezia aldaar.
Een halve Christusfiguur in de galerij van Napels wordt Simone veelal toegeschreven,
maar schijnt mij het werk van een leerling.
Simone Martini was omstreeks 1284 geboren. In 1315 werd hij in het van schilders
overvolle Siena uitverkoren tot het maken van een groote fresco van de Madonna en
heiligen in het stadhuis. Het belangrijkste werk dat van hem tot ons kwam is de
beschildering van de St. Martin's kapel in de S. Francesco van Assisi, welke hij
waarschijnlijk tusschen 1322 en 26 uitvoerde; men heeft zelfs - mijns inziens ten
onrechte - aangenomen dat Robert d'Anjou deze fresco's bestelde. Zijn eigenaardige,
op gothieke lijnen gebaseerde gratie komt het duidelijkst uit in zijn Maria-Boodschap
van 1333 in de Ufizzi, voor welke zijn zwager Lippo Memmi waarschijnlijk de beide
terzijde staande figuren schilderde. In 1339 begaf hij zich naar Avignon, waar hij
voor den Paus werkzaam was en in 1344 stierf. Simone was een groot vriend van
Petrarca in wiens Virgilius hij een miniatuur schilderde welke zich thans in de
Ambrosiana te Milaan bevindt.
Elders heb ik Simone Martini den bekoorlijksten meester genoemd, dien Italië
ooit voortbracht. Geen ander komt hem nabij in idealistische, betooverende gratie.
De kunstlievende koning Robert was waarschijnlijk te Siena zelve onder de charme
van Simone's kunst geraakt; wegens zijn verbond met de Guelfen van Toscane kwam
hij verscheiden malen in deze stad.
Zooals bijna overal elders waar Simone Martini werkzaam was - Siena Pisa,
Orvieto, Avignon - zoo ook te Napels vormde zich een school, welke zijne manier
getrouw navolgde. Ik vermeldde reeds de soms aan den meester zelven toegeschreven
Christusfiguur in de galerij van deze stad. Nog nader bij Simone zelve staat het veelal
onder zijn naam doorgaand portret van Umberto di Montauro, aartsbisschop van
Napels, die in 1320 overleed. Het stuk hetwelk zich in het aartsbisschoppelijk paleis
bevindt, bestaat uit twee gedeelten; beneden ziet men den prelaat in vol ornaat,
daarboven is Paulus afgebeeld, een boek en zijn embleem, het zwaard, houdend. Ook
hier is het decoratieve gedeelte van groote beteekenis en de twee paneelen bezitten
een uiterst fijn uitgevoerde rand van arabesken. De maker van het prachtige schilderij
stond geheel onder Simone's invloed en kwam hem in technische bekwaamheid ook
wel nabij, maar toch schijnt mij dat er te vele verschillen bestaan - vooral in de
proposities - om het aan den meester zelven toe te schrijven.
Een anonieme meester van minder beteekenis vervaardigde een muurschildering,
welke men vroeger zoowel aan Simone als aan Giotto toeschreef;
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zij bevindt zich in het refectorium van het Sta-Chiara-klooster. In het midden op een
gothieke, uit marmer mozaïk bestaande troon is Christus gezeten, een open boek
houdend en de rechter hand zegenend opheffend. Aan elken kant van zijn troon staan
drie heiligen, links zijn het de Maagd Maria, de heilige Lodewijk van Toulouse, en
St. Clara, rechts volgen Johannes de Evangelist, St. Franciscus en St. Antonius. Aan
weerszijden en in de onmiddellijke nabijheid van de Maagd en Johannes, die hen
door een gebaar schijnen aan te bevelen, knielen links Robert en diens zoon Karel
van Calabrië en rechts Sancia, Roberts tweede echtgenote, en Maria van Valois,
gemalin van den hertog van Calabrië. Het zijn kleine figuurtjes die smeekend hun
handen opheffen; de Fransche lelie tooit hun kleedij. Daar de hier afgebeelde hertog
Karel in 1324 huwde en in 1328 overleed, schijnt het waarschijnlijk dat deze fresco
tusschen deze twee data werd uitgevoerd.
Directer onder Simone's invloed stonden de voor het meerendeel ietwat later
werkende schilders aan wien wij eenige zoogenaamde ‘Madonna's der Nederigheid’
te danken hebben. Het zijn afbeeldingen van de Maagd Maria, die op den grond
gezeten, het Kind Jezus voedt. Een dergelijk paneel tooit in de St. Domenico het graf
van Johanna d'Aquino, die in 1345 stierf. In den Kruisigings-kapel van de zelfde
kerk vinden wij de zelfde voorstelling, dan is er nog een in de Sta Chiara op een der
pilaren afgebeeld, en een andere van lateren datum in de kerk van S. Pietro a Maiella.
Ook Giotto was te Napels werkzaam, maar niets van hetgeen hij er tot stand bracht
is tot ons gekomen. Uit documenten blijkt echter, dat de groote Florentijn zich in
1329 te Napels bevond. Hij was in de grootste der twee kapellen van het Castel-Nuovo
bezig, in welke ook Montano d'Arezzo geschilderd had. Van 1330 af maakte hij deel
uit van de hofhouding en in 1332 ontving hij een jaarwedde van twaalf onzen goud.
Hij vertrok zeker spoedig daarop, daar hij in April 1334 tot architect van de Kathedraal
van Florence benoemd werd.
Uit de officieele stukken blijkt ook, dat Giotto met een groot aantal helpers kwam;
het is bekend dat de groep leerlingen van den meester zoo talrijk was, dat men te
Florence van ‘Giotto's brigade’ sprak.
Men heeft beweerd, dat Giotto in het paleis van den koning een serie helden
schilderde, een zeer geliefd profaan onderwerp voor zaal-decoratie, en verder ook,
dat hij muurschilderingen in de Sta Chiara uitvoerde, maar geen van beide deze
mededeelingen berust op betrouwbare gegevens.
De geniale Forentijnsche schilder vormde, in tegenstelling met de Sieneezen en
niettegenstaande zijn vele helpers, slechts weinig leerlingen die zijn kunst wisten
voort te zetten. In Napels ken ik slechts twee werken welke aan Giotto's school mogen
worden toegeschreven; beide zijn zeer gehavend. De eerste is een ‘Pieta’ in de Sta
Chiara, de andere bevindt zich in een zaal vroeger deel uitmakend van het Sta Chiara
klooster, nu een
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SIMONE MARTINI. MADONNA. PALAZZO VENEZIA, ROME. (FOTO ANDERSON).
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SCHOOL VAN SIMONE MARTINI. MADONNA DER NEDERIGHEID. IN DE SANTA CHIARAKERK. (FOTO
ALINARI).

SCHOOL VAN SIMONE MARTINI. ROBERT VAN ANJOU EN KAREL VAN CALABRIË MET HUN ECHTGENOOTEN
IN AANBIDDING VAN CHRISTUS, IN HET REFECTORIUM VAN HET SANTA CHIARA-KLOOSTER. (FOTO
ALINARI).
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drukkerij (Piazza della Trinita) en stelde de ‘Wonderbaarlijke Spijziging der
Vijfduizend’ voor, maar er is niet veel van overgebleven. In een hoek ervan vindt
men het wapen der Anjou's.
De tweede - kleine - kapel van het Castel Nuovo liet Robert met voorstellingen
uit de legende van den heiligen Martinus versieren. Het is niet bekend aan welken
meester hij dit werk toevertrouwde, wel blijkt echter, dat de beeldhouwer Tino da
Camaiano zijn goedkeuring over de fresco's moest uitspreken alvorens zij aan de
kunstenaar werden betaald, een gebruik hetwelk vaak vermeld wordt.
Merkwaardig is het gedurende de regeering van Koning Robert een Venetiaanschen
mozaïst te Napels aan het werk te vinden. In de Sta. Restituta, welke aan de S.
Gennaro grenst, bestaat een groote mozaïek, welke de madonna voorstelt op een
bijzonder rijk versierden troon gezeten, het Kind Jezus op haar schoot houdend en
een lang kruis dragend. Aan de zijden staan de heilige bisschop Januarius en St.
Restituta. De afbeelding toont door verscheiden eigenaardigheden, dat de Kunstenaar
een zeer oud model gevolgd moet hebben; mozaïsten waren trouwens steeds
conservatiever dan andere kunstenaars. De maker heeft zijn product geteekend, zijn
naam is ridder Lellus van Venetië, de datum: 1322.
Mozaiek-versiering was in Napels ten tijde van Koning Robert blijkbaar nog in
zwang, want wij vinden ook vermeld, dat in 1314 een gevolmachtigde naar Orvieto
gezonden werd, - waar toen de Dom-bouw in vollen gang was - ten einde mozaïsten
te werven, die het portaal van het paleis van den ‘protonotario’ (een soort van
staats-secretaris) te Napels met hun kunst zouden opluisteren. Zeker waren het ook
Sieneezen, die daar bezig waren; de afgezant zelf is ook van die stad afkomstig,
zooals zijn naam, Ramulo da Siena, aanduidt.
Napels vroeg vooral om Sieneesche kunstenaars en behalve de reeds genoemde
vinden wij nog vermeld: Lando di Pietro da Siena, goudsmid, in 1339 te Napels
ontboden om er niet slechts in deze hoedanigheid werkzaam te zijn, maar ook als
ingenieur en in 1340 is de klokkengieter Giorgio da Siena te Napels aan het werk;
ook wordt de beeldhouwer Goro de Gregorio da Siena vermeld, welke in 1333 te
Messina een grafmonument vervaardigde.
Wij treffen er nog de namen aan van de schilders Bartolomeo da Aquila, wien
Karel van Calabrië in 1328 opdroeg een kapel in de Sta Chiara te beschilderen,
Simonetto, Nicola Pignatella en Giovanni Salvaggio, maar geen enkel werk is ons
van hen bekend.
Tino da Camaiano blijft de domineerende figuur in de Napelsche kunstwereld.
Niet alleen werd zijn oordeel, zooals wij juist zagen, over schilderwerken ingeroepen,
maar Robert gebruikt hem ook als architect. In 1325 ontwierp hij het klooster van
S. Martino, in 1334 het Arsenaal en het jaar
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daarop maakte hij het plan tot vergrooting van de haven. In zijn bouw-werken werd
hij door Francesco da Vico bijgestaan.
Het was zeker de Koning welke hem opdroeg de vele grafmonumenten uit te
voeren voor de talrijke leden van het vorstelijk huis. Zooals ik reeds vermeldde, had
Robert dertien broeders en zusters, en ook zijn zoon, Karel van Calabrië, bijgenaamd
‘de Illustre’ en diens beide echtgenoten Catharina van Oostenrijk en Maria van Valois
rusten in graven, welke door Tino da Camaiano werden versierd.
De meester toonde bij het uitvoeren van deze werken geen fantasie te bezitten, zij
zijn alle zeer schoon, maar verschillen gewoonlijk weinig van elkander.
Catharina van Oostenrijk stierf in 1323 en in 1324 vindt men vermeld, dat marmer
wordt gekocht ten einde haar monument te doen uitvoeren. Het bevindt zich in de
S. Lorenzo kerk en wijkt het meest van de andere. Toch vinden wij ook hier den
gothieken baldakijn en de sarcophaag, nu echter door twee deugden gedragen en met
in relief gehouwen figuren van Christus, de Maagd, Johannes, St. Franciscus, St.
Clara en St. Antonius versierd. Naast de rustende vorsten staan vier heiligen,
waaronder natuurlijk de twee Lodewijken, en van de reliefs van den baldakijn is de
voorstelling van St. Franciscus, de stigmaten ontvangend, wel de schoonste. Het
monument is daarbij rijk met mozaiek getooid. Het is het eenige dezer monumenten
hetwelk men niet algemeen aan Tino toeschrijft.
Een getrouwere weergave van het graf van Koningin Maria was dat van Karel van
Calabrië, die in 1328 stierf en hetwelk Tino in 1333 voltooide; de voornaamste
afwijking bestaat hier in de vier pilaren, welke door liggende leeuwen gedragen
worden; twee personificaties van deugden bevinden zich aan elke pilaar. Op de
voorzijde van den sarcophaag is de hertog afgebeeld tusschen twee groepen van
personen, de eene geestelijken, de andere wereldschen. Dit monument bevindt zich
in de Sta. Chiara, waar men ook dat van Karel's tweede echtgenote, de in 1333
overleden Maria van Valois aantreft. Het model is weer geheel hetzelfde, alleen
wordt de sarcophaag hier slechts door twee pilaren gesteund en op den voorkant is
de vorstin gezeten tusschen hare vier kinderen en de twee figuren der
Maria-boodschap. Het kunstwerk werd met 130 onzen goud betaald.
In hetzelfde jaar als Maria van Valois, stierf ook de jonge gravin Machteld van
Henegouwen, die men had willen dwingen Robert's broeder Johan van Durazzo te
huwen. Ook voor haar maakte Tino da Camaiano een nu verdwenen grafmonument,
zoowel als voor de in 1328 jong gestorven Maria van Calabrië, de dochter van hertog
Karel, waarvan de sarcophaag nog bestaat. Zij is versierd met de afbeelding van het
prinsesje en twee reliefs, deugden voorstellend.
Ook de tomben van Robert's broeders, Philip van Taranto en Johan van
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Durazzo bestaan niet meer in hunne oorspronkelijke vormen. Zij worden aan Tino's
atelier toegeschreven en werden dan ook zeker niet geheel door hem uitgevoerd. De
monumenten bevonden zich in de S. Domenico, en in deze kerk ziet men ook nog
heden de voorzijden van de sarcophagen in den muur gemetseld. Johan van Tarento,
en zijn gemalin zijn beide gezeten afgebeeld, aan weerszijden staan drie zonen; Philip
van Durazzo heeft te eener zijde zijne zonen, ter andere Albaneesche onderdanen,
die in hun nationale dracht den vorst eerbiedig begroeten. Pilaren van een dezer
monumenten dienen nu in de S. Domenico als Kandelaars van de reusachtige kaarsen,
welke bij gelegenheid van Paschen gebrand worden. Andere beelden ook van hier
afkomstig worden in de Sta. Maria de Donna Regina bewaard.
Koning Robert, die in 1343 stierf, overleefde zijn geliefkoosden beeldhouwer dus
zes jaar. Zijn graf, hetwelk zich in de Sta. Chiara bevindt, werd door twee Florentijnen
de gebroeders Gionanni en Pace Bertini uitgevoerd. Het model was echter dat, hetwelk
Tino da Camaiano nu reeds zoo dikwijls te Napels herhaald had, het is alleen iets
uitvoeriger in de versiering. De vier kolommen welke de luifel dragen zijn geheel
met kleine figuurtjes op geluisterd; van de vier pilaren waarop de sarcophaag rust,
zijn de twee voorste, elk met drie beelden, deugden voorstellende, gesierd. Op de
voorzijde troont Robert tusschen zes eveneens gezeten familie-leden. Boven op ligt
de Koning, gekroond op zijn doodsbed. Twee engelen lichten het gordijn op en zeven
personificaties van kunsten en wetenschappen weeklagen over het lijk van hunnen
beschermer. Daarboven weer troont de vorst tusschen geschilderde afbeeldingen van
hovelingen, en in den top knielt hij voor de Maagd Maria naast wie St. Franciscus
en St. Clara staan. De gevel vertoont nog Christus in een Aureool door twee engelen
gedragen.
Het geheel, hetwelk dus zes etages vormt en van figuren wemelt mist de grootsche
sobere lijnen van Tino's monumenten; ook laat de uitvoering, wat fijnheid betreft,
hier en daar wel eens iets te wenschen over. Sommige gedeelten zijn daarentegen
zeer schoon, en het beeld van den rustenden Koning is van een aangrijpend realisme.
De zelfde kerk bezit nog andere beeldhouwwerken, welke den zelfden kunstenaar
kunnen worden toegeschreven. Behalve het eenvoudige graf van Maria van Anjou
en de kleine, door engelen ten hemel gedragen Lodewijk, maakten zij nog een serie
van prachtige reliefs, met voorstellingen uit het leven van St. Catharina. Deze zijn
elf in getal en bevinden zich aan de koorbalustrade waar zij vreemd afsteken bij al
de barok er vlak naast. Ook het spreekgestoelte is met dergelijke afbeeldingen versierd.
Als in Cameeën teekenen de gratievolle figuren, in welke de gothieke lijn met realisme
in beweging wordt vereenigd, zich scherp af tegen den donkeren achtergrond. Deze
reliefs zijn veel fraaier en fijner dan het beeldhouwwerk
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aan koning Roberts graf; zij behooren tot de beste producten der 14e eeuwsche
Italiaansche plastiek en hunne makers toonen tot de school van de beroemde
Pisaansche meesters te behooren.
De groote kunst-beweging van Napels kwam met den dood van koning Robert
blijkbaar tot een einde, maar de tegenwoordigheid van meesters als Camaiano en
Martini werkte nog geruimen tijd na. Het aantal grafmonumenten, dat, om en na het
midden der 14e eeuw te Napels gemaakt werd, levert ons het bewijs hoe groot de
invloed van den genialen beeldhouwer was.
In de kapel van het geslacht ‘del Balzo’ in de Sta. Chiara vinden wij monumenten
van dezelfde structuur als die van Tino; met figuren de Sarcophaag dragend, en
engelen het gordijn oplichtend. Eenvoudiger zijn de graven der Merloto's en Cabano's
in dezelfde kerk, in welke men echter ook Camaiano-elementen terugvindt.
De in 1351 geboren Baboccio da Piperno maakt weer een getrouwe nabootsing
van het Monument, hetwelk Tino in 1326 voor koningin Maria vervaardigde, wanneer
hem in den aanvang der 15e eeuw wordt opgedragen de graven uit te voeren voor
Agnes en Clementine van Durazzo. Ook Donatello en Michelozzo sluiten zich hier
geheel bij aan, wanneer zij in 1426 het monument voor cardinaal Brancacci tot stand
brengen, hetwelk zich in de kerk van Sant Angelo a Nilo bevindt, en deze
overeenstemming is vooral opvallend daar zij dit werk te Pisa vervaardigden.
Het zou doelloos zijn de lange reeks van funeraire beeldhouwwerken der 14e eeuw
te Napels op te noemen, zij zijn daartoe te talrijk en hun gehalte te ongelijk. Het van
1335 dateerende monument der Barrese-familie in de S. Lorenzo verdient echter
vermelding; de inspiratie schijnt hier van Andreo Pisano te komen.
De schilderkunst bleef onder den invloed van Simone. Naar het schijnt was Andrea
Vanni, een van Simone's getrouwe doch zwakke volgers, te Napels werkzaam, in
elk geval weten wij dat hij er minstens tweemaal, als gezant van de stad Siena heen
gestuurd werd. De tweede maal was hij er in 1363, en het jaar daarop ging hij naar
Sicilië. Zijn naam teekende hij op een Madonna, die de beruchte koningin Johanna,
kleindochter en opvolgster van Koning Robert, bestelde. Het stuk bestaat niet meer,
maar men vindt vermeld, dat Andrea zich in het onderschrift ‘domesticus
familiarissimus’ van de vorstin noemde, een eeretitel welke veelal aan kunstenaars
gegeven werd.
Een zeer belangrijke serie van fresco's zijn het werk van Roberto d'Oderisio een
Napolitaansche volger van Simone Martini, van wien te Eboli een geteekende
Kruisiging bestaat. De schilderingen bevinden zich in het gewelf boven de orgeltribune
van de Incornata kerk te Napels, zij stellen de verschillende Sacramenten voor en
een symbolische afbeelding van de mis. Naar het schijnt heeft de kunstenaar in elk
dezer tafereelen een feit uit de ge-
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schiedenis van het huis van Anjou afgebeeld; de Doop zou dan de doop van den
hertog van Calabrië wezen. Eerste Communie, die van de dochtertjes van Koningin
Johanna. Deze vorstin komt ook in de voorstelling van Biecht en Boete voor, de
Priester-wijding is die van den heiligen Lodewijk, het Sacrament der Stervenden
toont ons den dood van Philip van Tarento en het Huwelijk moet dan de echt
voorstellen van Louis van Tarento en Johanna.
Dit moge zoo zijn, maar ik merkte tevens op, dat het portret van koning Robert,
wiens scherpe trekken gemakkelijk herkenbaar zijn, zoowat in alle deze fresco's
voorkomt. Het zou kunnen zijn dat deze schilderingen ter gelegenheid van de kroning
van Philip en Johanna in 1352 werden uitgevoerd.
Van Roberto d'Oderisio, die lang niet een van de beste volgers van Simone was,
vinden wij op de muren van dezelfde kerk nog voorstellingen uit het Oude Testament.
Een andere meester vervaardigde in een kapel naast het koor tafereelen uit de levens
van de Maagd Maria en van St. Martin. Te zamen met een anderen schilder maakte
Roberto in den S. Lorenzo een reeks voorstellingen, eveneens het leven van de H.
Maagd behandelend, maar daarna voortgaand in de geschiedenis van de jeugd van
Christus.
Het is niet zonder belang op te merken hoe in al deze werken de naklank van
Simone's kunst nog valt waar te nemen. Maar overigens is het duidelijk dat wij een
vervaltijdperk naderen. Trouwens de vorstin, die toen het bewind voerde, de
vermaarde koningin Johanna, die misschien twee van hare vier echtgenoten om het
leven deed brengen, was niet de persoon om kunstproductie aan te moedigen. Het
wordt beweerd, dat Boccaccio op haar verlangen zijn Decamerone begon, waarin
sommige verhalen te Napels handelen.
Een blik slaande op hetgeen Napels op het eind der 13e en gedurende de 14e eeuw
op het gebied van kunst voortbracht, treft het ons, hoe de artistieke beweging zich
daar geheel in handen van vreemdelingen bevond. Behalve Fransche architecten
vinden wij er Romeinsche, Florentijnsche en Sieneesche schilders, en een Sieneesche
beeldhouwer schijnt er gedurende Koning Roberts regeering de machtigste figuur in
de kunstwereld geweest te zijn. Het was vooral Siena, waaraan Napels hare beste
krachten te danken had.
Een ander merkwaardig feit ligt in de overeenkomsten welke er bestaan tusschen
de kunstwerken en de kerk van den heiligen Franciscus te Assisi en die welke de
koningen van Napels omringden. Ook de kerk te Assisi is een Fransch gothiek
bouwwerk, ook daar schilderden Cavallini, Giotto, Simone Martini, ook daar vindt
men een kapel, getooid met voorstellingen uit de legende van St. Martinus. Deze
punten van overeenkomst mogen gedeeltelijk aan toeval worden toegeschreven, maar
het schijnt ook mogelijk dat de vrome vorsten van het huis van Anjou door middel
van kunstwerken een gemeenschap wenschten te doen ontstaan tusschen de heerlijk
schoone rustplaats van de hun zoo dierbare heiligen en hun eigen omgeving.
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Een oud-Egyptische muts,
door E. Siewertsz van Reesema.
HET was door vriendelijke bemiddeling van een mijner kennissen, dat ik van uit de
verte kon kennis maken met enkele der vele schatten, welke het Metropolitan Museum
te New-York bevat. De heer Bosch-Reitz, directeur van genoemd museum was zoo
welwillend mij toe te zenden een collectie foto's van mutsen, welke afkomstig waren
uit de graven van Akmim en Sakkara en alle gewerkt in een soort kantachtig open
werk, hetwelk mij reeds lang bekend was en waarvan ik de techniek sedert jaren
bestudeer.
Met groote belangstelling bezag ik deze collectie, want ik ontdekte eenige zeer
curieuse gegevens, welker technische oplossing niet zoo onmiddellijk voor de hand
lag.
Een dezer gegevens wil ik hier behandelen.
Het is noodig, dat ik eerst een korten uitleg geef van de techniek van dit open
werk, daar ik vrees, dat de lezers mij anders moeielijk volgen en mijn argumenten
misschien niet zullen kunnen toetsen.
Het geldt hier de techniek, welke Louise Schinnerer behandelt in haar zeer
interessante brochure ‘Antike Handarbeiten’ met voorrede van Prof. Alois Riegl.
Men gebruikt voor dit werk een eenvoudig raam, waarop twee touwen gespannen
worden. Om deze touwen wordt de werkdraad regelmatig heen gelegd op de wijze
van een streng, zoodat een vóór- en een achtervlak van draden ontstaat.
Men neemt al de draden van het voorvlak op de linkerhand en pakt met den
voorvinger en duim der rechterhand twee achterdraden op, haalt deze naar voren en
laat den eersten voordraad naar achteren vallen. Dan trekt men den 3en achterdraad
naar voren en laat den 2en voordraad naar achteren vallen over dien 3en achterdraad
- vervolgens doet men hetzelfde met den 4en voordraad enz. enz.
Er ontstaat een kruising van draden van voor- en achtervlak. Deze kruising, die
het grondprincipe van het werk is, heeft, doordat de draden gespannen zijn, niet
alleen van boven, maar gelijktijdig ook onder aan 't werk plaats. Om nu de steken
van boven- en benedenhelft even vast aan elkaar te krijgen, wordt een houten zwaard
na iedere kruising tusschen vóór- en achtervlak gestoken en het werk hiermede naar
boven en naar beneden aangeslagen. Wanneer men zoo lang gewerkt heeft, dat beide
deelen elkander raken, worden de draden op de manier van het haken, om elkander
heen geslingerd, zoodat het werk niet los kan
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springen - er ontstaat hierdoor een vlechtje tusschen beide deelen.
Het aan elkaar naaien van de twee helften van het werk bepaalt dan den vorm van
het werkstuk.
Niet altijd wordt het werk voortgezet totdat de beide helften bij elkaar komen. Wil
men twee werkstukken maken, dan blijft een deel van de draden ongevlochten. Deze
worden dan onder en boven tegen het gewerkte deel onderling om elkaar geslagen,
daarna doorgeknipt en met een knoop tot franje verwerkt; men heeft nu twee aparte
stukken*).
De Egyptische mutsen, welke mij bekend waren, zijn uit één stuk gevlochten: de
beide helften van 't werkstuk zijn eenvoudig op elkaar gelegd en de zelfkanten aan
elkander genaaid. De afbeelding van de muts uit het Metropolitan Museum is hier
een voorbeeld van.
Wanneer men, alvorens de beide helften op elkander te leggen, deze in 't midden
één slag om elkander draait en daarna de zelfkanten aan elkander naait, krijgt men
een meer rond model. Ik geef hierbij het oude opgegraven fragment naast een muts
door mij hiernaar gereconstrueerd. (afb. 1 en 2).
Bij de foto's nu, welke ik ontvangen heb, was één, die mij hoogst raadselachtig
was. Het was de afbeelding van een rechte lap (afb. 3), in fraai patroon gevlochten;
de eene helft, versierd met donkere strepen, was aan het eind gerimpeld; de onderhelft
vertoonde wel hetzelfde patroon, maar zonder strepen, en veel losser gevlochten.
Bovendien was dit stuk in twee helften verdeeld. Wanneer wij nu weten, dat bovenen benedenhelft van de lap gelijk gewerkt zijn, vraagt men zich af, waarom de
bovenhelft sterk aangeslagen is, zoodat een vaste stof ontstond en de benedenhelft
door veel losser aanslaan een gaasachtig voorkomen kreeg. Waarom ook had alleen
de eene helft strepen (volgens opgaaf purper gekleurd), en was de andere helft in
tweeën gedeeld?
Over het inbrengen van de strepen had ik twee onderstellingen: de draden van de
bovenhelft konden in groepen geverfd zijn geweest op het raam, voordat het werken
begon, of wel er moesten stukken draad ter lengte van de strepen uitgeknipt zijn en
daarvoor in de plaats purpere draden van gelijke lengte ingeknoopt. Daar ik het
voorwerp zelf niet kon zien, schreef ik aan miss Cartland, die werkzaam is in de
Egyptische afdeeling van het Metropolitan Museum, en vroeg haar, om aan de
gevlochten lap te willen onderzoeken welke van mijn onderstellingen de juiste was.
Het bleek nu, dat de purpere draden met zeer fijne knoopjes ingelascht waren. Over
de splijting van den onderkant kon miss Cartland op mijn vraag, of deze opzettelijk
of toevallig, door slijting misschien, ontstaan was, melden, dat dit laatste niet
waarschijnlijk was. De splijting zal dus wel degelijk in het plan van het werk gelegen
hebben. Het verschil in lengte der beide helften kon ook niet

*) Vgl. E. Siewertsz van Reesema, Egyptisch vlechtwerk. Amsterdam, Holkema & Warendorf.
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het gevolg van het onnauwkeurig of onbeholpen aanslaan van een beginneling zijn
- de geheele behandeling van 't werk, rijk van ornament voorzien, duidde op een
technisch kunnen, aan geen beginnende eigen.
Ik kwam niet verder met mijn onderzoek, daar ik mij geen voorwerp kon indenken,
dat al deze bijzonderheden noodzakelijk maakte, totdat ik van de Historical Society
in New-York foto's ontving van een doodshoofd met een eigenaardig hoofdtooisel
(afb. 4 en 5). Mrs. Grant-Williams, die belast is met het maken van een nieuwen
catalogus voor het museum, verzocht mij mijn opmerkingen hierover te willen geven.
Haar beschrijving luidde:
The skull of a female mummy.
The hair and headdress as when found at Sakkarah. On the skull are the following:
(a) uppermost, a cap of very open work netting, of thread, once white, now yellow
with age.
(b) underneath, a roll of tufts of red and green; its ends, part of it being lost, are
now held by modern thread.
(c) also tied around the head, under the roll, a red cord with two ends hanging,
tied in two places.
(d) a close-fitting cap, striped, made up presumably of netting, in red, white (now
yellow), blue and possibly green.
Het is over de bovenste muts, dat ik mijn opmerkingen wil geven. Deze is zonder
twijfel gevlochten.
Het patroon leverde geen enkel bezwaar op om na te werken; den vorm der muts
te bepalen was moeielijker. Was de muts de helft van een werkstuk geweest? De
afknooping van de draden, die waarschijnlijk dan achter op het hoofd langs den nek
zou te zien geweest zijn, ontbrak evenwel.
Een nauwkeurig nagaan van alle steken deed mij aan den voorkant van de muts
steken ontdekken, die nog duidelijk aangaven het in elkaar gehaakte randje, waar de
beide helften van het werk samen komen en tevens twee uitgerafelde fragmenten
aan weerskanten van het voorhoofd, die 't overblijfsel konden zijn van de 2e helft.
En zie, hier had ik den sleutel tot het bepalen niet alleen van den vorm van deze
muts, maar ook tevens tot de oplossing van de raadselachtige lap uit de Metropolitan
collectie. Het centrum van het werkstuk, dus hier ook het centrum van de muts, had
gelegen boven het voorhoofd, boven het smalle haarvlechtje.
Zoo vormde dus één deel van het werkstuk den bol van de muts - een lichte
inkrimping van het patroon in de richting van den nek, wijst er op, dat de muts daar
in elkaar geschoven is geweest. Als het centrum van de muts boven het voorhoofd
gelegen heeft, moet de 2e helft van het werkstuk voor het gelaat gehangen hebben.
En nu
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lost zich plotseling al het raadselachtige van die fijn bewerkte lap op. De tweede
helft van het werkstuk is door het uithalen in het midden van één werkdraad, hetgeen
bij dit vlechten heel gemakkelijk geschiedt, in twee helften verdeeld en zoo werden
de twee slippen gevormd, die langs of over het gelaat gevallen zijn. De slippen hebben
nu doordat zij opzettelijk veel minder sterk aangeslagen werden dan de bovenhelft,
dat losse kantachtige gekregen, waardoor zij zoo goed aan hun doel beantwoorden
- terwijl de bol, verzwaard door de purpere strepen, door inhaling over het hoofd
gespannen en in den nek gepast moet hebben.
De muts van het doodshoofd na te werken, gaf nu geen moeilijkheden meer. Ik
geef hierbij verschillende afbeeldingen van mijn reconstructie (afb. 6-8). Het was
niet meer uit te maken of de slippen van deze muts ook langer waren dan het
bolgedeelte, daar er niets van bewaard is gebleven. Ik maakte ze door gelijk aanslaan
van het zwaard even lang, omdat ik mij houden wilde aan de grofte van materiaal
van de na te werken muts. Die uit het Metropolitan Museum is van veel fijner garen
en ik vreesde dus ditzelfde effect met los aan te slaan hier niet te zullen bereiken.
Technisch levert het al of niet losser aanslaan geen enkel bezwaar op.
De purpere strepen op het achterhoofd in te brengen, dus een verzwaring van kleur
en van ornament op het voornaamste deel te leggen en te gelijk het voorstuk van de
muts zóó luchtig aan te slaan, dat het dienst doet als een sluier langs het gelaat, zijn
uitingen van een fijnen kunstzin.
Wij mogen ons afvragen, wat voor soort muts deze geweest kan zijn. Is het een
dagelijksche dracht geweest van den lageren stand, een zwakke copie van de enorme
hoofdtooisels der hoogere standen? - of enkel een dooden-muts, en werd dan de sluier
allicht nog meer over het gelaat gespreid? En hoe komt het, dat de muts uit de
Metropolitan-collectie klaarblijkelijk niet door de doode gedragen is geweest, maar,
zelfs niet in elkaar gezet, is meegegeven in het graf?
Mijn taak is hiermede evenwel afgeloopen. Het was mijn doel technisch een juiste
constructie te geven van dit interessante fragment en ik moet aan de Egyptologen
overlaten, om het gebruik van de mutsen nader te bepalen en uit te maken in welken
tijd deze voorkwamen.
Oosterbeek, Juni 1921.
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Melken,
door Hélène Swarth.
De zwarte koeien op de groene weide,
Waarachter boomen donkerbrons verwelken,
Staan saamgetroept; zij weten al van welken
Weikant zal komen 't meisje, dat bevrijde
Haar van haar zwaren last met handig melken.
Door 't blankbedauwde gras stapt, van de zijde
Van 't dorp, de stoere boeremeid, geleide
Geeft licht van ruiten, rood als vlammekelken.
De koeien wachten zacht, met vragend loeien,
Naar 't wenkend meisje wendend loome koppen.
En ritslend reegnen uit bewogen toppen
Bleekgele blaadren op de zwarte koeien.
Het meisje hurkt, behoeft niet eens te lokken.
In d' emmer plonst de melk met suizend klokken.
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Najaarsavond,
door Hélène Swarth.
Rank tegen hemelblauw als donkre veêren,
Rijzen de pooplen zonder bladerpraal.
Een ritslende eik houdt loof als bruin metaal
En witte berken lijken zilvren speren.
Traag plechtig drijft, bleekgele opalen schaal,
Boven het bosch, dat zwarte raven scheren
En 't volk der blaadren, die tot stof verkeeren,
Novembermaan, geheimvol als de Graal.
In 't lichte Westen blijft een goudglans beven,
Als achtergrond voor heilge' op oud paneel.
En roze en lila donzen wolken zweven,
Als droomende Englen, teeder en verheven,
Boven het ros getakte van de dreven,
Boven der landen sombergroen fluweel.
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Een gunst,
door A.H. van der Feen.
III.
IN een hoestbui schoot Arnout wakker. 't Was donker om hem heen.
Onwillekeurig wendde hij het hoofd, keek of de morgenschemering al drong door
het matglazen tralievenster van zijn cel.
Dan ineens voelde hij verwonderd de rasping van zijn vingers over 't zijden
kussen...... zag een glimmering van spiegels.....
Met schokken schoot de herinnering nu toe.
Hij kwam overeind.
God ja...... in de salon was hij...... thuis...... Ester had hem hier gebracht..... zijn
hoofd deed hem zeer, klopte zoo...... jasses......
Ineens wist hij 't.
Hij had teveel gedronken.
Beroerder figuur kon hij al niet slaan...... bah...... hoe kwam hij er in Godsnaam
toe... onder deze omstandigheden nog wel... misselijk was het...
Hoe laat of het al zou zijn?
Hij ging staan...... Gelukkig, draaierig was hij niet meer...... Soezerig...... en
koppijn...... Enfin, dat zakte wel......
Voorzichtig sloop hij naar de deur, opende die, stond ineens in de vestibule. O,
de gangklok.
Negen uur, dat schikte nogal.
Hij liep de trap op, ging zijn eigen kamer binnen, maakte licht.
Hij bette zijn hoofd met koud water, liet het ook over zijn handen, zijn polsen
stroomen.
'n Beetje rillerig werd hij ervan, maar 't kikkerde toch op...... 'n douche zou beter
zijn...... maar te omslachtig.
Nu moest hij naar Ester...... lam figuur sloeg hij.... eigen schuld.... enfin.
Ester zat te schrijven aan haar bureautje, toen hij wat aarzelend binnentrad.
‘Stoor ik je, Es?’
Zijn stem klonk wat benepen.
‘Zeker niet,’ zei ze hartelijk en zich dan vlug omwendend ‘Heb je wat geslapen?’
Ze keek hem zoo trouwhartig aan.
Hij knikte, voelde, dat hij een kleur kreeg.
‘Vergeef je 't me Es?...... 't Heeft me zelf verrast hoor...... je weet toch wel, ik ben
anders nooit zoo......’
‘Ik begrijp het best, jongen,’ antwoordde ze ‘je bent het ontwend en dan al die
emoties...... Drink je een kopje thee?’
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‘Graag...... je bent een echte schat, hoor.’
Zoo dankbaar was hij en blij ontroerd, dat ze het zoo opvatte en er dadelijk overheen
praatte. Goed, lief schepseltje was ze toch.
Zittend in een laag stoeltje bij den haard, waarin een kunstvuurtje brandde van
wapperende oranjeroode tongetjes, keek hij hoe ze bezig was bij de theetafel. Hij
volgde de bewegingen van haar smalle witte handen, die zoo gracieus zich bewogen
temidden van al die fijne luxe-dingetjes, het antiek zilveren serviesje, de kleine
blauwe kopjes, de gebatikte cosy. Nu zag hij haar mismaaktheid niet meer, zoomin
als vroeger; om de blonde haren sprankelde een lichtrand als een aureool.
‘Je mag wel rooken, hoor,’ zei ze eensklaps.
‘Nee, nee...... straks misschien.’
Hij wilde die fijne atmosfeer van thee en bloemengeur niet ontwijden door scherpe
sigarettenrook.
Hoe goed was het hier, hoe rustig en veilig en hoe ver en onwezenlijk scheen hem
nu de......
Ineens ging hij verzitten.
Ze schonk juist op, keek snel terzijde.
‘Wat is er?’,,
‘Och...... niks. Beroerde gedachten zoo af en toe......’
Maar dan plots, met een wat geforceerde andere stem, vroeg hij, wat ze nu wel
van plan was te doen, hoe ze dacht te leven, nu vader dood was, het groote huis; zoo
eenzaam en ongezellig zou het zijn.
Ze had er al over nagedacht, zou schrijven aan Justien van Artevelde, haar nichtje,
of die haar wat gezelschap kwam houden.
‘Je weet, die is zonder eenig fortuin achtergebleven; ze zoekt een conditie’.
Hij knikte, ook instemmend.
‘Ja, dat is een goed idee, Es; voor Justien is 't mogelijk een uitkomst. En jullie
sympathiseerden altijd erg......’
Hij vroeg nu meer, naar wederzijdsche kennissen, menschen, die hem eigenlijk
niet interesseerden, maar hij was bang, dat bij een hiaat in het gesprek, zijn eigen
gedachten weer dadelijk zouden terugdrijven naar dat vreeselijke daarginds, de cel,
de gevangenis, zijn gruwelijk bestaan daar, met zijn dagelijksche vernederingen en
materieëele ontbering. En van lieverlede slaagde hij er in te vergeten, zonder zijn
wil daartoe geweld aan te doen; ze vertelde met haar zachte, hem zoo vertrouwd
klinkende stem, noemde allerlei namen, die herinneringen wekten, onschuldige,
vroolijke en onwilkeurig ging hij nu ook belangstellen in wat ze zei, voelde zich
terug en weer opgenomen in dien sfeer van onbezorgd weelderig jongeluisleven met
zijn kleine pikante intrigetjes van flirt, jalousie en plagerijen, en waarin de regeling
van een tennismatch, een fancy-fair of een cotillon de gewichtigste gebeurtenissen
zijn.
Ook Ester vergat soms al pratend de wrange werkelijkheid, zei soms
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dingen als: ‘Je moet er tegenover haar maar niet over spreken,’ of ‘Als je hem ziet,
moet je 't maar eens vragen,’ zonder dat ze een van beiden op de pijnlijke
onmogelijkheid van zulk gebeuren bedacht waren.
Een tikje op de deur stoorde de intimiteit van hun samenzijn.
Het was Frans van Redenburg, die met een geaffecteerd: ‘Mag ik even......?’
binnenkwam.
't Schokte in Arnout...... zijn hart bonsde. De zoete waan van een stil, rustig geluk
vergleed; hij keek weer in de rauwe misère der gruwelijke werkelijkheid.
‘Zeker Frans,’ zei Ester, ‘ga zitten...... wil je thee?’
‘Nee dankje...... heusch niet...... ik kom maar even om Arnout goeiendag te zeggen.’
Arnout keek hem aan, ineens weer versomberd. Hij geloofde dien man niet; 't was
wantrouwen wat hem dreef,.... van die hartelijkheid was hij geen dupe.
‘Je blijft zeker hier, Arnout,’ vroeg van Redenburg na een oogenblik van stilte.
‘Nee, ik ga straks een eind wandelen’ antwoordde Arnout op uitdagenden toon.
‘Nou ja......’ zei van Redenburg, even twijfelend en dan met een snellen blik op
Ester: ‘Zou ik je nog even alleen kunnen spreken?’
‘Waarom? Ik heb geen geheimen voor Ester,’ antwoordde Arnout koeltjes.
‘Zoo...... nu, enfin,’ sprak van Redenburg, zijn wenkbrauwen fronsend, ‘zooals je
wilt. Ik vind sommige onderwerpen altijd te kiesch om ze in tegenwoordigheid van
derden te entameeren. Eerst dan dit: morgenochtend om zes uur zal het rijtuig weer
voor zijn.’
‘O, dankje, je bent wel goed,’ sprak Arnout.
‘Ja...... en dan...... e......’ vervolgde van Redenburg...... ‘de kwestie is, dat ik me
persoonlijk responsabel ervoor gesteld heb, dat je geen misbruik zoudt maken van
de gunst, die je op 't oogenblik geniet......’
‘De gunst...... die ik op 't oogenblik geniet......’ herhaalde Arnout met heesche
stem; hij werd doodsbleek.
‘Ja......’ ging van Redenburg wat zenuwachtig voort ‘en daarom...... je zei het
vermoedelijk maar schertsend...... maar ik zou het op prijs stellen, als je je niet op
straat vertoonde...... 't is trouwens ellendig weer, het motregent......’
‘Die verantwoording drukt je zeker wel erg zwaar,’ poogde Arnout honend te
zeggen, maar zijn stem beefde.
‘Och nee...... je zult me niet in ongelegenheid brengen......’ antwoordde van
Redenburg uit de hoogte.
‘Ik ben je zoo bizonder dankbaar...... zoo bizonder dankbaar......’, zei Arnout
moeilijk. Zijn handen omvatten sidderend de leuningen van den stoel, zijn oogen
gloeiden.
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‘Ik meen gedaan te hebben, wat mijn plicht was,’ sprak van Redenburg, die
onwilkeurig een stap achteruit ging. Ester hief met smeekende angstoogen het bleeke
gezichtje dan naar den een, dan naar den ander.
‘Ar...... Frans......’ zei ze zacht en bevend.
‘En ik vind in ieder geval,’ vervolgde van Redenburg, ‘dat je geen aanleiding hebt
om zoo'n eigenaardige toon tegen me aan te slaan. Ik kan niet helpen, dat jij hier in
zoo'n treurige positie......’
‘Ploert!’ schreeuwde Arnout, eensklaps opvliegend; zijn lippen werden vaalwit,
diep in hun kassen gloeiden zijn oogen, zijn gebalde vuisten sidderden, hij prevelde
wat onsamenhangende woorden; dan, heesch, schor, met fluitenden adem, bracht hij
uit: ‘Ga weg.... ga weg, zeg ik je.... weg.... gauw....’
Van Redenburg was al teruggeweken naar de deur.
‘Ik zal de verstandigste maar zijn......’ stamelde hij, ‘je moest...... je schamen......’
Hij was weg.
Ester was op Arnout toegeloopen, had hem bij een arm gegrepen.
‘Ar...... Ar...... niet zoo...... niet zoo......’ fluisterde ze smeekend.
‘Nee...... laat me......’ sprak hij schorrig, zich van haar losmakend. ‘Laat me......’
Hij stond even als besluiteloos; dan begon hij de kamer op en neer te stappen, 't hoofd
gebogen, de wenkbrauwen gefronst.
Ester, geleund tegen de tafel, volgde angstig al zijn bewegingen.
‘De gunst, die ik geniet!......’ borst Arnout eensklaps uit. ‘Dat durfde hij te
zeggen...... de gunst!...... Waarom heb ik ook niet geweigerd...... stommerd, die ik
was...... de gunst...... één lange, afgrijselijke marteling is het ......en 't allerergste......
't allerergste...... Ester!’ kreet hij op wanhopigen toon, haar woest in zijn armen
sluitend, ‘Ester...... ik ben zoo bang.... zoo bang...... zoo'n razende angst heb ik nu
voor...... voor daarginds......’ Ze sprak niet, begreep dat ieder woord van haar hem
nu sterker zou ontroeren en van streek maken, maar zacht, evenals 's middags, dwong
ze hem om weer te gaan zitten.
Dan liet ze hem even, schonk een glas water in, gaf het hem.
‘Toe, drink eens, Ar......’
Hij gehoorzaamde, zijn tanden klapperden tegen het glas.
Ze bleef nog even bij hem staan, dan begon ze stil wat bezig te zijn, nam zijn kopje
weg, redderde wat aan de theetafel, ging eindelijk zitten met een handwerk, dicht bij
hem.
Hij had een arm op de crapaud leuning gelegd en zijn gezicht daarin verborgen.
Heel stil lag hij zoo, geruimen tijd.
Tot eindelijk zijn arm slap afgleed en hij het hoofd langzaam ophief.
‘Kalmeert het wat?’ vroeg ze dadelijk zacht. Hij zag haar aan, ging wat rechter
zitten en knikte.
‘Och ja......’
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‘Valt het je zoo zwaar om nu te berusten, Ar?’
‘Ik kan niet...... dat is het juist.... ik heb het gekund...... heel dien langen tijd, die
al achter me ligt...... en ik zou het nog kunnen...... als ze me daar gelaten hadden......’
Ze vouwde de teere handen in haar schoot, diep-ernstig zagen de groote blauwe
oogen hem aan.
‘Omdat je nu alles weer hebt teruggezien?’
Hij knikte somber.
‘Och...... ik was al zooveel vergeten...... ik dacht, dat mijn geest al was
afgestompt...... of in ieder geval, dat ik een soort weldadige onverschilligheid had
veroverd...... God, de eene dag na de andere verging...... zoo maar dofweg versoesde
ik de tijd...... ik had geen bepaald verdriet...... geen verlangen...... en ik...... ik sliep
rustig elken nacht...... als een beest in zijn donker hol...... ik leefde, nu ja...... maar
al mijn zintuigen werkten zoowat buiten mijn bewustzijn...... ik zag, maar ik nam
niet waar...... ik hoorde, maar ik luisterde niet...... ik at en dronk zonder te proeven......
mijn heele bestaan was een soort winterslaap...... en zoo, zoo moet je 't leven daar
ook kunnen beschouwen...... want anders, Esje...... als je je herinnering laat werken......
en je ziet en hoort en denkt...... dan...... dan wordt je radeloos ......dan wordt je
gek......!’
‘Zie je, en nu voel ik...... nu weet ik..... dat ik niet meer zal kunnen vergeten......
dat is het afschuwelijke...... En dat is ook het wreede van die ploert...... die me zonder
noodzaak uit mijn donker hol heeft gesleept in het licht...... en me hier heeft
gebracht...... in huis...... bij jou......’
‘Hier...... hier...... heeft hij gezegd...... hier woonde je eens...... kijk goed ......zoo
leefde je eens...... weet je 't nu weer?...... Bekijk het toch goed, dat het vastkleeft in
je herinnering...... zoo.....’
‘En nu...... nu dat gelukt is...... nu trap ik je weer terug in je hok......!’
Arnout stond eensklaps op.
‘Ester,’ sprak hij op veranderden toon ‘je moet niet schrikken, maar ik ga weg.’
‘Weg?...... wat bedoel je, Ar?’ vroeg ze angstig.
‘Ik vlucht.’
‘Ar......’ beefde ze smeekend.
‘Heusch, het is geen plotselinge opwelling van me,’ sprak hij op rustigen toon.
‘Ik heb er al veel eerder aan gedacht...... in den trein al...... en later
......herhaaldelijk...... maar ik kreeg geen kans. Het is ook geen onbekookt
onuitvoerbaar plan...... geen wanhoopsdaad...... het kan heel goed slagen...... als ik
maar eenmaal de grens over ben...... Vlissingen is vlak bij...... Morgen vroeg kan ik
met de eerste boot naar Neuzen...... nog voor ze 't hier merken ben ik al ver weg......
van Neuzen bereik ik gemakkelijk Antwerpen en eenmaal daar...... monster ik wel
als tremmer of stoker op
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een zeeboot, naar Engeland...... of Amerika...... wat zich maar voordoet..... Alleen,
je moet me aan geld helpen, kind; ik heb geen sou......’
Hij had snel gesproken, maar toch niet gejaagd; heel klaar en afgepast, van minuut
tot minuut, stond het plan hem voor den geest.
Ester had toegeluisterd met angst, maar ook met twijfel; zoo rustig sprak hij, zoo
overtuigend.
‘Maar als ze 't merken...... je achtervolgen en inhalen?’
Hij glimlachte, steeds rustiger.
‘Dan blijft de zaak precies zoo als zij was...... dat is het juist...... ik kan alleen
winnen...... ik riskeer niets en ik heb een prachtkans om te slagen. Is de tuinpoort op
slot?’
‘Wou je daar langs weg?’
‘Natuurlijk...... waar is de sleutel?’
‘In de keuken......’
‘Prachtig!’
Zijn stem klonk wonderlijk opgewekt. Het plan vervulde hem geheel. Zijn
snelgaande gedachten zagen nergens een hinderpaal. In den nacht tevoet naar
Vlissingen. Dat moest slagen. Dan aan boord gaan, tweede klas zou hij reizen......
natuurlijk...... oppassen dat hij er niet te netjes uitzag.... andere kleeren aandoen......
een oud sportpak had hij nog wel...... en dan een pet opzetten...... En in Neuzen vooral
niet dralen...... dadelijk ferm doorstappen naar de grens...... god, die heerlijkheid daar
te loopen langs de velden, alleen...... vrij...... Richting Gent was het beste...... in drie
uur kon hij dan over de grens zijn, in Moerbeke bijvoorbeeld...... die weg kende hij
nog wel...... had hij vroeger wel gejaagd...... en eenmaal daar kreeg hij wel ergens
een trein te pakken naar Antwerpen......
‘Ar,’ sprak Ester met bevende stem ‘zou je het toch wel doen...... als je eens iets
overkwam...... ik heb niemand meer dan jou......’
Hij lachte, wat jongensachtig overmoedig, sloot haar in zijn armen.
‘Kindjelieve...... 't ergste, wat me in de wereld kan overkomen, zou zijn, als ik
morgenochtend weer met die twee kerels op reis moest gaan...... daarginds heen......
Nee, nee...... wees maar niet ongerust...... Ik zal een brief poste restante naar Brussel
sturen aan jouw adres...... die ga je dan maar eens halen, samen met Justien... heb je
meteen een afleiding... Maar heb je geld voor me, Es?’
Ze stond op.
‘Hoeveel?’
‘Zooveel als je maar missen kunt,’ lachte hij.
Ze schudde het blonde hoofdje, trad toe op haar bureau.
Hij hoorde de klinkklank van geld, het ritselen van papieren.
‘Vier honderd gulden heb ik en acht gouwetientjes.’
‘Kind, een fortuin!’ riep hij blij, doch dan ineens toch wat gejaagd.
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‘Maar wacht nu eens weet je... rustig aan, niet overijld... Hoe laat is 't?’
Hij keek op de pendule, gaf zelf het antwoord.
‘Elf uur...... nog veel te vroeg.’
Ineens wendde hij zich naar het raam, schoof het gordijn weg, tuurde naar buiten.
‘Pikkedonker.... 't regent.... 't kan niet mooier, alles werkt mee. Maar sakkerloot,
ik moet me nog verkleeden.... wacht.... ik ben zoo terug hoor.’
Haastig liep hij de kamer uit.
Nog geen half uur later kwam hij al terug, schier onherkenbaar veranderd, Een
buis van een oud sportpak had hij aangetrokken, een donkere pantalon er onder, een
wollen bouffant om zijn hals, op zijn hoofd een pet, die tot op zijn ooren zakte.
Hij zag Ester lachend aan, in blijkbare afwachting van haar bewonderende
verbazing om zoo'n vermomming.
‘'n Echte apache, hé?’
Doch ze toonde alleen angst.
‘Ar, doe het niet...... doe het toch niet’
‘Kindje’ lachte hij, ‘je maakt je bezorgd voor niemendal...... God, ik heb het
allemaal zoo vast in m'n hoofd...... Gelukkig, dat die tuinpoort er is, als ik de voordeur
uitging zouen ze me zoo van 't politiebureau kunnen zien...... Maar we hebben nog
een massa te bespreken...... Kom nu nog eens rustig bij me zitten en geef me nog een
kopje thee, als je hebt...... 'k mag rooken, hé?’

IV.
Dien nacht om drie uur stond Ester alleen in haar boudoir.
Arnout was weg.
Samen waren ze naar beneden gegaan, geslopen, door het stille donkere huis.
Bij de hand had ze hem geleid door de keuken, waar ze op den tast den sleutel
vond van de tuinpoort.
Even later had ze de keukendeur voor hem ontgrendeld.
Heel zacht had hij nog een moedig laatste afscheidswoord gefluisterd, haar gekust.
Dan was hij weggeslopen, ineens verdwenen in de zwarte duisternis. Ze had de
deur weer gesloten, opnieuw gegrendeld, dan was ze teruggeslopen naar haar kamer.
Nu stond ze bij het raam en luisterde. De wind was opgestoken en ruischte door
de boomen, huilde ook wat in den schoorsteen.
Nu zou Ar bij de poort zijn...... voorzichtig tasten naar 't sleutelgat...... als het slot
maar niet knarste...... nu zou hij de poort openen...... O, ze zag het voor zich......
voorzichtig zou hij kijken of daar niemand was...... en dan snel, als een donkere
schaduw, glijden langs de huizen van het smalle
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grachtje...... Arme, lieve, moedige jongen...... zoo vol vertrouwen was hij...... zoo
hoopvol......
O, als het toch eens lukte......!
Ze luisterde.
Onbeweeglijk bleef ze staan bij het raam; ze hoorde het bonzen van haar eigen
hart.
God, wat een nacht!
Hoor, de wind stak nog meer op...... de regen gutste tegen de ruiten...... ergens
knarste wat...... een los raamijzer, dat de wind bewoog.
Nu moest Arnout al bij het bruggetje zijn...... dan het bolwerk op...... de Singel.......
Wat regende het toch.
En met den regen kwamen de geluiden......, het water liep klokkend door een
afvoerbuis...... en ergens anders was zeker een lek... een tik telkens, of er iets viel......
de wind loeide zoo...... scheen een tak te sleuren over den grond...... als voetstappen
knerste dat op het schelppad...... hoor...... of waren het voetstappen?
Nee...... verbeelding. Heur hart bonsde zoo...... de bloedklop stampte in haar
ooren......
Weer knarsten beneden de schelpen.
God...... als Arnout de poort had open gelaten...... en iemand kwam zoo den tuin
in...... politie, die onraad vermoedde......
Nu was 't even stil...
De wind suisde alleen maar...... maar een geluid kwam er doorheen...... of een
stem haar naam fluisterend siste......
Nee...... nee...... ze moest niet zoo flauw zijn...... niet zoo toegeven.... dat kon
niet...... dat bestond niet......
God!
Ineens drukte ze 't hoofd tegen het gordijn voor het raam, haar adem stokte.
‘Ester......’
Een stem...... 't was een stem die ze hoorde...... Als het Arnout was...... Even stond
ze als versteend, dan rukte ze het gordijn opzij.
Ze tuurde naar buiten.
't Was alles donker, als vage silhouetten wuifden de boomkruinen, het joelde en
floot in de takken.
Was het dan verbeelding geweest?
Nee......
Ineens zag ze een gestalte, onder het raam, hij hief een hand op, dacht ze.
Was 't een hallucinatie?
O, ze moest weten.
Met een ruk haalde ze de spagnolet over, opende het raam; de regen gutste in haar
gezicht; ze bukte zich, staarde omlaag.
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De gestalte was er nog, bewegenloos nu.
‘Ar...... jij?’ huiverde ze.
‘Ja......’
Bijna toonloos was de stem, maar ze had het verstaan, of het gefluisterd werd aan
haar oor.
Ze sloot het raam, snelde de kamer uit.
Een paar minuten later traden ze weer samen binnen.
Arnout trok de pet van zijn hoofd, smeet die van zich af, viel neer op een stoel,
zakte wat in elkaar.
Dan zag hij Ester aan met doffe wanhoop in zijn oogen.
Nog geen woord had hij gezegd, en niets had ze durven vragen.
In een hoek der kamer staande, staarde ze angstig naar hem,...... ze begreep niet......
Waarom kwam hij terug?
Eindelijk, met doffe, heesche stem verklaarde hij:
't Kon niet...... het huis werd bewaakt, ook aan den achterkant...... er was een wacht
bij de poort gezet...... bijna was hij gesnapt.... dat was het werk van Frans.......
En ineens in machtelooze woede, siste hij een vloek en nog een...... en nog een......
het schuim kwijlde over zijn lippen.
Ester staarde steeds zwijgend naar hem, ze wist niet meer, wat ze doen moest,
durfde niets zeggen, zich nauwelijks verroeren, bang dat een woord, een enkel geluid
een paroxysme van woede in hem zou ontketenen.
Hij zat maar steeds in elkaar gedoken, en staarde, staarde, zijn oogen groot als
gespalkt, zijn mond geopend, in hijging.
Zoo vergingen er minuten.
Het geluid van den plots zacht vibreerenden slag der pendule bracht reactie.
De strakheid van zijn gezicht ontspande zich, zijn oogen verfloersten.
‘Esje...... Esje...... nu is alles voorbij......’
Zacht en smartelijk klonk zijn stem.
Ze kwam dadelijk naar hem toe.
‘Ar...... kan ik iets voor je doen......?’
Hij greep haar hand, kuste die, fluisterde heesch:
‘Nee...... och nee...... niets meer...... niets meer......’ en dan ineens smeekend: ‘Mag
ik bij je blijven...... tot ze...... tot ze komen?’
Ze boog zich voorover, gaf een kus op zijn voorhoofd, kon niet spreken.
Tegen haar aangeleund, begon hij zacht klagend te huilen, als een kind.
Met een schok werd Arnout wakker. Had hij geslapen?
Vlak bij hem in een fauteuil lag Ester met gesloten oogen; 't gezichtje zag
doodsbleek, een arm was slap afgegleden langs de leuning; doch haar adem ging
rustig.
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Hij zag om zich heen.
Door een spleet van het gordijn gloorde een kil-bleek licht.
De morgen.
Hij rilde, keek op de pendule; tien minuten over vijf.
Nog drie kwartier.
Heel diep haalde hij adem, dan stond hij op, voorzichtig, om elk geluid te
vermijden.
Hij maakte zijn zakken leeg, legde het geld op tafel, ook de andere dingen die hij
straks bij zich had gestoken.
Ester sliep.
Goed, goed...... ze moest blijven slapen...... als ze wakker werd en hij was weg......
dan was althans voor haar het ergste geleden...... geen afscheid.
Hij keek naar haar.
‘Dag lieve, lieve Esje......’
Hij fluisterde het niet, dacht alleen die woorden met groote ontroerde innigheid.
Dan ineens resoluut, zonder nog om te zien, trad hij naar de deur, verliet de kamer,
sloop op zijn teenen over het portaal, ging zijn eigen kamer binnen.
Nu niet denken...... niet denken...... niet rondkijken en herinneren......
Hij deed de vermommingsplunje uit, trok de kleeren weer aan, waarin hij gekomen
was.
Dan trad hij naar het raam, schoof het gordijn wat opzij, keek naar buiten. De
morgen stond grijs in de triest verregende straat.
Aan den overkant, schuilend in de portiek van een winkel, stonden twee mannen.
Arnout's hart kromp ineen.
Velthof en van Tol; ze wachtten op het rijtuig...... en op hem......
Hij wendde zich af.
Mijn God, mijn God, moest dat vreeselijke dan toch weer gebeuren? Was het dan
onafwendbaar? Hopeloos onafwendbaar?
Nee...... nee...... dat was het niet.... daar was altijd nog een uitkomst, als het dan
niet anders kòn......
Zou hij den moed hebben?
Niet lang denken...... niet philosofeeren...... doen...... ineens doen......
Met de tanden op elkaar geklemd liep hij toe op de kast, waarin de doos stond met
den revolver.
Ineens had hij het wapen in de hand.
Hij zette den loop tegen zijn slaap; koud was dat, of een doode hem aanraakte.
Zou hij...... zou hij niet?
Maar wat stelde hij zich dan aan...... als hij geen plan had...... één seconde en 't
was voorbij...... wat aarzelde hij dan?
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Zijn vinger omvatte den trekker.
Als verlamd zakte zijn arm omlaag. Hij beefde over zijn heele lichaam. Nee......
nee...... hij had geen moed meer...... geen energie...... bang was hij voor den dood......
bang......
Hij legde het wapen terug in de doos, sloot de kast.
Op het portaal klonk gerucht, dan werd er getikt.
Het was Toon.
Deemoedig als altijd stond hij in de deuropening.
‘Jonker...... 't ontbijt is gereed.’
‘Dankje Toon, ik kom.’
‘Ik heb om vijf uur geroepen, jonker, maar u was er niet,’ zei de oude man.
‘Nee...... nee, ik was er niet...... 't is goed, Toon,’ antwoordde Arnout.
Toon vertrok.
Even bleef Arnout staan, zag de kamer nog rond, keek naar de kast...... zijn
zelfmoordbevlieging......
Hij glimlachte, bitter, verachtelijk.
Op het portaal liep hij dadelijk naar de trap, maar dan, ineens, wendde hij zich
om, keerde terug, ging de sterfkamer binnen, knipte 't licht aan. Met vasten kalmen
tred schreed hij naar het ledikant.
Daar bleef hij even roerloos staan; dan legde hij eerbiedig zijn hand op het
voorhoofd van den doode.
‘Dag vader,’ fluisterde hij.
Hij ontbeet met vreemde, strakke kalmte, at wat geroosterd brood en jam, nam een
kop thee.
't Verkwikte hem.
Hij begreep zijn stemming niet, voelde zich tevreden; er was geen onrust in hem,
geen angst voor het komende. Aan de ontbijttafel schreef hij enkele hartelijke regels
aan Ester, ook, dat hij nog in de sterfkamer was geweest.... Hij droeg Toon op het
briefje aan de freule te brengen, zoodra hij terug kwam van het station.
Toen hij buitentrad in den kil-vochtigen morgen, stonden Velthof en van Tol bij
het rijtuig op de stoep te wachten.
Hij groette.
Toon, met den hoed in de hand, opende het portier.
De twee anderen wilden hem nu laten voorgaan.
Maar Arnout wenkte Velthof, dat hij het eerst in zou stappen.
‘Volgens afspraak,’ zei hij tot van Tol en hij glimlachte.
Even later reden ze weg.
December. 1920.
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Spel,*)
door Lode Zielens.
ROEF! Ze duwde de keukendeur zoo maar open en in een oogenblik lag haar
boekentasch daar ergens in een hoekje verloren. Schuddend trok ze haar floeren
manteltje uit en wat droppeltjes regen - verloren kosten - pletsten op de tichels neer.
- Het regent, moe, zei Deugnietje.
- Er is een brief voor U, Sin.... taalde moeder, die dikke, witte boterhammen met
rooden siroop bestreek.
- Voor mij moe? Echtig...... aarzelde ze.
- Eerlijk.......
- Kom...... twijfelde Sinneken, - geef hem...
- Wel, neem hem maar...... daar......
Boven op de hooge schouw, nevens de tokkende pendule, lag de brief...... witte
omslag met 'n zegel van roode-koolen-purper.
Deugnietje kon het bijna niet gelooven...... Een brief voor haar?.... Dat was nog
nooit...... Van Gèneken...... zei zoo aanstonds 'n gedachteke stillekes in heur oor......
en haar kaken begonnen er van te blozen.
- Zijt ge niet fier...... Sin?......
- Och......
- Zeg...... en laat nu eens lezen, wat er in staat?......
- Hij is toch voor mij, moe......
- Ons Wiske is er toch niet......
- Ja, maar......
- En ik weet toch van wien hij komt......
- Niet zeggen, moeke, kresselde haar stemmeke.
- Van...... van...... G...
- Niet zeggen...... als ge het zegt, dan......
- Dan......
- Dan lees ik hem niet......
- Ik zal het niet zeggen...... maar, ik zal het denken...... ik weet het.....
‘Aan Sinneken Van Roye.’
stond daar van buiten op, met letters, die omvielen van grootte en zwaarte, met
steerten en streepen en krullen en bogen naar links en rechts, - recht op - schuins
liggend - wegvluchtend in hun onhandigheid.
‘Aan Sinneken Van Roye’
las Sinneken luid en haar kersen-lippekens wouen weleens efkens lachen.
- Dat zijt gij...... Sin-ne-ken, plaagde moeke.

*) Fragment eener novelle, getiteld: ‘Van twee Kinderen’.
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- Dat weet ik...... en haar glazen stemmeke klom de hoogte in.
- Maak hem toch open......
Driftig met duim en vinger scheurde ze den omslag open en een wit reepeltje
papier wuifde neer op den grond - en met halve stem las Sinneken:
Sinte Kruis, 10 Augustus 1920.
- Van Gèneken!......
- Dat wist ik niet...... spotte moeke.
Sinneken,
Daar ik een paar uurtjes tijd heb, neem ik de gelegenheid waar u een briefje te
zenden.
Ik denk dat gij de vacantiedagen goed doorgebracht hebt. Eh-wel, ik ook. Ik breng
ze heel goed door; ik neem nog een week bij. Ons Ivonne met mijn tante, mijn twee
nichtjes, mijn kozijntje en ik hebben verleden Zondag naar het strand te Knocke
geweest. Wij hebben ons zeer wel vermaakt. Bijna een ganschen dag hebben we in
de zee geweest, en mosselen gevangen. Wanneer we daar aankwamen, heb ik een
ander kostuum aangedaan en ik was nat, tot aan m'n hoofd en ons Ivonne haar broek,
haar onderkleed, haar hemd was gansch nat...... Zij heeft viermaal haar onderkleed
moeten drogen als ook, die van mijn nichtjes en kozijn. Wij werden ieder maal nat
gemaakt door de baren en wij hebben ook naar Duinkerke geweest en er waren daar
zeer eigenaardige villa's. Die dag hadden we allen een wolvenmaag. Binnen een paar
dagen gaan wij naar Blankenberghe. Dan zullen wij ons ook goed vermaken. Ik zal
het wel schrijven. Ik zal maken dat ik de Brugsche taal kan, dan zal ik ze aan U leeren
en dan zal Camille ons niet verstaan. Nu Sinneken sluit ik mijnen brief, en de hoop
wel eens een geschrift van U te ontvangen. Wil de goedheid hebben een goedendag
te doen van mijn zuster Ivonne en van mij aan Wiske, uw moeder, uw vader en de
kameraadjes.
Vele groeten van ons Ivonne, maar bijzonder van uw vriend
Eugène.
Dag, Sinneken......
......Zoudt hij het zoo kunnen?
- Gèneken heeft dat zelf niet geschreven; er is aan gekrabt en het laatste is anders
dan het eerste......
- Ge waart Gèneken al vergeten......
- Nee - bloosde, Sinneken......
- Ge moet maar eens terug schrijven......
- Ach ja - Ik heb honger moe...... grooten honger.... Jeanne Peeters kende haar les
niet.
- En gij nu wel, dezen keer?......
- Ja...... Gaat ons vake vanavond weg, moeke...
- Eet nu maar...... babbeltje......
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In de warme keuken geurde de koffie zoo aanlokkelijk en op de teil waren de
boterhammen, hoog opgestapeld...... witte boterhammen met bloed...... roodigen
siroop.
En Sinneken had honger...... Haar mondeken beet vervaarlijk in den grootsten,
diksten boterham en met gulzige tanden begon ze te knauwen.
Maar plots herinnerde ze zich den hond.
- Waar is onze Jan, moeke...... Jan, Jan.
- Och, nog achter.
Met een sprong kwam Janneken binnengewipt, kwispelend met z'n pluimsteert en
glanzende marbollen oogen......
Jan...... Janneken.... heeft Jan honger? Manneken, waar zijn de katjes... de katjes......
pak ze.
Met groot lawaai, maar loerend naar de boterhammen blafte Jan en sprong op zijn
achterste pootjes......
- Kom maar hier, manneke.
En, met den hond op den schoot, at Sinneken. Ze voelde de deugd van versche
koffie en witte boterhammekens tot in haar teentjes en Jan, Jan den hond lekte
schooiend met zijn tong en wou meér dan eén beetje, de
rakker.......................................................................................................
Camieleken was toch zoo'n pronte kerel! Zie, daar stond hij, met z'n struische
armen en z'n dikke beenen. Zoo zwart als z'n oogen was z'n streepen haar en z'n
mond stond altijd in 'n lachske geplooid, zijn bruine broek was van achter kapot en
door de linkerelleboog van z'n grijze vest loerde 'n lapje blauwe voering heel
voorzichtig. Maar z'n oogen, die glinsterden als koolkens vuur, en z'n tong, z'n lange,
lange tong, die beierde paternosters van woorden af in een goedendag - dát was
Camieleken.
En daar stond hij nu met de mannen bijeen. Jeanne Peeters had straf moeten
schrijven, maar was er toch al en Lowieske en Margrietje en Suske van Mol, Soeke
Opdebeeck en nog 'n heele reesel.
En ze stonden daar zoo allen bijeen gebend... maar geén een had precies kunnen
zeggen waarom ze daar nu maar zoo stonden, op het hoekje van dat kleine straatje,
met manke huizen en hobbel-bollend plaveisel.
De jongens hadden hun handen diep in de zakken geborgen en tuurden als schippers
de lucht in...... Of het regenen zou? Of de wolken zouden overdrijven?
Camieleken vertelde wel van de voetbal...... maar konden de meisjes dat nu
hooren?...
En......
- Wat gaan we toch doen, mannen - zei Lowieske.
- Bedot, opperde Suske.
- Over 't lijfken?
- Belleken trek?
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- Als 't donker is.
- Bloemeken?
Hé, wie zegde dat?
- Ja, riep Camiel - maar is Sin er nog niet, moest ze straf schrijven?
Niemand wist het.
- ......komt ze wel?
- Willen we nog wat wachten?
- Totdat d i e er is. En als ze nu is niet komt?......
- Jawel.
Achter het hoekje kwam ze kressend aangeloopen.
- Waar bleeft ge zoolang?
- Het regende Camiel - Mannen ge hebt allemaal 'n goedendag van Gène...... hij
heeft me geschreven...... en ik heb hem toch moeten terugschrijven?...... Wat gaan
we doen?
- Bloemeken - Lowieske zal de namen geven, of liever Soe...... Soe met
Lowieske......
Allen vonden het goed en seffens stond heel de bende tegen het muurke in de straat
en Lowieske en Soeke voor hen - Soeke neep z'n oogjes toe en begon bloemennamen
te denken...... Begonia, roos, boterbloem en nog veel, veel andere.
Aan Camiel zou hij gerarium geven, aan Franske begonia, aan Sin de Lelie, aan
die, leeuwenmuiltjes en hij ging bij elk en zei in hun oor heél stil de namen, die hij
voor elk gevonden en gekozen had...... en Lowieske bleef 'n endeke af, maar deed
toch moeite om maar iets op te vangen.
- Wat geeft ge voor de roos, Madameke?
- Een kus.
Van Mol kwam lachend vooruit, uit de rij en duwde z'n wang tegen Lowieske's
mond. En Lowieske sloeg beide haar armkens rond z'n kop en kuste hem.
- Wat voor de Iris?
Deugnietje stond nevens Camiel en had hem maar altijd in d'oog.
Heel stillekes zei Camiel lustige gezegdekens voor haar alleen.
Dat was toch een kerel......
Deugnietje vond hem zoo flink, zoo niks vagebondachtig als de anderen...
En hoe dat nu zoo wel kwam? Ze zag nu Gèneken nevens Camieleken.
Gèneken, dat teere, goedzakkige snulleken, bedeesd en schuchter, die al deed wat
zij wou, zei wat zij wilde en schreide om met haar te mogen spelen.
En Camieleken, die met haar lachte en speelde, als met de andere meisjes... die
wel geen brieven naar haar zou schrijven...... maar, die......
Nee, ze wist eigenlijk niet waarom Camiel nu duidelijker voor haar stond, zijn
stem suisde in haar hoofd...... die lichten van z'n oogen vonkten - ze
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voelde de warmte van z'n asem nu in haar gezicht - en ze duwde haar handje in de
zijne en ze wou...... ze wou... dat Camieleken haar nu eens kuste......
Maar het kwam niet in haar op dat Gèneken, dat dood-brave Gèneken, ginder ver
in dat plassende, plassende nat van de zee, in die wit-schuimende baartjes, wel eens
naar haar beeld zou gezocht hebben. Dat Gèneken voor hij slapen ging en na z'n
vader-onsje, in z'n eigen, goedenavond wenschte aan z'n moeke, z'n vake en ook aan
haár.
Sinneken haar verlangen ging naar Camiel - Camiel, die ze alle dagen zag, die
altijd met haar speelde.... en voor wie ze misschien wel gaan loopen was in de
schoolkolonie. Camiel de grootste, de sterkste, de slimste van de mannen, die kon
sjauwelen en wauwen den godganschen dag en die niet meér gaf om haar dan 'n
ander - Camiel, die het hardste kon loopen, het verste kon springen, de meeste spelen
bedacht, Camiel d e m a n van de bende - die alles veel beter kende - meer wist en
veel voornamer was dan de andere. Zijn vliegers gingen altijd het hoogst de lucht in
- in het balspel had hij de verste schop en hij won van allen de marbols af; hij was
grooter en grootscher dan de andere, z'n vader was een muziekant en 'n diamantslijper.
Ze pinkte eens heel efkens met haar oogen. Camiel pinkte weer......
Door haar wimpers zag ze nu hem lang, heel lang aan.
Ze zag z'n oogen, z'n groote zwarte oogen, lichtend en stralend - ze zag z'n
bewegende lippen... z'n roode kaken... en weér was het...... ze wou hem kussen......
hem kussen...... ze voelde, dat ze heel veel van hem hield, oneindig meer dan van
Gèneke.
Fransken en Sinneken zouden dan namen geven, want ieder had z'n beurt gehad en
'n kus, 'n pol, 'n slag gekregen al naar Lowiesken het wou....
Maar eer Fransken begon met namen te geven zei Sinneken heel stillekens in
Franske z'n oor. ‘Geef aan Camiel de boterbloem.’
- Waarom?
- Omdat...... Zeg......
Maar Franske was heel slimmekens en hij vermoedde wel iets waarom Camiel 'n
boterbloem moest hebben. En hij was toch zoo slim... Franske... hij dacht voor zichzelf
de boterbloem en de schelm gaf de Iris aan Camiel.
En het spelletje herbegon: het kloksken, de dhalia, de reseda, de flier waren geweest
en hadden slechts een hand gekregen en nu, Franske schraapte zich de keel, pinkte
eens naar Sinneke en zei, heel luid......
- Wat geefde voor...... de...... boterbloem, Madam-me-ke?
- Tien kussen, zei dadelijk Sinneke.
- Ik ben het...
- Gij? zei Deugnietje en loerde naar Camiel...... Gij?
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- Geven, riep van Mol.......
- Sloeber...... ik......
- Deugnietje dierf het niet zeggen, dat ze valsch had gedaan...... maar ze zou Camiel
toch kussen......
- Vijf? Is het goed...... Franske?
- Alle tien......
- Geven, riep nu ook Camiel.
- Kom dan maar......
Ze moest nu Franske tien kussen geven, maar wat gaf dat - ze zou Camiel toch
kussen.
En bij elken naam, die Franske nu riep, hij riep ze zoo spottend - trok ze haar
oogjes bijeen en gluurde en tuurde wie of die naam had - En ze dacht maar aldoor Als het nu Camiel z'n bloem is, - zou hij dan geen teeken doen? niet pinken?
Maar waar bleef hij toch?
De Iris? riep Franske......
En Camiel pinkte...... Zoo waarlijk...... is efkens, een klein oogen-blikje maar. De
linkeroog was half toegeloken geweest...... en de lippen kwamen in een teutje vooruit.
Het was Camiel...... en hij had gepinkt......
- Voor de Iris...... een kus......
- Camiel....
En Camiel was echtig fier...... dus toch.... Met bei haar pollekes rond z'n nek perste Sinneken haar roode, natte lippekens op z'n blozende wangen, en die zoen,
die lang begeerde zoen scheen wel uit heur hart te komen.
En zoo gingen ze voort.... spelend het spel dat ze lustten, plagend - de anderen,
met oneindig machtig veel plezier......
Maar Sinneken bleef altijd maar rond Camiel flodderen. En als ze verstoppertje
speelden, liep Sinneken over om bij Camiel te zijn; maar Soeke, die er aan was, had
het gezien en sloeg ze bedot...... Dat zou haar leeren om bij haar vrijer te zijn......
Maar als den donkere kwam, dan was het blije spel gedaan...... ieder moest naar
binnen.
Deugnietje had geen honger en als Camiel alleen er nog was - die mocht thuis
komen wanneer hij wou - had ze het zoo heel stillekens aan boord gelegd, dat
Camieleken met haar nog wat wandelen ging.
Door 'n wolkenvenster loerde Janneken maan, maar de sterren sliepen nog.
Zwart, in den zwarten avond, stonden de boomen te huiveren van de kou...... en
'n hond, die baste, zweeg maar algauw.....
In verre, eindelooze zwartheid lag de verte gespreid - en de witte, witte muur
nevens den weg, was als 'n wit laken dat te drogen hong op 'n koord.
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En in die duisternis gingen ze - Sinneken en Camieleken - zoo traag - en zoo lam,
en ze zeien geen simpel woordeken, geen enkel, maar hun gedachtekens waren zoo
zwaar als lood.
Die donkerte was als een mantel om hun lijf...... En ze konden maar geen gebenedijd
woordeken zeggen - hoe dat nu wel kwam? Ze gingen den weg rond ......altijd maar
verder. Deugnietje haar tongeske begon toch wel te kittelen, om dat te zeggen, wat
ze al zoo lang, den heelen weg al, over te denken had geloopen. Maar ze dierf niet......
Want dat was zoo gewichtig...... wat ze vragen wou......
Haar harteken klopte er van - wel zoo hard als dien morgend van 't exaam.
En de boomen, de hagen, de kleine huizekes, alles was zoo reuzengroot en zoo
geheimzinnig.
Al die dingen stonden nu zoo dichtbijeen gekropen en het windeken fladderde er
z'n asemken over en Janneken maan met z'n ros smoeltje loerde daar ergens van uit
een venster van den hemel af - Ach, ge voeldet nu alles groeien en omhoog komen,
om morgen met het klanklooze lied van de trotsche zon open te barsten in overdadig
geluk en in den avond weer te bloeien als geurende bloemsens van de heilige
goedheid.
Maar toch - met de schoonheid van den klimmenden avond - reeds gluurt de nacht
in de toppen van de boomen en leggen moeders de witte bedden voor hun kindekens
gereed - met den avond neep Sinneken haar hart zoo kleintjes - zoo benauwd - Maar
ze zag Camiel zoo gaarne ze zou hem zoo graag voor vrijer willen...... vragen...... en
dat dierf ze niet goed....
Er was wel wat fierheid bij...... eén druppeltje maar - niemand had een vrijer van
de ploeg...... en dan zou zij nog...... Camiel hebben?
Tilleken was gaan verhuizen, die draaide ook zooveel rond hem...... dus ......en hij
speelde met de andere niet meer als met haar...... dus...... dus.... en hij had daarstraks
toch gepinkt...... wel eens efkens, maar toch...... hij had gepinkt; dus...... kreeg hij
gaarne een kus van haar...... en...... hij ging nu toch met haar wandelen...... hij hield
van haar...... heel zeker...... Ik zal het vragen, als ik Zondag mijn schoon kleed
aanheb......
En ze dierf nu maar zoo geen gebenedijd woordje zeggen...... Camiel floot 'n liedje
en stapte verder...... maar zei niets.
Ze waren al den viaduc over - als Deugnietje in haar eigen dacht: aan dien boom
zeg ik het toch...... Maar als ze aan dien boom kwamen dan, dan...... dierf ze niet......
......Als h i j het nu eens vroeg...... dierf ze denken. Maar Camiel floot en aan den
draai van den weg...... dan zag Sinneken naar Janneken maan en kuchte Camiel
eens.......
Ze zagen al de lichten van de huizen en rond de gaslantarens waren blauwe kringen
- Toen kwamen ze op den steenweg en zoo in de straten.
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Menschen stonden in groepekens te sjouwelen en van uit een huis zeurde 'n harmonica,
valsch van pijn.
Het hoekje van de straat was er al... Nu moesten ze vaneen - en Deugnietje zei al
‘Dag’ als Camieleken, plots lachend, vroeg:
- Zeg, nu hebt ge altijd aan Gèneke z'n brief gedacht......
- Wat...... watte...... onthutste Deugnietje, niet begrijpend.
- Ik heb ‘madame’ niet willen storen.... Hebt ge nu altijd aan Gèneken gedacht?
- Nee...... nee...... nee...... Camiel......
- Jawel...... maar zeg, was Gèneken nu echtig uwen vrijer?
- Nee, Camiel......
- Ge waart er toch altijd bij......
- Ja...... maar...... En wie zegde dat?......
- O, niemand...... maar, zeg...... w i e , zoudet gij dan vrijen willen...... zeg......
Sinneken......?
In Sinneken haar oorkens klopten wel duizend hamers en het was of ze voor 'n
gloeiende stoof kwam, zoo warm kreeg ze het......
- Zeg...... treiterde Camiel...... wie...... ik weet het...
- Niemand.
- Jawel.
- Nie...... niemand.
- Ja...... het is.......
- Gij zijt het, Camiel.
- En Gèneke...... Gèneke......?
- Ik hou meer van U...... wilt ge?
- Camiel zuchtte en dan......
- Ik moet me nog eerst bedenken...
- Ik zal het morgen zeggen, is 't goed?
En in de donkerte ging hij, lachend weg. Deugnietje bleef een stondeken staan......
en ging dan ook maar...... zoo heel, heel traag...... naar huis op. Ze kon er maar niet
van over. Zou Camiel dan toch...... ja...... Echtig...? Ginder onder den lantaarn zag
ze hem nog; zag hij niet om?.... en hoorde ze niet ‘ja’ roepen.
En Janneken maan neep z'n dunne lipjes opeen, trok z'n wenkbrauwen omhoog
en klom van verbazing 'n heel eind hooger de lucht in.
En de baren klotsten en wild wauden de meeuwen en hoog schuimde het spattende
nat.
De golven kwamen verrimpeld aangezwalpt... donker-groen holden, holder de
bolder, en baarden nieuwe golven...... En dat hield niet op...... dat glotsen en klotsen,
dat schuimen en spatten.
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De toornige wind voer met zijn wilde vleugels en z'n heksenlach over de Zee - de
onstuimige zee.
Dik-donker, zwart, helle-zwart, zoo was de nacht...... zoo zwart en zoo diep als
de schoot van de zee.
Er dreven pakken donkere, duistere zwartheid en de woedende wind joeg ze
krakend uiteen in z'n hoogen toorn....
En er was 'n schuit op de zee...... maar hoe de brullende baren, hoe de scherpe,
sissende wind de woede uit hun lijven wou stampen, de schuit, licht als 'n jong zieltje,
dobberde op de huilende zee...... die misschien wel 'n andere zee baarde...... en in die
schuit was Gèneke...... héel alleen.
Hij wist niet waar hij wel henen voer, maar dat deerde hem niet.... hij was niet
bang en maakte zich niet ongerust, al wist hij niet wat denken......
En woester beukten de golven... en grauwe, zwarte, aaklig-zwarte vogels kringden
om z'n hoofd, met vervaarlijk lawaai en gierend geschetter......
En Gèneke wist dat er hier iets gebeuren moest...... de zee draaide zich om in haar
bedding...... maar hij was zoo licht als een pluimpje...... zoo licht als 'n sneeuwvlokske
dat nederdaalt als onze lieve Heer zijn beddeken opschudt...... En hij bad 'n onze
vader...... dat brave Gèneke.
De asem van de zee klopte in de baren en zie...... daar boven...... uit 'n spleet van
den hemel viel 'n licht op hem...... en Gèneken zag...... en, Gèneke zag...... echtig 'n
witte, héel witte, wel zoo wit als de plaasteren engelen in de kerk...... Gèneken zag
'n Engel met groote vleugels in dat licht...... En die Engel had zulke schoone oogen......
wel al de koleuren waren er in...... en die oogen zagen op hem...... met
engelen-goedheid......
Toen bad Gèneke 'n wees-ge-groetje. Maar de leelijke wind snakte dat licht uit......
En ineens was er iemand in die schuit, hoe kwam dat nu wel?...... Hij was heel,
heel groot, en heel in 't zwart...... en zei geen woord - Gèneke kroop ineen...... maar
toch kreeg hij geen bang.
Die vreemde zag hem niet...... En weer was dat licht...... helder als de stralende
zon, helder als de verlichte winkels in den avond...... en weer die engel...... die witte,
reine engel..... die met vriendelijke blikken op hem neer zag, en hem teeken deed......
die goeie engel.
Gèneke nu, dacht of die vreemde dat ook zien zou en keek eens naar hem...... maar
die gluurde de bergen baren na......
Gèneke z'n oogen gingen wijd open, de lippen van den engel trilden.
En die engel was...... Ivonne,... echtig,... Gèneke z'n zuster - Ivonne, zei Gèneke
zwaar.
- Ivonne.
- Gèneke.
- Zijt gij het....
- Broerken.
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Toen ging er 'n golf omhoog en het licht was weg.
Dat was nu ons Ivonne, dacht Gèneke - hoe kan - maar hij kon niet verder denken.
Die groote, zwarte, leelijke vent, draaide zich om...... zag naar...
Camiel! fluisterde Gèneke.
Camiel...... en kroop heel ineen. Het was Camiel...... maar Camiel zag over Gèneke.
Toch was Camiel heel sterk, want al brulde de wind zoo woest,...... en al sloegen
de zotte baren toren hoog in hun dronkenschap - Camiel bukte zich niet.
Camiel keek de klotsende waters na, Camiel toonde z'n gezicht aan den storm, en
Gèneke zag dat gezicht, dat niet bangelijk vertrok, maar dat wel heel oud was......
Toen......
Alles was ineens zoo klaar...... zoo licht...... de barende baren vloeiden ruischend,
- effen en plat - als ging er iemand met voeten over wandelen. Er zongen wel
honderden vogels zoo schoon en uit de ruischende zee.... stegen gedaanten, met
harpen en violen omhoog en speelden zoete liedekens - die Gèneke niet kende.
Gèneke voelde zich groeien...... groeien...... Hij stond nu heel recht op - in den
boot - en hij zag den hemel opengaan in een poort van regenboog koleuren. Er
kwamen wel millioenen engelen - groote en kleine - in dien boog, allen witte engelen
en de eerste van allen - heel van voor - in 't licht blauw, stond Sinneken - zoo waarlijk.
Haar blauwe vleugels waren de grootste en de schoonste - heur haar was in twee
bruine vlechten - ze hongen wel tot aan haar blanke voetjes en op heur voorhoofd
glinsterde 'n ster.
Nevens Sinneken stond Ivonne, maar die was zoo schoon niet. En Sinneken alleen
kwam op hem toe.
Ik kom, Sinneke - ik kom, Ivonne en de boot ook kreeg vleugelen... en nog had
Camiel niets gezien - Camiel riep nu Gèneke, Camiel - daar is Sinneke...... ze komt
naar mij...... ze roept me, Camiel!......
Hij had zich al heelegaar bloot gewroet, Gèneke.
De morgenkoelte viel op z'n warm lijfje en maakte hem wakker.
Hij trok de oogjes wijd open - wou zich omdraaien.... en daar zat hij nu ineens
rechtop in z'n beddeken en keek rond. Daar - onder het hooge venster stond het
beddeken, waar Ivonne in sliep - en door het venster zag hij de roode lucht......
Hij bibberde van de kou.
Ik heb gedroomd, dacht hij. Ivonne...... riep hij stil.
Maar Ivonne hoorde niet.
- Ivonne.......
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Hij sprong uit z'n beddeken en ging naar Ivonne......
- Ivonne...... fezelde hij in haar oor.
Ivonne haar oogen gingen van zelf open.
- Wat is...... er...... Gèneke.
- Ik heb kou...... Ivonne.... mag ik bij u slapen.... ik heb zoo-ne kou...
- Ja, Broerke.
Dat was seffens gedaan - in het beddeken komen.
- Ik heb van u gedroomd, Ivonne.
- Ja? en wat?
- En van Sinneke.
- Misschien is er uw brief vandaag......
- Dat kan immers niet.... Ik heb hem eergisteren geschreven.... en.... ja...... dat kan
toch wel......
- De zon komt op,... ik het nog vaak, vertel straks uwen droom, hè... Gèneke......
kom, een kuske......
- Slaap wel, Gèneke.
- Slaap-wel, Ivonne.
En de nieuw geboren zonne-dag zou hooren dat Camiel aan Sinneke - Ja - zou zeggen
en de Zon zou in Gèneke's hart zien, dat hij 'n brief van Sinneke verwachtte.
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Op oostersch bezoek,
reisherinnering van Maurits Wagenvoort.
GOLCONDA-HAIDERABAD! Er zijn meer Haiderabads in Hindoestan, doch er is
er maar een, de hoofdstad van den staat van den Neizaam - een der machtigste
half-onafhankelijke vorsten in Britsch-Indie - dat aan de heerlijkheden van het
Golconda des verledens herinnert. Van Golconda, de nabijliggende hofstad der
‘K o e t a b ’-sjahs, voor wie de mannen onzer Oost-Indische Compagnie zooveel
ontzag hadden, zijn slechts wat indrukwekkende rood-zandsteenen bouwvallen op
de zonnedoorgloeide rotsen nog over. Het populaire Haiderabad, waarin de Compagnie
eens een harer grootste en schoonste ‘kantoren,’ die halve sterkten waren, bezat,
heeft zijn ouden vorm nog bewaart. Toch is het in vergelijking van de overige Indische
steden vrij gewoon. Het bezit slechts enkele voorname en schoone gebouwen, zóó,
aan het kruispunt harer twee hoofdstraten, die beroemde viervoudig betorende
‘S j a h a r M e n a r ’, waar ons ‘Comptoir’ aan grensde, zonder dat er nu eenig spoor
van is aan te wijzen, zonder zelfs, dat eenig sterflijk wezen mij wist te zeggen: ‘hier
stond eens’......
En welk een hitte in dat mid-zomerseizoen, in midden-Hind, waarin de spoortreinen
steeds voorzien zijn van een doodkist voor het geval, dat een der reizigers het op de
lange reis van de nog heetere Kormandelkust naar dit hooger gelegen land, aflegt.
Welk een hitte, groote goden! Echt Indische vorstenstad, overigens, al zag men er
niet veel van het hof van Zijn Hoogheid. Men zag er wel in de wijde straten zijn
rijksgrooten in hun gammele statiekoetsen door vier rossinanten getrokken, door een
troep zwaar gewapende trawanten omgeven, maar daarom waren zij toch niet
indrukwekkend, die vadsige dikke heeren, die beter gedaan zouden hebben wat
lichaamsbeweging te nemen dan lui te liggen op de halfvergane kussens van hun
statiewagens, waaruit dotten paardenhaar of pieken stroo opstaken. Soms, achter hen
aan, langzaam als de stoet van een dier m a h a r a d s j a h s , schreden de olifanten der
stad voort, de statie-olifanten van ‘Zijn Hoogheid’, om, begeleid door hun kornaks,
een dagelijksch bad te gaan nemen in de Moesi, op de breede brug waarvan het ook
aardig was hun gespeel in het water gade te slaan.
Het Europeesche hôtel in de nabijheid der stad! Ploertige gemeenschap van
Europeesche kerels met de pretentie van g e n t l e m e n te zijn. Er was een Hollandsche
handelsreiziger ook onder, voorts Engelsche officieren en wat gelukzoekers aan het
hof van den Neizaam. Er werd 's avonds gespeeld, gedronken, getwist, gevloekt,
vuile taal uitgebraakt, kortom:
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het was er maar half te harden. Wie was echter die eerwaardige oude gentleman, die,
Indiër, in hun nabijheid werd geduld? Heel licht bruin van gelaat, bewijs dat hij van
voorname kaste was, misschien wel brahmaan, tweemaal-geborene dus, maar blijkens
zijn kleeding geheel verwesterd: een grijs fantasiepak, dat, ofschoon het betere dagen
gekend scheen te hebben, nog de hand van een voornamen Engelschen t a y l o r
verried, een wit-piqué vest, bij het volgende daglicht beschouwd ietwat smoezelig
evenals het halsboord, een gouden lorgnet aan dun gouden kettinkje: fijn aristocratisch
gezicht met prachtige zwarte oogen: tip-top g e n t l e m a n , zeg ik U. Wie was deze
g e n t l e m a n temidden dezer ploerten?
Dr. N...... Waartoe U zijn werkelijken Sanskrietschen naam te noemen: hij leeft
misschien nog. In het Westen, bij ons ten lande bijvoorbeeld, heeten de individuen
Jan Meyer of Anna Harmsen, en zij weten zelf niet wat hun namen beduiden en
waarvan die afgeleid zijn. In deze landen bezitten de namen zeer bepaalde, meest
poëtische beteekenissen, belachelijk misschien voor onze mentaliteit, beteekenissen
veelal ontleend aan den Hindoeschen godsdienst. Zoo was dan de naam van Dr. N.
‘Minaar in den maannacht’ - en ofschoon ik hem Dr. N. bleef noemen - was hij toch
wel het type, docht mij, van den oud geworden ‘Minnaar in den maannacht’, den
‘Maannachtgeliefde,’ te eer wijl hij mij in de heerlijke maannachten van dit Oosten
zijn levensgeschiedenis vertelde, zonder mij evenwel het hartsgeheim te onthullen,
dat er, meende ik, de werkelijke kern van moest zijn.
Welk een interessant man! Geboren als een der edelste brahmanen van het land,
wiens familie, het bleek uit den naam, haar geschiedenis reeds een paar duizend jaar
terug kon verleggen, was hij door zijn ouders op twaalf jarigen leeftijd uitgehuwd,
maar begaafd met een der uitnemendste intellecten, had hij zijn studies voortgezet
en zelfs, tegen de overleveringen zijner kaste in, zoodat hij begonnen was daarmee
te breken, het k a l a p a n i (het zwarte water), de zee, overgestoken, dat geen
‘tweemaalgeborene’ oversteken mag, zonder het voorrecht zijner kaste te verliezen.
Zijn dorst naar kennis had hem dit vooroordeel zijner omgeving doen trotseeren, en
rijk, had hij i n Europa, Berlijn, Cambridge, Parijs gezeten ‘aan de voeten der grootste
meesters in de oude talen,’ naar wier grondige kennis hij dorstte. Max Müller had
hem een zijner beste leerlingen genoemd, Jules Claretie hem aan den grijsaard Victor
Hugo voorgesteld met de woorden: ‘J e Vo u s a m è n e u n j e u n e B r a h m i n ,
q u i p o r t e r a v o s v e r s a u x b o r d s d u G a n g e s ’. Op acht en twintig jarigen
leeftijd werd hij door de gunst van prinses Gallitzin benoemd tot hoogleeraar aan de
universiteit van Sint-Petersburg. Spoedig echter stond het Westersche leven hem
innig tegen, wijl hij de waarheid had leeren inzien, zei hij, van Montesquieu's bittere
woord: ‘l e m e i l l e u r m o y e n
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d e r é u s s i r d a n s l a v i e , m ê m e l e s e u l i n f a i l l i b l e , e s t d'a v o i r u n
b o n e s t o m a c e t u n m a u v a i s c o e u r ’.
De keurige, maar scherpe manier, waarop Dr. N. dit cynische woord van den
wijsgeer wist aan te halen - ik hoor het hem nog zeggen, maar kan het niet zoo keurig
herhalen, als hij het verbeet - was een bewijs hoe mooi hij het Fransch sprak.
Trouwens hij sprak niet minder elegant het Engelsch, het Duitsch, en, voor zoover
ik dit beoordeelen kon - maar mijn reis door Perzië lag nog niet zoo lang achter mij
- het Perzisch. Niet zoozeer dit woord als wel de Westersche toepassing er van, had
zijn leven verbitterd, en het was misschien daarom, dat hij achtereenvolgens troost
had gezocht in de verschillende godsdiensten. In Rome was hij Roomsch geworden,
in Konstantinopel Islamiet. Dat hij geen Jood was geworden lag misschien aan het
feit, dat de Joden niet van proselieten houden, en er ook niet in hun godsdienst aan
gewend zijn. Van al die godsdiensten had hij de openbaringen bestudeerd, en de een
na de ander had hem een teleurstelling te meer geschonken. Nú was hij hoogleeraar
aan de m e d r e s s a h van Haiderabad, en wist zelf niet of hij nog Hindoe of Islamiet
was, misschien ook een beetje Christen er bij. Dr. ‘M a a n n a c h t g e l i e f d e ’ sprak
mij menigen avond over al deze belangwekkende dingen, terwijl wij alleen zaten op
het balcon van de zaal, waarin de anderen rumoerden, in Oostersche maannachten,
welke onvergetelijk zijn voor ieder, die hen mocht doorleven.
Dr. N. zou mijn geleider zijn in Haiderabad, en ik had geen kundiger, geen
hoffelijker, geen geestiger kunnen treffen. Geleerde, en hooge brahmaan, doch zonder
kaste-veroordeel, kende hij iedereen en kwam overal. Toch kon hij evenmin mij
inlichten over het bestaan van het grootsche ‘Comptoir’ der Nederlandsche
Oost-Indische Compagnie, dat eens zoo dicht bij de beroemde ‘S j a h a r M i n a r ’
stond. Toch bracht hij mij bij eenige Hollandsche graven in de buurt der stad. Ik
dankte hem echter een anderen dienst. Indische radsjahs en maha-radsjahs had ik
reeds vele ontmoet, doch de een na den ander leek mij uiterlijk nog meer verwesterd,
verengelscht dan de vorige. Ik verzocht Dr. ‘Maannachtgeliefde’ mij, zoo mogelijk,
in kennis te brengen, met een Indischen radsjah of maha-radsjah van den ouden
stempel, en de waardige oude heer diende mij naar verlangen. Hij had audiëntie voor
mij aangevraagd bij een zijner vrienden en de maha-radsjah tot wien hij mij op een
achtermiddag bracht, Hindoe evenzeer als hij, maar van de kaste der krijgslieden,
dus lager, was in zijn taal genaamd naar den god Krisjna, in diens verpersoonlijking
van fluitspelenden herder. Dus was zijn naam, dien ik U in den oorspronkelijken taal
verzwijgen zal, ‘Goddelijke fluitspeler’.
Maha-radsjah ‘Goddelijke fluitspeler’ woonde in een der hoofdstraten van
Haidarabad in een paleis, dat groot genoeg was, doch er vervallen uit-
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zag. Doch zulk een verval wijst slechts op den zorgeloozen Oosterschen aard, die
nooit iets herstelt, en liever nieuw maakt dan het oude te onderhouden. Zooals het
er van buiten uitzag, was het van binnen: brokkig, stoffig, rommelig, maar groot.
Door een wijde koetspoort, welke aan de straat openstond, kwamen wij per rijtuig
op een binnenplaats met open galerijen in het vierkant: slaapplaatsen en woningen
van de lijfwacht des maha-radsjahs, ruiters, die in schilderachtige groepen in de
nabijheid hunner gezadelde paarden lagen te sluimeren. Hier stapten Dr.
‘Maannachtgeliefde’ en ik uit, en hij bracht mij nu naar een nog grootere binnenhof
met een ruischende fontein in een waterkom in het midden, in 't rond evenzeer
galerijen, maar deze twee hoog. De onderste ruimten waren bestemd voor de
administratie - want maha-radsjah ‘Goddelijke fluitspeler’ was een der groote
belastingpachters in dienst van den Neizaamstaat - de bovenste voor de verblijven
der geheele, bijeen gebleven familie, van welke de maha-radsjah slechts een jongere
zoon was.
Aan een zijde van deze binnenplaats opende zich echter naar Perzische wijs,
immers uit Perzië zijn, in het Islamietische Indië, met de hoftaal, de hofgebruiken
gekomen, een groote Oostersche ontvangzaal, met vele lichtkronen afhangende van
de met kleine spiegeltjes ingelegde zoldering, deze gedragen door dunne veelkleurige
Oostersche kolommen van gesneden hout. Maar de lichtkronen waren omhangen
van bruine doeken, zoodat zij in de verte gezien op niets méér leken dan op reusachtige
maagdeperen, die aan de bespiegelde zoldering hingen. Gelijk-kleurige dekkleeden
lagen over de sofa's en stoelen, die met tafels van wit marmeren bladen het meubilair
der groote zaal vormden. Aan drie wanden, immers een vierde bezat de geheel opene
zaal niet, hingen verweerde groote spiegels in banale lijsten, wier verguld het wit er
onder liet doorschijnen. Op den marmeren bodem lagen versleten perzische tapijten,
en eenige sollicitanten zaten in het late middaguur van mijn bezoek met de beenen
onder het lijf gekruist geduldig te wachten, misschien al dagenlang, want hoe grooter
de radsjah hoe grooter het geduld moet zijn om tot hem te worden toegelaten.
Maar dit gold niet voor Dr. N. en zijn bescheiden begeleider, die, aangediend,
slechts een oogenblik hadden te toeven om door Maha-radsjah ‘Goddelijke Fluitspeler’
in een heerlijk duister, dus koel vertrek te worden ontvangen. Hij was een man, die
bij goed aankijken onder de veertig bleek te zijn, maar de zwaarlijvigheid en de
eenigszins grove vleezigheid van zijn pokdalig gelaat deden hem ouder schijnen.
Zijn baard was van dat prachtige zwart, dat enkel Indische baarden bezitten, met
zorg gekruld en opgemaakt, gelijk het een Indischen baard, welke zich respecteert,
voegt. Zware, zwarte wenkbrauwen boven zeer levendige, en tevens zeer goedige
zwarte oogen.
Onze gastheer was gekleed in een op de knieën hangenden lijfrok van
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dun wit mouslin, geborduurd met wit ornament, wijde om de beenen gedrapeerde
doeken van denzelfden dunnen stof, maar veel-geplooid dus ondoorschijnend, en
terwijl hij op het hoofd een klein zwart mutsje droeg schitterend van goud borduursel,
had hij aan de bloote voeten muilen even rijk met goud bestikt. Dit en een groote
diamant aan zijn rechter wijsvinger waren zijn eenige sieraden, maar bij zijn rood
zijden zakdoek op een klein naast hem staand tafeltje, lag een gouden horloge met
briljanten bezet.
De Maha-radsjah ontving ons met Oostersche beleefdheid en een keur van
hoffelijke betuigingen, waar een Westerling nooit tegen op kan, en terwijl hij zelf in
een hoek van het half duistere vertrekje op een leuningsstoel plaats nam, wees hij
ons in de andere hoeken gelijke zetels aan. Ter verkoeling bracht in de deuropening
een halfnaakte knaap een groote in het midden van de zoldering opgehangen waaier
boven onze hoofden in beweging.
Ik sla de inleiding van ons gesprek over: het bezat de alledaagschheid van alle
gesprekken bij eerste kennismaking. Maar boven het hoofd van den maha-radsjah,
in het halfduister, zag ik een groot photografisch portret hangen van iemand, die mij
bekend voorkwam. Ik opende mijn oogen wijder: zéker, zoo'n portret had ik meer
gezien! Ik opende ze nog wijder, en toen kon ik niet langer gelooven, wat ik meende
te zien. Ik stond op, bezag het van dichtbij, en...... geen twijfel! Kunt gij raden wier
portret ik daar boven het hoofd van Maha-radsjah ‘Goddelijke fluitspeler’ zag hangen?
Onze koningin, maar een heel oud portret was het, als meisje van een jaar of tien,
twaalf, toen zij nog dat zoogenaamde poneyhaar op het voorhoofd droeg. Ik wist dat
dit ook in de mode was bij de dames aan de Perzische en Indische hoven.
Voor iederen Nederlander in den vreemde, het doet er weinig toe welke
kleurschakeering zijn politieke meeningen bezitten, is het portret der koningin, wàs
het vooral als kind, een lief symbool van zijn geboorteland. Het is als de
Nederlandsche vlag, maar nog meer, nog inniger dan deze: dit meisjes- of
vrouwenportret symboliseert de Nederlandsche vrouw, en zoo gaat, dunkt me, ieders
hart even open, als hij het ziet, alsof hij onverwacht het portret ziet van een zuster,
en dit met te plotselinger opwelling van vreugd, naar mate hij verder is van zijn land,
te midden dus van een vreemder volk, en dus te minder kans heeft op lieve wijze aan
zijn geboorteland en aan zijn vrienden herinnerd te worden. Ik geloof, dat er weinige
zijn, wat zij ook van het maatschappelijk leven mogen denken, die dit niet zouden
navoelen onder gelijke omstandigheden.
‘Maar dat is het portret van onze koningin!’ riep ik met blijde verbazing.
‘Van welke koningin?’ vroeg de Maha-radsjah op zijn beurt verwonderd. Immers
het aardigste was, dat hij niet eens wist wie het portret voorstelde.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

343
Hij had het indertijd gekocht om het lieve opene gezicht, om met de beeltenis van
een jong meisje, toevallig Hollandsche, toevallig koningin, die poneyhaar droeg, net
als de dames van zijn ‘p o e r d a h ’, zijn verzameling schoone vrouwen aan te vullen.
En zoo kwam het, dat ik op bezoek bij den Maha-radsjah ‘Goddelijke fluitspeler’,
te Haiderabad, in het hart van Britsch-Indië, voortdurend het oog had op het portret
van een Hollandsch jong meisje, dat toevallig de koningin was van mijn geboorteland.
Nadat ik over mijn eerste verwondering heen was, zetten wij ons gesprek over,
om voor het vaderlandsche ‘koetjes en kalfjes’ een equivalent te noemen: over
krokodilletjes en slangetjes, voort. Dr. ‘Maannacht-geliefde’ had mij waarlijk naar
verlangen gediend: deze Indische ‘groote heer’ was waarlijk een van het oude slag,
hoewel hij nog aan deze zijde van de veertig stond. Hij sprak onberispelijk Engelsch,
en nog fraaier Perzisch - de hoftaal - en in deze, zoowel als in de andere taal, was
zijn woord bloemrijk en keurig, terwijl zijn gebaar, zijn geheele doen even plooiend
en golvend was, als zijn half lang gewaad van geborduurd moeslin. Voortdurend
kwamen er bezoekers om hem, een der grootste pachters in dienst van den
Neizaamstaat, iets te vragen. Zij bleven dan aan den ingang van het kleine vertrek,
blootsvoets natuurlijk, maar met gedekt hoofd, in biddende houding, de handen
samengevouwen, staan, en deden hun verzoek met verlof van ‘de Tegenwoordigheid’,
terwijl ‘De Tegenwoordigheid’ even het gesprek met ons afbrak, echter nooit zonder
excuus gevraagd te hebben, en op hoogen doch niet onvriendelijken toon de
verzoekers antwoordde.
Een der binnenkomende was van zeer bijzonderen aard, en bracht mijn herinnering
terug tot de eerste tijden der journalistiek. Het was een der persoonlijke verslaggevers
van den Maha-radsjah, want deze, zoowel als andere ‘groote heeren’ van Haiderabad,
hadden mannen in dienst, die niet anders te doen hadden dan in de stad te gaan en
de nieuwtjes op te vangen: ‘Maha-radsjah’ de Leeuw b a h a d o e r was bij de
‘Verheven Tegenwoordigheid,’ den Neizaam, in het ‘Verblijf der Gelukzaligheden’
ter verantwoording geroepen’ - ‘Dame Nachtegaal, de c h a n o e m van den
“Onoverwinnelijken” Ali-Mohammed- c h a n - b a h a d o e r , had een meisje ter
wereld gebracht, - de B a s s a S a h i b - de Britsche resident - was met den avondtrein
gisteren vertrokken’ enz. In biddende houding als de andere, bleef de verslaggever
aan de deur van het vertrek staan, en deelde zijn nieuwtjes mede, welke
m a h a - r a d s j a h ‘Goddelijke Fluitspeler’ slechts matig leken te interesseeren.
Maar het scheen, dat wij juist het drukste uur van den dag hadden uitgezocht om
‘de Tegenwoordigheid’ te bezoeken. Het aantal der wachtenden, die met gekruiste
beenen onder het lijf in de open hal op den vloer zaten, groeide tot tientallen aan, en
de Maha-radsjah bedacht een list om ons voor enkele oogenblikken te lozen, zonder
ons nog te laten vertrekken.
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Hij vroeg ons of wij niet eens het prachtige uitzicht op het plat van zijn huis wilden
genieten, en toen wij daarop natuurlijk toestemmend antwoordden, riep hij een zijner
bedienden om hem te gelasten ons naar boven te geleiden. Inderdaad een mooi uitzicht
daarboven. Wij waren in het midden der woelige stad aan een der twee hoofdstraten,
welke Haiderabad in vier gelijke driehoeken verdeelen, twee straten elkaar kruisende
op het plein van de ‘S j a h a r m e n a r ’, het gebouw met de vier torens, in welks
onmiddellijke nabijheid onze oude Oost-Indische Compagnie haar groot
factory-gebouw moet gehad hebben, waarvan thans geen spoor, geen herinnering
meer over was. Buiten de stad lag in het zachte licht der reeds ondergaande zon het
golvende rotsland met zijn schoone blauwe meeren, terwijl op geringen afstand de
heerlijke bouwval tegen een hooge rots opklom van dat Golconda, 't welk voorheen
in het Westen gold als de schatkamer van alle juweelen ter wereld.
Toen wij weer beneden kwamen, had de Maha-radsjah ‘Goddelijke Fluitspeler’
met vele zijner bezoekers in de voorhal afgehandeld en hervatte hij zijn hoffelijkheden:
of ik de vruchten des lands kende, of ik munten en postzegels verzamelde, of ik reeds
geïntroduceerd was in de ‘Club der Indische heeren’, of ik het ‘Graf van ‘Moussiou
Raimond’ al bezocht had?
Op de eerste vraag antwoordde ik, dat ik zeker alle vruchten des lands nog niet
kende, en dadelijk werd mij een soort bessen voorgebracht, waar van de Maha-radsjah
gelastte ons een sorbet te bereiden, welke waarlijk allersmakelijkst en verfrisschend
bleek. Op de tweede vraag gaf ik ten antwoord, dat ik geen postzegels verzamelde,
maar nu en dan wel eens een oud muntstukje kocht. De Maha-radsjah stond op en
bracht mij een oud zilveren stukje van Haiderabad, dat hij, op mijn mededeeling het
nog niet te bezitten, met veel plichtplegingen ten geschenke gaf: een geschenk zeker
meer waard door de vriendelijkheid, waarmee het werd verleend, dan door zijn
oudheid of door zijn metaal. Op het ontkennend antwoord der derde en vierde vraag
deelde de Maha-radsjah mij mede, dat hij den volgenden morgen mij zou komen
afhalen om mij in de Club binnen te leiden, en wat het graf van ‘Mossiou Raimond’
betreft: hij had daar in de nabijheid een landhuis, waarin hij mij eerstdaags als gast
hoopte te ontvangen. Hierna verzocht ik naar 's lands gebruik, verlof ‘De
Tegenwoordigheid’ te mogen verlaten, en dit verlof goedgunstig toegestaan, vond
ik buiten in mijn rijtuig een groote hoeveelheid van de saprijkste Indische vruchten.
Den volgenden morgen om negen uur was de Maha-radsjah met zijn eenigszins
gammelen statiekoets aan mijn hotel, dat zeker op een uur afstands van zijn ‘paleis’
lag, en om zijn hoffelijkheden van den vorigen dag te vervolgen, bracht hij mij nu
een korf kort aan den stengel afgesneden Indische jasmijnen mede, waarin hij mij
verzocht een greep te doen om
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met de welriekende bloemen mijn zakken te vullen. Het bezoek aan de Club ga ik
stilzwijgend voorbij: het was zelfs met een schetterende gramofoon niets bijzonders.
Maar toen de Maha-radsjah opnieuw afscheid van mij nam, informeerde hij hoe laat
ik gewoon was mijn middagmaal te nemen, en toen ik hem dat had meegedeeld, zei
hij tegen dat uur mij wat Indische kerrie-rijst te zullen zenden. Inderdaad, om één
uur kwamen daar twee knechts, die haast leken te bezwijken onder de vracht van op
het hoofd gedragen presenteerbladen groot als tafels, bedekt met rijk geborduurde
kleeden over een hoogen punthoed van mandenwerk, en daaronder bevonden zich
schotels met blanke rijst en ik weet niet hoeveel andere schoteltjes en kommen van
fijn chineesch, in de tientallen, met de ingrediënten welke tot een goede Indische
rijsttafel behooren. En zeker, een dorpsweeshuis had zijn bekomst kunnen eten aan
de hoeveelheid spijzen, welke de maha-radsjah voor mij alleen gezonden had, waren
niet de meeste toespijzen er van zoo gloeiend heet geweest, dat zij Satan zelf met
den tong uit den muil en den staart tusschen de bokspooten op de vlucht zouden
hebben gejaagd.
‘Monsieur Raimond’ was een Fransch avonturier uit den tijd der 18e eeuw,
tijdgenoot van onzen landsman Jan Willem Hessing, avonturier ook deze, die,
commandant van het heerlijke ‘fort’ te Agra, dit aan de Engelschen moest overgeven.
Zijn weduwe heeft hem ter eere een mausoleum gesticht, dat onder de
bezienswaardigheden van het daaraan zoo rijke Agra meetelt. Maar terwijl Hessings
graf, naar 't schijnt, geheel verlaten blijft, en een tijd van verval tegemoet gaat, heeft
‘mossiou Raimond’ tijdens zijn leven zich onder de bevolking zoo populair weten
te maken, dat zijn eenvoudiger graf in de nabijheid van Haiderabad nog heden een
jaarlijksch bedevaartsoord is van Christen, Islamiet en Hindoe. Niet ver daar vandaan
bezat de Maha-radsjah een landhuis, en de plek leek eenigszins zonderling gekozen.
Niet om het graf van ‘monsieur Raimond’, dat zich sierlijk genoeg op de kale rots
verhief. Maar het geheele omringende landschap was een barnende, golvende
rotsmassa, waarop in het middaguur de zon scheen met waarlijk helschen gloed.
Geen boom, geen struik, geen bloem was op grooten afstand te zien, enkel de ruigheid
hier en daar van wat geelachtig gras, dat een kudde van honderden vrij tamme gazellen
afgraasde. In deze stugge omgeving stond het vriendelijke landhuis van den
Maha-radsjah, vriendelijk vooral door zijn koele ontvangst na den tocht door den
heeten woestijn daarbuiten. Dit was dan het verblijf, waarin mijn gastheer zijn intimi
bracht, want hij tracteerde er zich en hen soms op een Oostersch orgietje.
Om de waarheid te zeggen, dat waarop hij mij dien avond tracteerde was, ik moet
het tot mijn spijt erkennen, doodfatsoenlijk. Hij hield in dit landhuis eenige
danseressen van Mysore, waar de bevalligste danseressen
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uit geheel Indië van daan komen - ook bij den Gaekwar van Baroda had ik danseressen
van Mysore gezien - met een bijbehoorend corps spelers van Indische instrumenten
en de onmisbare recitatrice. Hoogst fatsoenlijk, zeg ik U, bijna officieel.
Ternauwernood bewees een tinteling der oogen van de danseressen, waarvan er
tenminste een van groote Oostersche schoonheid was, dat zij wisten waar de
Maha-radsjah den mosterd haalde. Natuurlijk, ik ben zeer voor fatsoen. Maar voor
een keer in je leven eens een Oostersche orgie te kunnen bijwonen, en dit dan door
een plotselinge vlaag van preutschheid, of door misverstand van den man, die er het
zeggen over heeft, te missen, dat is hard. Wat de dansmeisjes van Maha-radsjah
‘Goddelijke Fluitspeler’ ons te zien gaven, was bevallig, was lief, was zeer expressief
ook: kleine naieve komedietjes door gebaren en danspassen vertolkt, maar ik had
het reeds meer gezien, al zag ik het opnieuw met vreugd. Wat de recitatrice betreft:
op zingenden neustoon, welluidend maar eentonig galmend, declameerde zij in een
taal, die ik niet verstond, tot de woorden Bochara en Samarkanda mijn
opmerkzaamheid trokken. Ik vroeg waar die op sloegen, en toen eerst vernam ik, dat
zij de ghazel van Hafiz had voorgedragen, waarin de dichter verklaart, dat hem het
kuiltje in de wang van de(n) geliefde meer waard is dan Bochara en Samarkanda. Ik
had van het reciet geen ander woord verstaan dan die twee, wijl de recitatrice het
Perzisch met Haiderabadschen tongval had uitgesproken.
Dit is alles wat ik U te vertellen heb van mijn bezoek aan een ouderwetschen
Indischen radsjah.
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Kroniek.
Dostoievsky en Flaubert.
1821-1921.
Een maand na elkaar, 11 Nov. en 12 Dec., zijn in 1821 de twee romanschrijvers
geboren, die misschien eens zullen blijken de grootste van hun eeuw geweest te zijn.
Wat Flaubert betreft, zijn uitzonderlijke beteekenis - natuurlijk nog niet zijn ware
grootheid - werd erkend terstond na het verschijnen van zijn eerste boek, zijn roem
en invloed waren sindsdien steeds groeiende; dat men ook in Dostoievsky een der
grootste en weldadigste geesten van alle tijden te eeren heeft, drong pas later tot de
massa (ook der artistiek gevoeligen) door.
Het kan mijn doel niet zijn, hier, in een enkele pagina, iets te geven, ook maar in
de verte op een karakteristiek dezer beide groote voorgangers gelijkend. Een paar
woorden van hulde, van dankbaarheid, van zeer eerbiedige herdenking mogen
volstaan. Niemand die ons grooter hulp bood bij onze pogingen de moderne
menschheid te doorgronden dan Dostoievsky; in het begrijpen, het nauwkeurig en
met liefdevol begrip beschrijven van hevig bewogen, of anderszins abnormale
zielstoestanden was hij zelfs de wetenschap vijftig jaar vooruit. Maar enorm veel
méér heeft hij voor ons gedaan. Begrijpen, doorgronden, het moge een zielsbehoefte
voor ons zijn, gelukkig worden wij er niet door. En Dostoievsky, hoe dikwijls maakte
hij ons gelukkig! Dat deed zijn goddelijk onderscheidingsvermogen. Hij wist het
sublieme, het verhevene, te ontdekken en te doen ontdekken in het allereenvoudigste,
in het meest abject-schijnende zelfs. Bóven alle filosofische redeneering uit wist hij
ons te brengen tot de erkenning der hoogste, werkelijkste levenswaarden. Hij was
de groote verwerper aller vooroordeelen. Hij deed ons kathedralen van menschen
zien, en ook in onze eigen, onze stille en aandachtige lezersziel, stichtte zijn woord
een kathedraal. Wie onzer tot liefde-geven in staat is, bij dien verdubbelde hij deze,
allerschoonstmenschelijke, faculteit.
Was Flaubert, louter als mensch gezien, kleiner? Ik weet het niet. Ook zijn hart
was een-en-al liefde. En welk een enorm kunstenaar was hij! Als romanschrijver
heeft niemand zich ooit zwaarder eischen gesteld, heeft niemand
meer-bovenmenschelijke krachten aangewend om aan die zelfgestelde eischen te
voldoen. Met hoeveel gemak had hij zich een aangenaam leven kunnen verschaffen.
Hij versmaadde het aangename leven. Hij achtte het ‘nuisible à l'art’, en daarmee
was alles gezegd. In de zuivere ‘kunst van schrijven’ kan geen Dostoievsky naast
hem staan. Pijnlijker dan Dostoievsky, wien het menschelijke onder alle vormen
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dierbaar was, leed hij onder de burgerlijkheid van zijn tijd. Men begrijpe wel! Nog
iets anders wordt in Flauberts geest onder ‘burgerlijk’ verstaan als wat wij
tegenwoordig - met de terminologie der socialisten - zoo plegen te noemen. Hier
beslist geen maatschappelijke of economische positie. ‘J'appelle bourgeois quiconque
pense bassement’, zei Flaubert...... Penser hautement, ziedaar wat wij van Flaubert
geleerd hebben. En ook wat eenheid van vorm en inhoud, van vorm en geest beteekent.
In den roman, in het kunstwerk, maar tevens - want is niet alle kunst symbool? - in
ons leven.
Gedenken wij in dit jaar-einde deze beide heiligen der negentiende eeuw.
H.R.

Boekbespreking.
Wies Moens, Cel-brieven, met een inleiding van Dr. Lod. Dosfel
Antwerpen, ‘De Sikkel’; Amsterdam, Em. Querido.
Dit is geen boek - zoo'n klein boekje trouwens ook maar! - dat ‘litterair’ beoordeeld
moet worden. Het is immers ook niet als ‘litteratuur’ bedoeld. Het zijn brieven, echte,
zéér gemeende, zéér directe menschelijke uitingen. Fantasie kwam daar soms wel
bij te pas, maar niet zooals bij een novelle, een roman. - Fantasie overigens is een
kostbare gave voor den eenzame. Kostbaar, maar gevaarlijk, vermeerderend zoowel
zijn geluk als zijn verdriet. Wies Moens had véél van beide.
Wies Moens is wegens ‘activisme’ in de gevangenis gezet. Maar met dat ‘activisme’
van hem hebben wij, bij het lezen dezer brieven, haast nog minder te maken dan met
litteratuur! Wat wij leeren kennen is een menschenziel, jong, vurig, groot, sterk, onoverwinnelijk. Een menschenziel - een dichtersziel tevens. Eén die getuigt geleerd
te hebben ‘al het onafwendbare te dwingen in de klare vormen van het geluk’. Het
staat in Moens' laatsten brief, en daar volgt nog: ‘Waar alles om mij heen stroef, en
koud, en lelik was, heb ik het laatste vonkje schoonheid uit me-zelf gehaald, uit
me-zelf g e s t a m p t !’
Er zijn nog menschen die men niet klein krijgt met gevangenisstraf. Er zijn nog
menschen - Goddank! - die ook het leven niet klein krijgt.
Welk een verheugend boekje!
H.R.

Jo van Ammers-Küller, De Zaligmaker, Amsterdam, Em. Querido, 1921.
Ja, het is wel schandelijk, zooals wij recensenten op kleine boekjes aanvallen. Hoe
druk worden de deeltjes uit deze serie van Em. Querido besproken! De handige
uitgever wist wel wat hij begon met zijn serie - welker titel alleen ik mij maar liever
niet herinner.
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Wat wilt ge, het leven is kort en de bezigheden vele. Gij reist - en zoo'n deeltje past
precies in uw zak...... Ik zal me maar niet verder excuseeren!
Waarom een excuus trouwens? Is dit boekje dan eigenlijk niet de moeite waard?
Welzeker en ten zeerste. Ik zou zelfs heelemaal niet weten, wat voor kwaads ik erover
zou kúnnen zeggen. Het is voortreffelijk geschreven - in zorgvuldigheid van schriftuur
gaat mevrouw van Ammers constant vooruit; het wil mij voorkomen, dat zij zich, in
dat opzicht tenminste, Top Naeff tot voorbeeld heeft gesteld en voortdurend streeft
naar het ongemeene. Maar overigens - o! er zullen misschien wel critici zijn, die
volhouden dat dit boekje van 143 kleine pagina's, hetzelfde gegeven behandelend
als Top Naeff's Voor de Poort, in zijn kortheid dien dikken roman evenaart. Hoe
scherp en juist waargenomen is inderdaad dit geval, met welk een naar het satirieke
gaande puntigheid van opmerking! Ja, die ijdele vrouwendokters. En ja, die arme
ongetrouwde vrouwen, en die dan een beetje hysterisch worden......
En toch...... en toch...... Maar ik weet niet precies wat daarop volgen moet. Er blijft
iets kils, iets bijna hards, iets eigengereids ook in mevrouw van Ammers. Zij wordt
hoe langer hoe knapper, hoe langer hoe meer ‘litterair’. En toch......
H.R.

Carry van Bruggen, Het huisje aan de sloot, Amsterdam, Maatschappij
voor Goede en Goedkoope Lectuur 1921.
Dit is het beste werk, op litterair gebied, dat ik van Carry van Bruggen ken. Wat zij
tot nog toe schreef over kinderen bleef, hoe bekoorlijk ook, vaag. Het is, of de
schrijfster, ouder wordend helderder ziet, in de eigen jeugd, of, niet zooals vroeger,
klank en kleur alléén herleven voor haar droomenden, mijmerenden geest, maar ook
het meest eigene van het kinderhart, dat grandeur weet te verleenen aan het kleinste
en dat tevens zoo ontroerend zijn eigen wetten toetsen wil aan die der groote
menschenwereld. Hoe verder de mensch verwijderd raakt van zijn jeugd - de litteratuur
bewees het herhaaldelijk - hoe zuiverder hij haar leert kennen - zij krijgt de helderheid
van een visioen en de zachte schemersfeer van den droom. Heel oude menschen
leven soms met hun geest terug in den eersten levenstijd en hun geheugen, falend
waar het een feit van gisteren betreft, grijpt zonder moeite de gebeurtenissen en de
gevoelens van de jeugd. Zoo plukken zij hun verre herinneringen als de meestversche
bloemen die het leven hen nog schenken kan.
Van Looy schreef zijn Jaapje toen hij over de zestig was - het is één voorbeeld uit
vele. De schrijfster van dezen bundel novellen is zeker niet oud te noemen, doch
ouder is zij nú, dan toen zij ‘Heleen’, dan toen
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zij ‘Van een Kind’ schreef. Zij heeft afstand genomen, de herinneringen zijn op
mysterieuse wijze gegroeid, zij kregen vorm, zij vroegen om uiting en daar liggen
zij nu: een bundeltje.
Hoe zeer onderscheiden deze verhalen zich in bewegelijkheid en geest van de
vorige: daarin lag het kinderleven loodzwaar en overvol van een onbestemden
weemoed - een weemoed die zich immer in de woorden ‘zoet en zwaar’ uitdrukken
wilde, maar die, hoe suggestief somwijlen, dikwijls tot een onaangename, indringerige
eentonigheid verviel. En zie, hóór nu deze speelschheid eens aan! Hoe zacht en fijn
is er de humor - een humor die er vroeger zoo evident niet was - hoe gemakkelijk
schijnen de - o wel niet architectonisch-volmaakte - vlotte levendige volzinnen zich
op te bouwen!
Een pienter, gevoelig kind dat een eigen droomleven heeft, toch vol belangstelling
is voor de wereld om haar heen, hoe ziet dat kind menschen en dingen? Ach, elk
kind weer anders, maar iets is er toch dat alle kinderen der wereld verbindt, hun
onschuld en hun argeloosheid waar de schaduw van het donkere leven over heen
wiekt, rakend met vleugels soms en schennend; onberoerd latend evenzoo vele malen.
En hoe dit geheimzinnige kinderleven gedijt, hoe zij luisteren en spelen, hoe zij
conclusies trekken, wonderlijk verstandig, wonderlijk onjuist - hoe zij bouwen en
steunen op enkele zekerheden: de moederliefde, de vaderzorg - hiervan vertellen
deze fijne verhalen met ingehouden innigheid.
Het tragische in het kinderleven begint als zijn gedachtecirkel die der groote
menschen gaat kruisen, nadat eerst de belangen dier twee verschillende werelden
zich enkel raakten in het zoeken en vinden van gezelligheid en huiselijkheid. Maar
dan komen de oogenblikken dat hij gaat verstaan wat ‘schande’ beteekent in een
menschenleven, wat de dood is en de armoede. Dan komt hij in aanraking met de
leugen, met bedrog, en om het bedrog te leeren kennen bedriegt het op zijn beurt:
heimelijk luisterend, heimelijk fluisterend wanneer in een andere kamer stemmen
spreken van ongeloof, van schande en bedrog. En hun houding tegenover de groote
menschen wordt anders, minder vaag, meer geaccentueerd, eerbied mengt zich met
spot - maar een argelooze spot toch nog - vertrouwen blijft, maar er schemert argwaan
en angst achter en zij voelen, dieper dan de menschen, dat hun argwaan schande is.
Maar als zij ‘het wonder’ beleven - als zij voor 't eerst de mysterieuse, de
metaphysische krachten leeren kennen, dan reageeren zij met de kracht van de jonge
ziel die herkent en aanvaardt - later zullen zij den intellectueelen twijfel kennen en
de moeheid der dingen.
Een groote rol speelt in dit kinderleven de verbeelding, deze groote macht, de
schenkster van het nooit uitgelezen sprookjesboek. Lees het eerste verhaaltje: de
Reis. Twee kinderen leunen tegen het wrakke hekje
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bij een sloot achter hun huisje - zij zijn door den adem van het groote leven beroerd,
zij droomen, een boot fluit, ratten spelen, zij zien het ‘rattenpaleis’. En dan komt de
‘vaatjesman’ op een vlondertje - zij mogen mee varen - enkele huizen ver maar. Doch
het is een reis! Zij zien nu de huizen zooals zij ze nooit zagen, zij beleven een wonder.
Het is een prachtig verhaaltje dit eerste stukje. Zoo zijn er vele nog. Ontroerend is
ook de geschiedenis van het kleine meisje dat de diefstal van den ouden Zadoks
ontdekt en hoe zij dit draagt als een schuld, tot de groote verzoendag aanbreekt en
zij zich zelf en de schuldige bevrijd weet. ‘Hooi voor warme voeten’ heeft een
grootsche allure - statig en geheimzinnig wordt er verteld van het groote schip waarop
de Keizer en de Hooge Officieren en de voorname Staatslieden voorbij zullen varen
- het herinnert even aan den toon van Andersen. - ‘Het huisje aan de sloot’ is een
boekje om veel van te houden. Als Carry van Bruggen haar stijl nog concreter weet
te maken, als zij er nog meer rhythme in te brengen vermag, dan zou haar werk een
van de meest verheugende verschijnselen van onze litteratuur kunnen worden.
J.D.W.

Frederik van Eeden, Het Roode Lampje. Signifische gepeinzen. Amsterdam, W. Versluys, 1921.
................. f a c t o r e m c o e l i e t t e r r a e .................. Kan ik eerlijk
zeggen, dat ik dit geloof? Maar ik begrijp er niets van. Ten eerste: wat is
hemel en wat is aarde? De aarde is een deel van den hemel en dit is niet
enkel stoffelijk bedoeld. Er zijn ongetwijfeld ongetelde millioenen en
trillioenen aarde's, waarom wordt de onze dan afzonderlijk genoemd?
En ‘Maker’ wat bedoelt dat? en wat moet men er bij denken? etc etc (Roode
Lampje, pagina 43).
...... M a k e r v a n d e k l e i n e J o h a n n e s e n v a n h e t R o o d e L a m p j e ......
Kan ik eerlijk zeggen, dat ik dit geloof? Maar ik begrijp er niets van. Ten eerste:
wat is de kleine Johannes en wat is het Roode Lampje? Het roode lampje is een deel
van het Groote Licht en dit is niet enkel ironisch bedoeld. Er zijn ongetwijfeld
ongetelde millioenen en trillioenen roode lampjes, waarom wordt het Van Eedensche
dan afzonderlijk genoemd?
En ‘maker’ wat bedoelt dat? en wat moet ik er bij denken? Het woord is genomen
uit het gewone leven, waarin een schrijnwerker een kast maakt. Is Van Eeden nu op
een bepaald tijdstip begonnen en geëindigd? Heeft iemand hem bezig gezien? Staat
hij tegenover zijn maaksel, als een schrijnwerker tegenover de kast?
Ik zie overal levende, groeiende, bloeiende, elkaar verdringende en dan weer
afstervende litteratoren. Ik zie altijd en overal litterair leven. En alleen in schijn
niet-leven. Ik zie alles groeien en neem graag aan, dat het litterair bewustzijn dat in
mij leeft er de oorzaak van is. Maar wat
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‘maken’ van een letterkundig werk betreft, dat versta ik niet. Ik loochen niets, ik zou
zelfs kunnen zeggen, dat ik (litterair) geloof in de derde of vierde potentie. Maar ik
weet niet, wat ik erbij denken moet.
En zoo gaat het met heel het letterkundig credo. Het is, vrees ik, eene eentonige
geschiedenis. Want ik laat geen woord als waarheid passeeren op 't geluid van een
hol-klinkend parool! Zij zullen mij allen tenminste eenig idee moeten geven omtrent
hun beteekenis, hun afkomst, hun waarde en hun kracht.
Ik loochen niets. Het kan alles schoon zijn. Maar de oprechte criticus - homo justus
- neemt niets op in zijn credo, waarvoor hij niet de verantwoordelijkheid dragen kan.
Ook het hoogste critisch gezag kan geen kracht geven voor hem aan litteratuur,
waarvan hij de beteekenis niet verstaat. Voor zulke litteratuur heeft hij geen ‘neen!’
en geen ‘ja!’ Omdat hij de schoonheid lief heeft.
Ik ben geen twijfelaar, geen scepticus, geen agnosticus. Ik ben dorstig naar
schoonheid - maar neem het leven ernstig.
Veel te lang heb ik mij tevreden gesteld met holle klanken en ijdele geluiden. Ik
wil eindelijk weten, wat iemand doet, wanneer hij een letterkundig werk schrijft.
Want ik meen wel te bevroeden, waardoor soms een zuiver dichter alle litterair besef
verliest. Ik heb gezien, hoe een wezenlijk kunstenaar alle notie van letterkundig
schoon moest derven, nadat hij zijne ziel aan den duivel verkocht had voor het recht,
zijn gansche verder leven te mogen preeken.
Het is de roeping van den criticus zulk een de laatste bedekselen af te nemen. Hij
grijpt hem in den nek, en werpt hem in de zee, opdat hij, naakt, duikt naar de kostbare
parel. Ze ligt dieper dan hij in zijne preekenwijsheid nog weet. Want totnogtoe is er
geen teeken, dat hij beseft, waar de parel te vinden is. Hij gaat gebukt onder zijn
texten, hij komt niet meer uit zijn tuighuis vol logische argumenten. Zijn
verwaarloosde kleeding zit vol ongedierte. Het wordt tijd tot luchten. Het wordt tijd
voor den Doop.
Deze kleine ontboezeming; deze kleine navolging van een paar pagina's uit Van
Eeden's Roode Lampje zij mij vergeven. Zij is niet hondsch bedoeld. En op deze
‘signifische gepeinzen’ past een ‘signifische’ critiek, ten einde - nietwaar? - eerst
goed het s i g n i f i s c h e te doen uitkomen!
Ik had misschien kunnen volstaan met eens te lachen. Doch ik lach niet gaarne na
de lezing van een boek als het Roode Lampje. Daartoe is dan te veel bitterheid in
mijn hart. Bitterheid hierom, dat Van Eeden, trots alle waarschuwing, zijn hart
verhardt, en God blijft zeggen, wanneer hij de menschen meent......
D.Th.J.
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Alb. Plasschaert. - Het Zien van Schilderijen - een aantal opmerkingen
met samenvatting. N.V. Uitgevers-Maatsch. Van Loghum, Slaterus en
Visser te Arnhem, 1919.
Wanneer men iemand schilderijen wil leeren zien, het mooie er in doen opmerken,
hem ontvankelijk maken voor het genot dat van een kunstwerk uitgaat, dan is een
eerste vereischte daarvoor dat men - laat ons zeggen: zichzelf wegcijfert en in allen
eenvoud tracht klaar en duidelijk te zijn. Is men dit niet, dan wekt het den indruk
alsof 't kunstwerk maar de aanleiding was om te laten zien hoe sierlijk, vernuftig,
spitsvondig men de dingen kan zeggen of neerschrijven. Dan wordt de aandacht van
het kunstwerk af naar den criticus geleid en dan kunnen wij dezen wel eens
waardeeren om de aardige, rake dingen, die hij soms zegt, en ook om de wijze waarop
hij dit doet, maar dat is toch niet de bedoeling.
Welnu, bij het zoo pretentieus uitgegeven boekje van Alb. Plasschaert over
schilderijen-zien, zien wij, inplaats van die schilderijen, telkens en telkens weer: Alb.
Plasschaert.
In vuurroode zijde op Japansche wijze gebonden, met dubbele bladzijden papier,
geeft de eerste pagina den naam der uitgeversmaatschappij, de volgende dien der
Pauwen-serie, dan volgt er een met titel en auteursnaam, de daarop volgende draagt
de woorden Novum-Libellum Tibi cat. I, dan nog ‘een woord vooraf’, en daarna
begint de eigenlijke clou.
En die clou is iets anders dan wat de titel zou doen verwachten. Bremmer, mevr.
Wiggers van IJsselstein, mevr. Korevaar-Hesseling hebben hetzelfde onderwerp
behandeld en getracht door vergelijkingen te laten opmerken, te laten zien en daardoor
te doen genieten.
Plasschaert geeft echter notities - die zeker lezenswaard zijn - als bijv. het wegen
van Haverman tegenover Jan Veth op de schaal van het vernuft, maar die meer het
werk analyseeren, dan den aanschouwer op de kwaliteiten ervan attent maken.
Trouwens de schrijver eindigt in zijn ‘Woord tot slot’ met: ‘Het is integendeel
merkwaardig, hoe weinig menschen er zijn, die, frank en vrij, de juiste waarden van
schilderkunst erkennen, al denken tegenwoordig velen, dat ze zoover kwamen, en
al zijn er leeraars, die staande voor hunne kudden van hoorders, met te grooten
eenvoud des geestes (om het gunstigst geval te kiezen) de stelling verdedigen, dat
iedereen kan leeren zien’..... ‘Gij zult dus nooit leeren zien door het lezen van welk
boek ook; alleen zult ge meer bewust kunnen genieten, zoo ge van huis uit de gave
mee kreegt, kleuren te ondervinden als de symbolen van velerlei.’ Zoo eindigt: Het
zien van schilderijen. De reproducties geven, vooral waar het op kleur aankomt, als
bij het portret door Coba Ritsema, dat door Haverman of door Jan Sluyters,
allerslechtst de waarde der tegenstellingen, zoodat zelfs hieraan eenig zién onmogelijk
is.
R.W.P. Jr.
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Louvre-tentoonstellingen.
Dat het L o u v r e - M u s e u m niet alleen, als immense kunstverzameling, door zijn
zich steeds vermeerderend vast bezit, een onuitputtelijke bron van genieting en leering
is, maar ook een levende instelling met een beheer vól actie, vól ijver in het opwekken
van belangstelling, daarbij gebruikmakend van de haar ter beschikking staande
aanzienlijke ruimten, - het blijkt, behalve uit de als cursussen georganiseerde
museum-rondgangen met deskundige voorlichting en uit het exposeeren van
belangrijke bruikleenen, o.a. ook hieruit, dat men er tijdens de maand Juli twee
afzonderlijke, omvangrijke tentoonstellingen vond ingericht, de eene gewijd aan het
oeuvre van F r a g o n a r d , de andere aan dat van L a To u r , twee der
allervoornaamste meesters van het Frankrijk der 18e eeuw. De eerste was het werk
eener speciale commissie onder patronaat der Regeering en werd samengesteld uit
de inzendingen van verschillende musea en niet minder dan 73 particuliere
verzamelingen, de tweede dankte haar ontstaan aan het initiatief van de administratie
der staatsmusea en werd gevormd uit het bezit van het Louvre en dat van de stad
St.-Quentin, La Tour's geboorteplaats. De duur der Fragonard-tentoonstelling, die
in het museum voor dekoratieve kunst werd gehouden en waarvan de opbrengst ten
goede kwam aan het ‘Musée Fragonard’ te Grasse in Basse-Provence ('s kunstenaars
bakermat) was ongeveer een maand, die der La Tour-expositie, reeds in Mei 1919
door den President der Republiek geopend, is, ofschoon evenzeer tijdelijk, nog
onbepaald.
Beide tentoonstellingen - voor ieder waarvan een uitmuntende en uitvoerige
catalogus, van een inleiding en alle vereischte kunsthistorische gegevens voorzien,
was verkrijgbaar gesteld - gaven een volledig beeld van het werk des betrokken
meesters in zijn gestadige ontwikkeling te aanschouwen.
Fragonard (bijna 300 nummers, waaronder ongeveer 170 teekeningen) kreeg men
te zien als den portrettist en figuur-kunstenaar met groote vaardigheid in het
vasthouden van een momentane, karakterverradende beweging, houding of
gelaatsexpressie, in het uitdrukken van luchtige bekoorlijkheid, dartele erotiek en
hartstochtelijke vervoering (in dat alles met eenige neiging tot het theatrale), maar
ook als den landschapvertolker met een sterk dekoratieve natuurvisie, zich openbarend
niet slechts in de kompositie, doch tevens in zekere vlakheid van vormgeving. Op
beiderlei gebied zien we hem zich ontplooien als kolorist, zich losmaken uit een
donker-gestemde en eenigszins droge schildering naar een steeds weliger, lichter
kleur en smijdiger faktuur, uit een strenge, nauwgezette observatie naar een
luministisch-pikturaal en fantaisievol
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dichterschap, dat zich, onder hevige spanning, in kleur- en lichtwaarden zoekt uit te
spreken, hetzij in lichte, vlottende, soms confuse, vage tinten en trillende schijnsels,
die naar het laat-19e-eeuwsche impressionisme heenwijzen, hetzij in voller, warmer,
krachtiger tonen. Maar ook als den subtielen teekenaar en als den maker van uiterst
delicate pastels en miniaturen (zoowel portret- als genre-werk) leert men Fragonard
op deze tentoonstelling kennen.
Onbegrensde bewondering wekt La Tour met zijn noch vóór, noch nà hem in éénig
land geëvenaarde pastelportretten, waarin een volmaakte beheersching van het broze
materiaal, de uiterste perfectioneering van het procédé samengaan met het opperst
raffinement van een voornamen smaak en een psychologisch doordringingsvermogen
van zeldzame scherpte, dat in den oogopslag en de wezenstrekken van iedere beeltenis,
zelfs van den meest schetsmatigen opzet, een eigen karakter voor ons leven doet.
Slechts Chardin en Perronneau konden La Tour, dien Diderot ‘un magicien’ noemde,
in zijn visueele en geestelijke virtuositeit eenigermate nabijkomen, maar dat zijn
teeken- en schildergenie, zijn lucide kijk op vrouwen en mannen van het meest
verscheiden slag en zijn nimmer weifelend uitbeeldingstalent van tè singulieren aard
waren, om te kunnen worden nagestreefd, laat staan te worden overtroffen, bewijst
wel op de meest overtuigende wijze deze genotvolle tentoonstelling in het Louvre.
September 1921.
H.F.W. JELTES.

Eugène Lücker in ‘de protector’.
Tot de uitzonderingen behooren tegenwoordig de schilders, die, schuchter om met
hun werk voor den dag te komen, wat zij maken altijd nog niet goed genoeg vinden,
die liever hun atelier sluiten voor de oogen van nieuwsgierigen en slechts vrees voor
de expositiezaal voelen. Tot dezulken behoort Eugène Lücker, die dezen zomer zijn
eerste eigen tentoonstelling hield in de hierboven genoemde zaal.
Geboren te Roermond, waar zijn vader en grootvader kerk- en statieschilders bij
Cuijpers waren, groeide hij op in liefde voor het vak. De geur van de terpentijn was
hem van kleinen jongen af een behoefte en op twaalfjarigen leeftijd trok hij er op
uit, om buiten zijn eerste aquarellen te maken, reeds toen zich bewust van een
verlangen, om uitdrukking te geven aan de ontroering die het alomme licht, de blije
kleuren der natuur in hem verwekten. Zijn eerste kleine schilderij, op Lucas
geëxposeerd, legde dan ook getuigenis af van een hartstochtelijke liefde voor de
heerlijke buiten-atmosfeer. Zoo klein als dit doekje was, daar in die ruime zaal, juist
tegenover de drukke schilderijen van
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Monnickendam gehangen, zoo groot was de blijdschap, die er van uitstraalde en den
bezoeker innerlijk vervulde.
Dat Lücker voor examens moest werken en een betrekking aannemen aan de
H.B.S. te Nijmegen, was wel oorzaak dat de ontwikkeling van zijn kunst minder snel
ging; maar mogelijk was deze beperking der vrijheid, de noodzakelijkheid van voor
den kost te werken, een prikkel te meer en vlamde juist door de moeilijkheden zijn
liefde tot dat wat in hem woelde des te heviger op.
Tot 1912 maakte de schilder een heele evolutie door over Corot, Daubigny, Courbet
tot Manet, wier werken hij te Parijs leerde kennen; doch zijn liefde voor het luminisme
overwon en toen, bij eene ontmoeting met Toorop, deze hem daarin versterkte, wist
hij waarheen hij moest gaan.
De landschappen, meest uit de omstreken van Nijmegen en ook uit Limburg en
Zeeland, troffen alle door de blijheid van kleur. Hoog voert Lücker haar op. Zijn
Herfstbosch in het Heilige Land, rondom het blanke koepelvormige gebouw, dat
daar als een Moskee op de hoogte verrijst, ligt in den gouden avondgloed. Oranje
gloren de lichtstralen over de kruinen der boomen, over den ronden koepel, over de
minaret-vormige daken. Gloeiend rood kleuren de stammen der oude dennen, wier
toppen nog een laatsten glans opvangen, doch die verder over heel den voorgrond
in dof, groen-blauw schaduwwaas wegdroomen, reeds in avondnevel gehuld.
Ook op andere momenten gaf de schilder ditzelfde gebouw en steeds waart de
heilige rust om de natuur. Aan Wiggers en Van Oosterzee zijn de meer mistige doeken
verwant.
Doch de zon, de gouden herfst, bij hen zoekt Lucker het het liefst. Met meer kracht,
meer felheid van kleur en meer brutale contrasten werd zijn October-namiddag
opgevat, waar de boomen reeds goud-geel zijn, de Amerikaansche eik hevig rood
gloeit tusschen het jonge groene loof en op den voorgrond de Erika fel-rose plekkert
tusschen de blauwe schaduw-tonen. Een doek, waar een tintelende, juichende
kleurvreugd van uitstraalt.
Een reis door Zwitserland bracht Lücker in extase voor de geweldige pracht der
bergen. Hij maakte er studies, schetsen in pastel, doch besefte dadelijk dat het hier
vooral, bij de grootsche structuur, bij de duizendvoudige verscheidenheid der tinten
en tonen en het aldoor verder zich uitstrekkende der bergruggen, meer dan ooit noodig
was te kiezen, te zoeken naar vereenvoudiging, naar een stijl die het al tot rustige
eenheid bracht.
In de schilderijen welke hij hier van zien liet, was dit zoeken zichtbaar. Streng en
eenvoudig waren de lijnen opgelost, doch in de kleuren

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

LXX

LA TOUR. ZELFPORTRET.

FRAGONARD. DE TEGENSTAND.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

FRAGONARD. PORTRET VAN ADELINE COLOMBE.

FRAGONARD. SAPHO GEÏNSPIREERD DOOR DE LIEFDE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

LXXI

GOUDEN KRALEN.

KONING SALOMO. HARRY VAN TUSSENBROEK.

- SIERPOPPEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

DE SLAAF.

EUGÈNE LÜCKER. OUDE-ROMMELMARKT TE NIJMEGEN (ETS).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

357
zat de schilder nog te vast aan de veelheid van zijn gewaarwordingen; tot een schoone
vertolking was hij hierin nog niet gekomen.
In 1912 begon Lücker de etstechniek te leeren en verleden winter kwam hij op St.
Lucas, voor het eerst naar ik meen, met zijn platen voor den dag, waarna het weer
de Protector was die een groote collectie te Rotterdam liet zien.
Lücker toont daarin de machtige structuur vooral van kerken te voelen. Grootsch
en indrukwekkend bouwt hij ze op, hoog opbonkend boven de kleine, lage, als aan
haar voet sluimerende dorpshuisjes. Bij alle weersgesteldheden sloeg hij ze gade.
Hij zag de wolken in wilde vlucht er achter voorbij jagen en de slag-schaduwen
tragisch donker vlekken achter de conterforten, tegen het lichtglanzen op de muren.
Toch is hij hier nog niet tot eigen persoonlijkheid gekomen. De invloed van Brangwyn
en van De Bruijcker is er nog voelbaar.
A.O.

Sierpoppen van Harry van Tussenbroek.
Het kijken naar de poppen van Harry van Tussenbroek geeft een waar oogengenot,
het wekt sensaties op van de meest mogelijke verscheidenheid, want het essentieele
van elke bedoeling is gegrepen.
Wat deze kunstenaar schept, getuigt van een rijk innerlijk, van een veelomvattende
begaafdheid. Er schuilt gelijktijdig een teekenaar, een schilder, een beeldhouwer en
een acteur in hem. Ook een kunstnijveraar, want al kan zijn techniek met de naald
zich ontwikkelen, hij is handig als geen en in vindingrijkheid zal niemand hem
overtreffen. Bovenal heeft hij een zeer sterk intuïtief gevoel om behalve het uiterlijk
en innerlijk, heel de sfeer om zijn beelden te doen leven, door de stof, de materie,
die hij gebruikt, zoodanig te kiezen, dat ook hier de essence der gedachte van uitstraalt.
Ik hoorde zeggen, dat hij van kind af aan een verzamelaar was, verzot op al wat
mooi is; deze speurders- en vergaarmanie komt hem te pas, want er zal in heel zijn
collectie van curiosa niet één schijnbaar onbeduidend steentje, of kraal of knoop,
geen mooi of leelijk lapje, geen stuk papier zijn, of hij kan het gebruiken. Geen
skeletje zelfs, of harde vrucht, of noot is hem onbelangrijk; geen draadje, geen ijzer,
koper of touw, geen stuk van een strooien hoed, geen pluim of veertje, ja zelfs geen
opgeprikte vlinder of tor, of gedroogde pad, geen huid van een slang, niets, niets is
er denkbaar, of het zal te eeniger tijd in zijn curieuse poppenwerkplaats te gebruiken
zijn, ja zelfs onontbeerlijk blijken, om zijn gedachten met juistheid te vertolken.
Wie heeft er al niet eens op straat of elders een glimmend glazen steentje gevonden,
verloren uit een dertigcentsbazaars-broche? Van Tussenbroek
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stak het in zijn zak. Heeft hij lang gestaard naar dit diep-in valsch-glanzende dingie?
Liet hij het licht er in schijnen, en kwam toen de gedachte in hem op: ‘Een valsch
kattenoog?’ Groeide zoo de gestalte van de ‘Vampier’?
Verraderlijk, vernietigend loenscht het nu uit de diepte, van onder het lage, lange
ooglid, onder de schril-groene wilde haardos. Het loert op ons, als om ons te
bespringen met een vastzuigende greep. Vergiftigende dampen, verpestende modder
woelen daarbinnen achter het fel gekleurde kleed in valsche rooden en helle groenen.
Het boort in onze ziel, dit oog, en wij vergeten het niet. En toch, wat is het, een
waardeloos glazen nietsje! Alleen de wijze waarop hier van dien valschen glans
geprofiteerd werd en waarop de steen in den kop geplaatst is, half weggescholen,
geeft er die sterke fascineerende uitdrukking aan.
De heer Verbeek, die met het ijverige bestuur van Pictura het Dordtsche publiek
in zin voor kunst tracht op te voeden, had de primeur van deze poppen en de jonge
kunstenaar had daar in de groote zaal niets onbeproefd gelaten om den bezoeker de
volle suggestie ervan te doen ondergaan. Elke gestalte had er zijn eigen sfeer. Er was
iets wonderlijks, iets geheimzinnigs in de lucht, men griezelde, men werd bang, van
huivering kromp soms alles ineen in ons, dan weer ontspanden de zenuwen, openden
de oogen zich wijd en dronk men met volle teugen de schoonheid van kleuren, die
rijk, weelderig, harmonieus en sterk of dof en mat zijn. De standen, de
lijnverhoudingen verrasten, de velerlei ingenieuse vondsten verbaasden, maar vóór
alles trof de expressie der oogen, de uitdrukking van elken kop, telkenmale weer op
andere wijze, van andere stof vervaardigd.
Terwijl men nog onder den indruk verkeerde van dat ruige groene zeemonster,
dat aan een pad deed denken, met giftige, opkronkelende slangetjes rondom zijn
tandenmuil, en zwart rollende oogen, gehuld in een griezeldof-spinrag- of
vleermuisachtig kleed, schoot men plots in den lach om een koddig gebeuren in deze
kleine droomwereld. Want ook dit is deze op schoonheid verzotte jonge man: hij is
een heerlijke spotter; hij kan de ‘vaderlijke zorgen’, hoezeer hij ze gewaardeerd zal
hebben, zoo lekker bespotten in den vorm van een voortzeulend schildpadje met zijn
jong, aan welks beschrijving ik mij niet eens wagen zal, omdat geen woorden het
oer-koddige weergeven kunnen zooals ik dit goedig-wijsneuzige manneke in gedachte
met me mee heb genomen. En ginds...... Wat deed hij niet met een enkel
skelettenkopje van wat vroeger als konijn zorgeloos rondhipte in de duinen? Een
parmantig koninkje schiep hij er mee, wiens groen glazen oogen fel-angstig, nijdig
en spottend tegelijk rond keken, met maling om heel de wereld, zich in zijn onreëel
fantastisch rijk heerscher wetend. Een Don Quichot lijkt hij met zijn malle slappe
knoken-pootjes, die met hautaine nonchalance zich kruisen over het donkere jasje.
Te potsierlijker door de wit-pluimende sprieten, hem op het kale hoofd geplant. Neem
dit
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dwaas personage zijn hoofdtooisel af en de oogen zullen met minder fellen nijd u
toe pikken, de ironie zal minder scherp spotten; de trots zal aan potsierlijkheid
verliezen.
Dit is de kracht van den kunstenaar, ik zeide het reeds, het bijzondere, dat bij zijn
maaksels alles intuïtief door hem versterkt wordt, door de onderdeelen. Hij geeft
nergens een te veel, hij vermoeit niet, hij verslapt zich nooit, elke vondst is nieuw
en elk détail blijft ondergeschikt aan de bedoeling. In ‘Aladin met de Tooverlamp’
is alles een en al mysterie; in de doffe kleuren van de zee werd deze popfiguur
gehouden. De kleur van paarlemoer, de kleur van de groene golven, de kleur van
den glans van het water, waar de blauwe lucht in reflecteert; en de kleur van den
purperen nacht.
Mat-bleek is daarbij het expressieve gelaat. Onder de sterke, zwarte wimpers liggen
de raadselachtige oogen verscholen, en boven de strakgetrokken zwarte
geheimzinnigheid der wenkbrauwen is de strakke band van het dof-groene hoofdkapsel
gespannen. Bloedrood is de laagneergezakte kleine mond en onder de fijne kin rijen
zich de kralen in vele snoeren omlaag, tot waar de kwast op de gordelhoogte
neerhangt. Dan toeft zich boven de magische handen om de purperen mouwen een
rijke zwier van lila zijde; scharlaken roode schoenen rusten op Japansche zij, en
zwarte en purperen violen liggen diep, geheimzinnig van kleur en van materie aan
zijn voeten. De tooverlamp in zijn hand was door een electrische draad verbonden;
wanneer dus in de schemering alle vormen in dit wonderrijk geheimzinnig vervaagden,
gloeide van hem een zachte lichtschijn uit, die teeder de witte jasmijnen beroerde,
in groote toefen de ruimte vullend met bedwelmende geur. Als leliën in een
maan-beschenen tuin droomden zij in dien teeren glans. Mysterie, alles Mysterie
rondom ‘Aladin’! Want hij roept de wonderen op in onzen geest!
Niet aldus de Wajang pop, ‘gouden kralen’ genaamd. Aan haar is alles schoonheid
op en om zichzelf, hier geen droomende dingen, geen verwekking van illusies. Schoon
en sierlijk is zij van kleuren en lijnen, van gebaar en expressie, als had de maker al
zijn liefde voor Javaansche pracht, voor Indischen adel vol loome voornaamheid, in
het lenige lichaam geuit. In goud en zwart werd deze vorstinne getooid, met even
hier en daar wat diep korenbloemenblauw van glanzende zijde en van doffe kralen
tusschen de lange gouden slingers, die langs haar neerhingen.
Dat Van Tussenbroek het Oostersche karakter intens liefheeft, bewijst ook zijn
Japansche tooneelspeler ‘Dan Juro’, een der meest expressieve poppen, wiens
wasbleek masker, van katoenen windsels gevormd, door lang, zwart, wollen haar
bedekt is. Twee wonderlijke oogappels van geribde, zwarte kralen, die even maar
uit de zware oogleên uitkomen, drukken juist dat voor ons onverklaarbare eigene
van een Japanner uit.
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Als kleine jongen reeds maakte Harry van Tussenbroek gansche optochten van
verkleede poppen; vervaardigde hij ook eigen costuums, waarin hij danste en acteerde
tot verbazing van heel de familie. Zou hij zijn krachten, zijn fantastischen geest niet
aan het groote tooneel willen geven? Slechts te arm is ons land aan het
verbeeldingrijke, om zijn talent daarvoor ongebruikt te laten.
A.O.

Jan Dona in de kunstzaal Brok te Hilversum.
Het werk van Jan Dona zien wij zelden op onze tentoonstellingen, zoodat, nu er zich
een gelegenheid voordoet, door een vrij groote tentoonstelling alleen van zijn werk,
wij die aangrijpen om er iets over te zeggen. Dona's werk toch staat tusschen al het
moderne en ultra-moderne zeer afzonderlijk. Eigenlijk is er niets buitengewoons aan
dan...... dat het goed, degelijk en serieus is. Maar juist deze eigenschappen maken
het in onzen tijd wel de moeite van het bezien waard. Tusschen zooveel wat n i e t
degelijk en ernstig is, maakt werk waar wij een studieuze fond onder zien, een
prettigen indruk. En dat zien wij onder Dona's teekeningen en schilderijen, die een
bezonkenheid hebben van veel en hard werken. En nog ploetert Dona, nog zien wij
hem zoeken langs het uiterst uitvoerige werk van Verster, langs de sterk geëmpateerde
bloemen van Zandleven naar een eigen uitdrukkingsvorm. En toch zijn er onder zijn
stillevens met boeken, met eenvoudig aardewerk, dingen van een zeer persoonlijke
kleurverhouding. De algeheele toon is wat mat, och ja, maar waarom niet, ze is zuiver
en dat is de hoofdzaak. Niet ieder is luminist noch ziet de wereld van den zonnigsten
kant. Dona heeft een voorliefde in het stilleven vooral voor grijzen en bruinen en
wat hij daarmede weet te bereiken is zeer zeker al heel veel, en vooral in dezen tijd,
waar de felle kleur dikwijls noodig schijnt om de aandacht te trekken.
Maar - niet waar, Prof. Roland Holst - ook het stille geluid wordt gehoord; laat
ons in dit geval naar Jan Dona's geluid luisteren.
R.W.P. Jr.
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Alfred Kubin,
door Cornelis Veth.
DE doodendansen en helleverbeeldingen, die tegen het einde der Middeleeuwen zoo
menigvuldig werden, wezen zonder twijfel op het vergaan van de oude wereld. Is de
macabere fantasie, de grimmige kunst van een Kubin een der verschijnselen van het
ineenstorten eener oude maatschappij, in Midden-Europa stellig het duidelijkst waar
te nemen?
Maar het is zeker, dat zich reeds vroeger en elders verwante verschijnselen in de
beeldende kunst hebben voorgedaan. Niet moeilijk zou waarschijnlijk zijn aan te
toonen, dat lugubere kunstuitingen, spooksels van het kunstenaarsbrein, - in zooverre
zij niet, wat men in normale tijden zal vinden, tegelijk een tegengif brengen in zekeren
komischen bij-trek - altijd zijn op te merken in een tijd van malaise en rampspoed.
In zulk een tijd, bij den wreeden en wanhopigen Spaanschen burgeroorlog en de
guerilla tegen Napoleon, etste Goya zijn gruwelijke heksenscènes.
Maar natuurlijk kan het individu, zoowel als een volk of een geheele maatschappij
bezocht worden door melancholie of morbiditeit. Het is tegen het laatst van de 19de
eeuw herhaaldelijk voorgekomen, dat een kunstenaar zich zijn leven lang tot tolk
van zulk een geestestoestand gemaakt heeft. Dit is wel karakteristiek voor den
nieuweren tijd, want wanneer zal men ooit in oude kunst een zoo hopeloos zich
overgeven aan de obsessie kunnen aanwijzen?
Ja toch, er is een oude meester, in wiens kunst de tragiek, een wrange tragiek
nimmer ontbreekt, en het is wel teekenend dat deze Matthias Grünewald, de schilder
der allerpijnlijkst meegeleefde martelaarschappen, thans in Duitschland zoo zeer
wordt vereerd, meer bijna dan de veerkrachtige Dürer, die zich uit de sombere diepte
der Melancholie en het barsche fatalisme van zijn Ridder, Dood en Duivel kon
opheffen tot het liefelijke en verrukkelijke.
Van de moderne meesters der chimère: Redon, wiens abstracties zich echter
losmaken van de depressie, en het aardsche schijnen te doen vergeten, Aubrey
Beardsley, de van een demoniakke en verbasterde zinnelijkheid bezetene, James
Ensor, bij wien echter de grilheid bijna tot een spel wordt, Munch, wiens kilheid en
armelijkheid hem bijna tot een kracht worden, is Alfred Kubin de meest directe, de
veelzijdigste man met het gemakkelijkst aanpassingsvermogen, de eenige van wien
men verwachten kon, wat ook gebleken is, dat hij een vruchtbaar en aannemelijk
illustrator zou zijn.
Eigenlijk heb ik er wel eens aan getwijfeld, of die geest van pessimisme,
schamperheid en perversiteit, die reeds zoo lang, ook vóór den oorlog, naast die
oploopende trouw, snoevende kracht en kei-harde eerzucht in de
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Duitsche landen woekerde, nog eens ooit tot groote kunst leiden zou. Veel scherps,
veel schrijnends en veel onweerstaanbaars is uit het sarcasme der Simplicissimusen Jugendteekenaars voortgekomen, maar zelfs het beste wat een Gulbransson, een
Heine, een Pascin maakten, heeft een bijsmaak van virtuositeit en van halve
oprechtheid. Het is een satire, die spoedig omslaat tot zelf-parodieeren, een critiek
waarachter men iets van dezelfde koele streberei vermoedt, die de meer officieele
wereld beheerscht. Die geest wist zich dan ook in den oorlog niet te handhaven, hij
werd, veel meer dan een verklaarbare vaderlandsliefde zou billijken, dienstbaar aan
de machten, die hij had bestreden.
De teekenaars, die ik daar noemde, bleken, ook voor wie ze niet altijd als zoodanig
had gekend, illustrators in den zwakken zin, niet in staat een groote gedachte te
dragen, niet universeel. De revolutie, die zij hadden helpen voorbereiden, vond hen
niet gereed.
Hoe het met Kubin's houding in deze gesteld is, weet ik niet, maar deze
Oostenrijker, die in 1877 als zoon van een officier uit het keizerlijke leger in Bohemen
werd geboren, kan reeds terugzien op een groot oeuvre van universeelen aard, en
waardoor een nooit verlaten lijn is te volgen. Dit werk, zeldzaam eenvoudig en direct,
hoe fantastisch ook de gedachte die het weergeeft moge zijn, nauwelijks symbolisch
of allegorisch, met niets rebus-achtigs, grijpt aan en houdt vast als weinig modern
werk, en de sombere, barre, zelfs wreede verbeeldingen, die het oproept, blijven ons
bij, zooals alleen die verbeeldingen die werkelijk ondergaan zijn.
De afwezigheid van het raadselachtige en ingewikkelde, dat commentaar behoeft
of bijzondere bekendheid noodzakelijk maakt, is een trek, die Kubin onderscheidt
van die oude meesters, waarmee hij overigens zooveel geestverwantschap toont.
De jeugd van Kubin schijnt tegelijk triest en wild geweest te zijn. De ouders leefden
in benarde omstandigheden. Toen hij tien jaar oud was, stierf zijn moeder en hij bleef
met een strengen en verbitterden vader achter. Van de Latijnsche school sjeesde hij,
en kwam op de Kunstgewerbeschule te Salzburg. Van daar echter ging hij spoedig
naar het fotografisch atelier van een oom, waar hij duizenden opnamen van landen
en menschen zag, waaruit hij een uitgebreide vormenkennis putte. In dien tijd schijnt
zijn zenuwstelsel geheel van streek te zijn geweest, want op het graf zijner moeder
deed hij een poging tot zelfmoord. Deze mislukte, en de jongeling zocht een toevlucht
in de kazerne, waar hij opnieuw zenuwziek werd.
Kubin behoorde nu tot het in Duitschland en Oostenrijk juist een twintig jaar
geleden veel voorkomend ras der jonge psychopathen. Het is Wedekind's verdienste,
in zijn ‘Frühlings Erwachen’ te hebben aangegeven, hoe de op de spits gedreven
leerdwang, de overmatige prikkeling der eerzucht, samenvallende met de
puberteits-crisis, jonge levens verwoesten kan.
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Kubins' leven was niet verwoest. Hij kwam naar München, in 1898, met een klein
erfdeel van zijn grootouders, en leerde er teekenen onder een bekwaam meester,
Schmitt-Reutte. Toen hij zelfstandig ging werken, wist hij als velen den weg niet te
vinden. Een sterken indruk maakte op hem de knappe cyclus etsen van Max Klinger:
Paraphrasen über den Fund eines Handschuhs.’ Hier heeft misschien de jonge
kunstenaar voor het eerst ingezien, hoe ook van zijn talent de grootste kracht lag in
het paraphraseeren, het om-beelden van een gedachte.
Voor iemand met zulke neigingen naar den geestelijken kant der beeldende kunst,
wiens streven zou gericht zijn op de uitdrukking van het karakter en de beweging
eerder dan op de meer zuiver optische werking van licht en schaduw, kon geen heil
zijn te vinden in de toenmalig heerschende Münchener schilderschool, waar het
impressionisme parool was. Meer invloed heeft op zijn werk gehad het zien van
Goya's etsen, van de illustraties van Rops en van Beardsley. In zijn eerste teekeningen
is zelfs de decadente vormgeving van Beardsley nagevolgd. Dit was de tijd, waarin
de zwoele litteraten-aesthetiek van Oscar Wilde in München opgang maakte, en men
zich, naar het aardig woord van Hermann Esswein, Kubin's biograaf ‘ohne irgendeine
Form von Perversität nicht recht salonfähïg fühlte’.
Tot de teekeningen uit dien eersten tijd behoort ‘Meine Muse’, een werkelijk nog
geheel Beardsley-achtige gestalte, die op een doodkist den voet zet en wie de
hermelijnen mantel van het magere lichaam afzakt. Gelukkig is Kubin's muze uit
beter tijd een minder gemaniereerde figuur. Tot dezelfde periode behoort ‘die Blöden’,
waarop men een analoge dame met een pauwekop tot coiffure, met een zonderling,
maar toch effectvol gebaar een troep brute en slap-misdadige typen ziet leiden,
waarvan slechts de koppen te zien zijn. In deze composities is al wat moois; toch
zijn er in denzelfden tijd ontstaan, waarin wij de oorspronkelijkheid en tragische
kracht van Kubin beter voelen.
Daar is bijvoorbeeld ‘Das öde Haus’. In dit achter een laag steenen muurtje gelegen
huis met de gesloten luiken en jalouzieën is reeds dat verlatene en lugubere, dat hij
later in andere dergelijke gebouwen weet te leggen, zooals in ‘das Zinshaus’, en de
figuur van een over het muurtje leunend buffel-achtig beest, zoowel als die van een
man, een brievenbesteller, die ervoor schrikt, schijnen tamelijk overbodig. Ja, zij
maken den indruk haast zwakker, want men wordt nieuwsgierig, men wil er 't verhaal
bij weten.
Treffend is ook ‘Kanonenfutter’, al is de rangschikking van de met een knoet
opgedreven soldaten, die in den muil van een kanon storten, over een soort rail die
op vertikale rails rust, wat gezocht. Het prototype voor deze soort allegorie zou bij
Brueghel gevonden kunnen worden, die ook allerlei architectuur en apparaten in zijn
composities bezigt, maar de invloed van Brueghel op Kubin dateert toch eerst van
later.
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‘Der Schatten’ de gestalte van een burgerheertje op straat gevolgd door zijn vergroote
en uit den grond rijzende, drie dimensies aannemende schaduw schijnt een voorproef
van de illustraties die de teekenaar bij Dostojewski's Dubbelganger zou leveren,
waarover later. Ook in den eenvoudigen geest van het latere werk is de groep blijkbaar
saamzwerende menschen, die in de nachtelijke straat de hoofden bijeensteken en
stokken opheffen. In dien tijd maakte de kunstenaar ook helle-tafreelen, waarin
allerlei geraffineerde folteringen te zien zijn, een vrouw die te paard zit op een mes,
iemand wiens buik door een duivel tot verschrikkelijke verhoudingen wordt
opgeblazen, een Procrustus-bed met slachtoffer, menschen die geplet en die gekookt
worden. Ook andere geplaagden en gefolterden teekende hij, zich verdiepende in het
afschuwelijke, en toch doen die nare voorstellingen mij niet wat zijn latere
verbeeldingen doen, waarin meer de geestelijke dan de lichamelijke pijn wordt
geteekend. Een stap in die richting is de voorstelling van den man, die half stervend
van angst, tegen den muur gedrukt staat, terwijl een groote hand naar hem wijst, en
van de zwangere vrouw, wier toestand door een verblindende straal wordt belicht,
een voorstelling, die ironisch ‘die Gesegnete’ heet.
Daartusschen wijzen ‘der Misthaufen’ een stapel naakt uitgeschudde lijken,
‘Windstoss’ met de door den blaasbalg van een kobold opgejaagde gestalte (een
tooneel met een tikje komiek erin) en het verwante ‘Alltagsmusik’ op een misschien
door Rops aangevuurde grillige fantasie, terwijl een bepruikte naaktfiguur, langs
genitaliën schrijdend en door een doodsfiguur gewenkt, ons weer in de morbide
erotiek van Beardsley verplaatst. Maar te midden van deze nog niet geheel en al
zekere uitingen, vinden we dan opeens een echte ‘Kubin’, een sober dramatische
compositie, ontstellend, trots bijna niets aan middelen.
‘Die Nachhut’ heet deze teekening: de achterhoede. Het zijn de laatste soldaten
van een leger, die in den grauwen nacht tusschen plompe witte wallen een vesting
binnen schijnen te trekken. Men ziet niets van deze mannen dan hun helmen, hun
schilden en hun beenen.
Maar er is iets geweldig geheimzinnigs in, een zwijgen dat vol schijnt van dreiging.
Ik moet aan Salammbô denken.
Kubin is als meer teekenaars, die zich groote opgaven stellen, deze oplossen, die
aan hun creaties adem weten te geven, niet academisch ‘knap’.
Hij heeft ook geen manier van teekenen die als ‘modern’ kan worden aangemerkt,
het ‘directe’ dat door de cubisten wordt verworpen is er overheerschend. Het spel
van licht en schaduw en de volumes doen zelfs bij hem alles: hij poogt niet, een lijn
als zoodanig een expressie op te dringen en zelfs het perspectief is bij hem vaak een
sterk middel van uitdrukking. Maar deze zijn kunst, ofschoon voortdurend op de
grens van het vertellende wijlend, blijft beeldend, niet litterair; zuiver beeldend zijn
de middelen,
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de tinten, de aanduidingen, die, wanneer zij slechts even er naast waren, de intentie
hopeloos alleen zouden laten staan. Zijn weinig orthodoxe techniek, die velerlei
materiaal door elkaar bezigt, dient feilloos zijn bedoeling, want die schaduwen, die
lichten, die grauwe luchten en wegzinkende halftonen verhoogen telkens de stemming.
Zijn meest treffende composities zijn dan ook de simpelste: deze achterhoede, de
stoet van donkere figuren die langs de spitsbogige lichtpoorten van een gewelf trekt,
de Extase, wie de vlammen uit het hoofd slaan.
Rekenen we nu, dat Kubin's kunst na ongeveer 1903 tot meerdere rijpheid gekomen
is, dan ontmoeten we toch nog met eenige verbazing te midden van eenige zijner
beste concepties een Salomé naar voluit Beardsleyachtigen trant, met een lang dun
middel en zware beenen. Het is niet in zulke disproporties en verdraaiïngen, dat de
Kubin, die ons waarlijk aangrijpt, het zoeken zal; voorshands zie ik hem nog het
liefst in een fantasie als het ‘Rattenhuis’, waaruit drommen ratten, de duisternis in,
zich verspreiden, of de Wolk, de sobere teekening van een eenzaam in een doodsche
omgeving gelegen huis, door een lichte wolk, die een valschen weerschijn op den
einder geeft, bekroond. De ‘geest van een gemarteld paard’ opent echter de reeks
van die spookachtige, visionaire diergestalten, waarin Kubin zijn verbeelding, zijn
deernis en zijn gevoel voor sensatie heeft geuit. Het dier, welks kop, met wrekende
horens en een sik, groot is tegen het verschrompeld lijf, met groote pooten, geweldige
hoeven en een schrikbarenden staart, den bek open om een tegelijk droeven en boozen
grijns van de tanden te doen zien, is een ware nachtmerrie, of kon een van de
spookpaarden zijn, waarop Faust en Mephisto rijden. Een ander legendarisch dier,
met iets van een draak en iets van een das of marter, sluipt door een prachtig,
sprookjesachtig woud, een derde, een zielig wrak, meer paard dan iets anders, draagt
een mageren, halfnaakten ruiter, en weer een ander, veulen-achtig, kijkt schichtig
uit zijn liggende houding op tusschen de dichte struiken. Ze zijn niet zonder adel,
deze spookverbeeldingen, en soms komt het in ons op, dat nog een ander te München
werkend Oostenrijker de poëzie van het woud zooveel beter dan iemand heeft
verstaan, maar welk een verschil in aard tusschen de goedaardige Rübezahls, de zoete
nimfen en de zachte kluizenaars die von Schwind deed leven en de wilde, schichtige
monsters van dezen lateren meester!
Maar nog geheel andere visioenen had Kubin. Hier is de ‘stervende stad’, waarvan
de eens sterke en fiere huizenblokken kantelen, daar het Zollstation, in een
bergwoestenij, op den rand van een afgrond, of de Trap, zulk een vreemd verlichte
trap tusschen donkere muren, die de meest ontstellende verschijningen doet
verwachten, geheimzinnig pralende Oostersche princessen uit schaduwen naar voren
komend, een soort van groteske parkscène, ‘de Bruidegom’, een kobaldachtig kereltje
door een somberen Pan-
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talon-figuur aan de jonge bruid voorgesteld, als een parodie op een Watteau.
Daartusschen biologische fantasieën op schelpen en aquariumdieren, aan welker
verschijning hij zijn hart voor het grillige in vorm en kleur moet hebben opgehaald,
die mij echter niet zoo zeer als iets persoonlijks treffen.
Het beschouwen van Brueghel's werken, waarvan zooals men weet, te Weenen de
beste en compleetste stalen zijn, heeft Kubin, naar zijn eigen verklaring, ontzaglijk
veel goed gedaan. Het is misschien aan dit groote oude voorbeeld te danken, dat de
twintigste-eeuwsche Grübler, naar mate hij rijper werd, zich van het grauwe, weeë
heeft afgekeerd, en weer, door zijn pessimisme heen, heeft leeren lachen. Van den
ouden Nederlander leerde hij den duivel niet meer zoo pijnlijk au-serieux te nemen,
hem als boeman te zien.
Dit was een betere school, dan die van Beardsley of Rops, - en toch kan de moderne
Brueghel niet volgen in zijn vormentaal. De beeldspraak, de symbolen, de folklore,
waaraan de oude meester zijn voordracht verrijkte, zijn geen dingen meer van
gemeenzamen aard, de menschen verstaan er elkaar niet meer in. De kunstenaar is
meer individualist, hij voelt de geestelijke en zedelijke waarden als eenling, elk heeft
zijn eigen duivel, en zijn eigen hel. Wij lezen een teekening of prent ook niet meer
als een boek met zinspelingen, woordspelingen en raadselen, wij wonen geen
rederijkersvoorstellingen meer bij, waar het woord in travesti wordt gestoken, charades
zijn naar de kinderkamer verhuisd. Kubin heeft het terecht versmaad, symbolisch te
worden, wat in onzen tijd niet anders zeggen wil, dan een hocuspocus op te voeren;
intusschen toonen een paar allegorische voorstellingen, die voor nieuwsgierigen
commentaar of althans een verklarenden tekst zouden behoeven, doch die eenvoudig
‘Erinnerung an meinem Freund M’. heeten, den dadelijken invloed van Brueghel.
Ik behoor tot deze nieuwsgierigen niet, mij voldoen deze wonderlijke figuren van
een fietser over een nauwe brug, een klarinettist, die uit den muil van een haai kruipt,
een mannetje dat over een ton geleund een glas opheft, een grooten halfmenschelijken
kop tusschen takken, dieren en menschen, als de wilde beelden van een avortieven
droom.......
Uit de periode, waarin Kubin met schilderen aan zijn verbeelding uiting trachtte
te geven, schijnt er een voortgekomen te zijn, waarin hij vlot en kleurig met de pen
ging zeggen wat hij te zeggen had.
In dezen eenvoudigen, spontanen trant schijnt het zoowel mogelijk den steen als
de etsplaat aan reproductie dienstbaar te maken, maar ook, de teekening door een
fijn lijn-clicheeren te doen vermenigvuldigen. Technisch werkte Kubin dus reeds
eenigen tijd aan op de illustratieve bezigheid, waarin hij den laatsten tijd zoozeer
vervulling schijnt te vinden, al zijn eenigen van zijn merkwaardigste illustraties dan
ook die van eigen vertellingen of gedachten, zooals ‘Die andere Seite’ en ‘Sansara’.
Die penteekeningen, landschappen en stadsgezichten, zoowel als fanta-
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sieën, zijn in een breeden, impressionistischen trant geteekend, schetsmatig maar
dwingend van karakteristiek. In die manier, die mij op niets zoozeer schijnt te gelijken
als op Daumier's krabbels, maar die soms ook gevulder wordt, teekent hij een
begrafenis, die aan Ensor's macabere stoeten doet denken, Oostersche en Indische
spookwerelden, het visioen van een enorm vleermuisachtig monster boven een dorp,
de ontmoeting van twee ernstige kratesjes op de straat, van een kraanvogel en een
afgodsbeeld; groepen menschen, grotesk en bizar, de bespotting van Christus, een
visioen van Stamboel, zoo illustreert hij Dostojewski's Dubbelganger, fantastische
verhalen van Poe, Balzac, de Nerval, zelfs Hauff's sprookjes en: zichzelf.
De illustrator, die Kubin in de laatste jaren is, moge soms vaag blijven, zelfs dan
is hij bijna nog pakkend, en laat een durenden indruk achter.
Hoe men ook over illustreeren moge denken, (en veel van de moderne litteratuur
heeft illustraties niet noodig, noch kan er bij winnen) de ‘kaligraphierende
Kunstgewerbler’ zooals Esswein zegt, die het in onzen tijd vaak heeft vervangen met
ornamenten, die niet altijd orneeren, kan het niet vervangen waar het een taak vervult.
Fantastische en romantische litteratuur kan den illustrator menigmaal helpen aan een
gedachte-beeld, en daardoor alleen heeft de illustratie dan reeds bestaansrecht, maar
ook kan de illustratie haar op haar kronkelweg geleiden en doen volgen.
Niets is daarentegen weer zoo fnuikend bij het lezen van werkelijk fantastische
verhalen, als de nuchtere, brave illustratie. Ik herinner mij bijvoorbeeld zulk een
prentje, dat Stevenson's ‘Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ illustreerde, en
wel het moment, waarop Dr. Lenyon den hem onbekenden Hyde na het innemen van
den drank, ziet veranderen in zijn vriend en collega Jekyll. Wij zien den doodelijken
schrik op het gelaat van den dokter, maar dat de gestalte die voor hem staat, hem zóó
ontzettend walgt, dat hij er nooit meer van boven op komt, daarvan begrijpen wij
niets.
Kubin zou zooiets kunnen teekenen; heeft zulke dingen geteekend. In Dostojewski's
wonderlijk, en naar mijn smaak wat verwarde verhaal ‘De Dubbelganger’ plaatst hij
Godjälkin's vleesch geworden tweede ik tegenover hem, achter hem, zoodat wij
gevoelen hoe het kleine beambtetje door de verschijning gek gemaakt wordt (als ze
niet al een spooksel van zijn zieke brein is) hij laat al de avonturen en de ontmoetingen
van den man zien als in een droom beleefd.
Van gelijken aard zijn de illustraties van Poe en anderen. Het gruwelijke, maar
ook het onwezenlijke van het geval staat ons altijd dwingend voor oogen, en zelfs
hebben sommige van die prenten, die ik op het eerste gezicht te vaag of niet geheel
doeltreffend vond, de eigenschap van ons in den geest wonder sterk bij te blijven.
Er is dan een geste of een grimas, die blijkt ons veel meer te hebben gepakt dan een
die illustratief juister scheen, zou hebben gedaan.
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Van deze meestal met de pen, soms ook blijkbaar ten deele met een penseel gedane
krabbelachtige teekeningen - hoe weinig lijkt zijn nerveuse en tegelijk breede lijn
op de correcte pen-and-ink-contour der Engelsche en Amerikaansche vak-illustrators!
- van deze behooren die voor een uitgaaf van ‘H. de Balzac, Mystische Geschichten’
tot degenen, welke mij het meest aandoen.
Daar is, buiten op, die figuur van Balzac zelf, met den dikken stok, een wijden
mantel, de vertrokken mond en den hoed diep in de oogen, koortsig jagend door de
straat, een treffend commentaar op het beeld, dat Georg Goyert en zijn inleiding van
den schrijver geeft.
Een van de eerste prenten geeft ons drie blinde muzikanten te zien, die op een
bruiloft in een volksbuurt spelen, Balzac beschrijft er een als een zeer ouden Italiaan
met edele trekken, een Dante-kop, maar Kubin heeft niet den nadruk gelegd op dit
signalement, doch het grandiose, groteske en woeste van den man, dat in het verhaal
uitkomt, in zijn geestige, grillige lijnen naar voren gebracht, zoodat wij dadelijk de
romantiek van het geval binnen zijn geleid en gevoelen, dat een tot het waanzinnige
toe felle geest in dezen blinde huist. Naast hem, in den blinden vioolspeler, voelen
wij veel meer het stakkerige, het armelijke en tegelijk geresigneerde, dit kereltje, de
proletariër naast dezen verongelukten heer, is met prachtigen humor geteekend.
In een ander en zeer mooi verhaal uit dezen bundel, laat Balzac een stokoud heertje
optreden, een wezen met een vreemd en ontstellend verleden, want hij was een dier
gecastreerden, die in Italiaansche opera's de vrouwenrollen zongen en eens de favoriet
van een groot heer. Deze opgeschikte, meer dan honderdjarige verschijning klopt op
de teekening niet geheel met de beschrijving, maar Kubin heeft alweer kans gezien,
er het spookachtige en onmannelijke zoo in te doen voelen, dat wij de figuur nooit
vergeten.
Maar de mooiste der teekeningen is voor mij die, waarop wij de beeltenis zien van
Tobias Guarnerius, den halfgekken held van een prachtige vertelling, waarin Balzac,
E.T.A. Hoffmann, hier ongetwijfeld zijn voorbeeld, overteft. Met niets dan forsche,
naar alle kanten wijzende spontaan schijnende penlijnen, geeft Kubin hier de
eenzaamheid, het peinzen, den waan en den adel van dit maniakke uitvindersfiguurtje,
zoo volkomen in de sfeer, zoo doortrokken van bizarre wijding en daardoor ook van
humor, dat men zich niets beters in dien trant kan denken
In zijn eigen fantastisch verhaal ‘Die andere Seite’, dat zeer knap geschreven is,
grijpt Kubin, zooals van hem te verwachten was, naar de geweldigste contrasten van
leven en levensaanschouwing: hij brengt er een Amerikaanschen trustkoning in een
droomerige sprookstad, en in den strijd met het moderne praktische intellect wordt
dan de oude wereld vernietigd. Met een barsche en barre speelschheid beschrijft en
teekent Kubin de verschijnselen van dien ondergang, van den eenigen grooten strijd
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dezer tijden. Met dezelfde luciditeit als in het rijker, overstelpend rijke Sansara, dat
de beschrijving trotseert, ziet hij er den geest des tijds spoken, en met een verbeelding
aan die van een Wells gelijk, en een zin voor het absurde, die slechts Brueghel heeft
geëvenaard, paraphraseert hij dien.
In zijn auto-biografie, die aan zijn door hem zelf geïllustreerden roman ‘Die andere
Seite’ voorafgaat, spaart Kubin ons geen droevig feit uit zijn leven, dat het leven is
van een hypersensitief en grübelnd mensch. De fantasie in het boek zelf komt mij
voor soms de grenzen van den goeden smaak te overschrijden. De kranke en verwarde
toestand van midden-Europa heeft ongetwijfeld zijn stempel gedrukt op dit morbide,
maar nooit ontzenuwde werk, maar het pleit voor zijn veerkracht en veelzijdigheid
dat hij, die ons zulke sombere en onheimelijke spelonken, lugubere landschappen
en makabere interieurs, zulke verwrongen en perverse menschen kan teekenen, hij
wiens wreede verbeelding soms even herinnert aan Octave Mirbeau's gruwelijk boek
‘Le Jardin des Supplices’, dat hij nochtans met zooveel smaak een gemoedelijk
Biedermeyer-stadje met rustige menschjes, met zooveel objectief realisme een modern
straattooneel, met zooveel humorvolle karakteristiek een type teekenen kan.
Onder de moderne Duitschers (als hij tot de Duitschers gerekend moet worden)
moet Kubin, al is ook hij niet vrij gebleven van een ziekelijke neiging tot het barre
en wreede, stellig een der sterksten. Wanneer men leest op welk een hevige wijze
hij het leven onderging, hoe de dood zijns vaders, hoe het sneuvelen van zijn vriend,
den genialen schilder Franz Marc hem aangreep, komt men tot de overtuiging, dat
hij, die zoo diep neergeslagen kan zijn, en zich dan toch weer oprichten, toch wel
een sterk mensch moet zijn.
Zoo is het ook met zijn werken: wie zulke visioenen doorstaan kan, zoodat hij ze
weergeeft, is een kunstenaar die bij moderne sensitiviteit iets van de oude oerkracht
der klassieke meesters moet bezitten.

ALFRED KUBIN. ILLUSTRATIE UIT: DOSTOJEWSKI, DE DUBBELGANGER.
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Moderne schilderkunst,
door Elisabeth H. Korevaar-Hesseling.
DE schilderkunst der laatste jaren vertoont zulk een gekompliceerd beeld, er bestaan
zoveel opvattingen en men hoort van zoveel namen, die soms weer in een oogwenk
verdwijnen, dat men zich wel eens afvraagt: wat is nu eigenlik ‘modern’? Bestaat er
tegenwoordig reeds een bepaalde richting, waarvan men voelt: dit is de oplossing,
dit is de lijn die moet worden gevolgd?
Evenals op elk gebied van geestelik leven, heerst echter ook nog in de hedendaagse
schilderkunst onenigheid en verwarring; de schilderkunst beweegt zich zich nog
steeds niet voort langs één weg, waarbij vergeleken de andere richtingen als zijpaden
zijn te beschouwen.
Wil men zich niet af laten schrikken door alle meningsverschillen, en toch iets
over deze kunstuitingen zeggen, dan zal men goed doen naar enige algemene
gezichtspunten te zoeken om vandaar uit die kunstwerken te beschouwen. Vele
pogingen worden gedaan om zulke gezichtspunten te vormen, want er wordt
tegenwoordig niet alleen veel geschilderd, maar ook veel gepraat over kunst. Er
wordt geschermd met allerlei termen; van alle kanten wordt de kunst als verschijnsel
besproken, de meest verschillende oplossingen worden het publiek aangeboden.
Slechts over enkele punten is men het langzamerhand wel ongeveer eens geworden.
Niet veel mensen zullen tans meer betwisten dat de voorwaarde voor het ontstaan
van een kunstwerk emotie is en dat het onderwerp, noch de voorstelling de
e s t h e t i e s e waarde van een kunstwerk bepalen. Maar daarna beginnen de meningen
reeds uit elkaar te lopen en ontstaan er dadelik diepgaande verschillen over de rol,
die de voorstelling ten slotte toch in het kunstwerk blijkt te spelen. Het volledig
onderzoek naar de funktie van de voorstelling zou een artikel op zich zelf vormen,
daarom kan er hier slechts op gewezen worden dat er licht verwarring ontstaat tussen
't ‘onderwerp’ en de ‘voorstelling’ in het kunstwerk. Feitelik zijn deze twee niet
hetzelfde, hoewel ze in de praktijk niet te scheiden zijn. Als een schilderij bijvoorbeeld
de madonna tot onderwerp heeft, is de voorstelling die van een vrouw met een kind
op de arm. De esthetieze waarde hangt bij dit schilderij er nu natuurlik niet van af,
of de Madonna op zich zelf een sympatiek of een antipatiek gegeven is en evenmin
of de voorgestelde vrouw een mooi ovaal gevormd gezicht heeft, of niet. Bestudeert
men, om een voorbeeld te noemen, de beeldhouwwerken van Ivan Mestrovitch, dan
zal men sterk onder de indruk komen van zijne ‘Madonna’ en toch is hier een vrouw
voor-
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gesteld met een vertrokken, overdreven lang gezicht en buitensporig lange armen.
Het beste bewijs dus dat de schoonheid niet in de voorstelling is gelegen. De moderne
schilders hebben deze waarheid sterker gevoeld dan wellicht ooit te voren en de
meest radikalen onder hen hebben ten slotte gezegd dat 't maar helemaal uit moet
zijn met de voorstelling. Hun werken hebben dan ook geen voorstelling in de gewone
zin van het woord.
Deze konklusie komt ons onjuist voor: al heeft de voorstelling op zich zelf geen
esthetiese waarde, daarom kan men haar niet straffeloos verwaarloozen. Het weglaten
van de voorstelling heeft al dadelik een reusachtige beperking van 't aantal
mogelikheden ten gevolge. Zonder voorstelling kan men immers bijna niets zeggen;
de betekenis van de voorstelling ligt juist in 't feit dat slechts met haar hulp het
biezondere weergegeven kan worden. Men heeft de voorstelling nodig zo gauw men
iets meer dan een beperkt aantal abstrakties uit wil drukken, vandaar dan ook dat de
schilders, die afstand doen van de voorstelling, er slechts in slagen ons rust of onrust,
harmonie of disharmonie te suggereren. Begrippen als armoede, luiheid enz., liggen
reeds buiten hun sfeer, want ook deze abstrakties kunnen slechts met behulp van een
voorstelling uitgebeeld worden.
Zelfs daar, waar getracht werd het meest verhevene, het onzegbare aan te duiden,
in tijden van de meest abstrakte kunstuitingen, hebben de grote meesters hun toevlucht
moeten nemen tot voorstellingen. Wij zijn nu eenmaal zo aangelegd; al worden de
voorstellingen nog zo gestyleerd, toch herinneren zij ons aan vormen die ontleend
zijn aan de natuur. De Egyptiese of de vroege middeleeuwse kunst illustreren deze
waarheid op voortreffelike wijze.
Het zoeken naar enige algemene gezichtspunten, van waaruit men de moderne
kunst zou kunnen beschouwen, zal gemakkeliker vallen, wanneer men er zich
rekenschap van geeft dat de esthetiese aanleg van de mens in schilder- en tekenkunst
op twee principieel verschillende manieren tot uiting komt.
Met behulp van lijnen, vormen en kleuren kan de mens immers zowel ‘versieren’,
d e k o r a t i e v e kunst maken, als b e e l d e n d e kunst scheppen. Het versieren komt
in hoofdzaak neer op 't regelmatig verdelen van 't vlak van tekening met behulp van
gestyleerde motieven. De produkten der beeldende kunst zijn daarentegen het gevolg
van de behoefte, die de estheties aangelegde mens heeft, om de dingen, die hij in de
natuur waarneemt, of datgene wat er in hem omgaat, weer te geven en uit te beelden.
Dit betekent niet dat de mens het verlangen heeft de natuur te kopieren; zeer vaak
geeft hij herinneringsbeelden, die min of meer fantasties verwerkt zijn. De kunstenaar
kan zich op deze wijze geheel vrij uiten en in oneindige variatie weergeven wat hem
heeft getroffen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

372
Beschouwt men de versierende kunst en de beeldende kunst als de beide uitvloeisels
van deze twee verschillende esthetiese behoeften, dan kan men daarnaast nog tal van
tussenvormen konstateren. Er zijn namelik zeer veel vrije kunstwerken, die zoveel
eigenschappen gemeen hebben met de zuivere versieringskunst, dat men met het
volste recht over hun dekoratief karakter kan spreken. Dergelijke werken zijn dan
altijd óf regelmatig óf vlak, soms zelfs hebben ze beide kwaliteiten met het ornament
gemeen.
Welke rol speelt nu de voorstelling bij al deze verschillende soorten van kunst?
Bij de zuiver d e k o r a t i e v e kunst is die rol zeer negatief, want bij haar bestaat
de voorstelling niet om zich zelfs wil. Voor zover hier van voorstellingen sprake kan
zijn (gestyleerde bloemen en vogels) zijn deze gebruikt als motief en valt hun waarde
als zodanig geheel weg door de steeds terugkerende herhaling.
In de b e e l d e n d e k u n s t is dit anders. Uit 't geen over de voorstelling werd
gezegd, vloeit voort dat, hoe konkreter zaken de schilder te vertellen heeft, hoe meer
hij de voorstelling nodig heeft. Er zal dus een oneindige reeks van overgangen bestaan,
die hun oorzaak hebben in de geesteshouding van de artiesten. Als uitersten ziet men
aan de ene kant de schilders, die met voorstellingen werken, welke zo getrouw
mogelik de natuur volgen, en aan de andere kant de schilders, die zulke abstrakte
bedoelingen hebben dat zij de voorstelling geheel uit hun werk bannen.
De eerste wijze van schilderen brengt met zich mee de o n g e b o n d e n vorm, de
tweede daarentegen de g e b o n d e n vorm d.w.z. de vorm, die zoveel
overeenstemming heeft met het ornament, dat men eigenlik in overdrachtelike zin
van sterk dekoratieve kunst spreekt.
De versierende kunst heeft altijd naast de beeldende kunst bestaan en doet dit ook
nog in onze tijd, zodat ook heden ten dage beide kanten van de menselike esthetiese
aanleg tot uiting komen. In de loop der geschiedenis kan men in de beeldende kunsten
de vrije ongebonden vorm echter steeds zien afwisselen met de meer gebonden
vormen. Een voorbeeld: in de 14de eeuw worden muurschilderingen, altaarstukken
en miniaturen allen door hetzelfde, dekoratieve karakter gekenmerkt en is er geen
enkel stuk aan te wijzen dat ongebonden vormen heeft. In de 19e eeuw daarentegen
hebben muurschilderingen, losse schilderijen en boekillustraties een realisties karakter
en zal men nergens een streng doorgevoerd dekoratief werk in de beeldende kunst
aantreffen.
Terwijl beide wijzen van zien dus steeds n a elkaar zijn voorgekomen, in
voortdurende afwisseling, ziet men in de hedendaagse schilderkunst beide vormen
n a a s t elkaar bestaan. Wellicht is dit 't meest tekenend
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voor 't gemis aan eenheid van opvatting in deze tijd; misschien kan het als bewijs
aangevoerd worden dat we nog op de overgang staan van een periode van realisme
naar een periode met een streng dekoratieve kunst. Gaat men de schilderwerken van
de laatste jaren na, dan is 't duidelik dat deze op 't ogenblik nog varieren van de meest
ongebonden uitingen tot de zeer streng doorgevoerde dekoratieve kunst, die nadert
tot 't ornament. Hiertussen ligt dan de gehele reeks van werken met een meer of
minder streng dekoratief karakter. In ons land voert deze lijn van meesters als Isaac
Israels over Toorop naar Van der Leck en diens geestverwanten.
Voor zover er heden nog ongebonden, vrije schilderkunst wordt gemaakt, is 't
duidelik dat de schilders zich uit het impressionisme hebben ontwikkeld. Tal van
voortreffelike artiesten weten ook nu nog de stemmingen uit te beelden die 't zien
van een landschap bij hen opwekt, anderen weten door rake karakteristiek ons de
vreugde te suggereren, die zij zelf ondervonden bij het zien van alle vormen, waarin
het leven zich uit. Weer anderen schilderen met meedogenloos realisme portretten
of geven de dromerige visie, die zij van bloemen of stillevens kregen. Hier is plaats
voor ieder, de persoonlikheden van de schilders zijn telkens weer verschillend, zo
ook hun werk. Wij beelden hier een landschap af van de schilder M. van der Valk
en een werk van Isaac Israëls met een scène uit het gewone, dagelikse leven tot
onderwerp, om de besproken groep met een enkel fraai voorbeeld te illustreren.
Hoeveel namen zouden hier nog te noemen zijn, hoevele voorbeelden zouden wij
willen reproduceren om aan te tonen dat ook tans nog vele meesters deze opvattingen
trouw zijn gebleven.
Lijnrecht tegenover deze meesters staat de groep schilders die afstand hebben
gedaan van de voorstelling, en die er toe zijn gekomen komposities te maken met
behulp van vierkanten, cirkels, driehoeken enz. Deze vormen kunnen meer of minder
zuiver geometries zijn, de kleuren zijn ongebroken en versterken de vlakheid van de
kompositie. Wij zagen reeds dat het onmogelik is iets anders uit te drukken dan
twee-dimensionale vlakvullingen en enige zeer abstrakte begrippen, wanneer men
afstand doet van de voorstelling. Het blijkt bovendien al spoedig, dat deze
komposities, die toch niet als ornament, maar als beeldende kunst bedoeld zijn, zich
zo nauw bij de versieringskunst aansluiten als nooit te voren het geval was. Zij
naderen sterk tot het ornament, dat immers ook vlak en voorstellingsloos is. Een
kompositie in grijs van V. Huszar moge 't boven gezegde aantonen. Al zijn er ook
in ons land verschillende schilders, die deze richting meer of minder konsekwent
vertegenwoordigen, toch nemen hun werken niet de grootste plaats in onder de
hedendaagse kunst. Misschien komt die plaats eerder toe aan de werken die tussen
de zo even geschetste uitersten staan. Hoevele schilderijen ziet men immers
tegenwoordig, die onmiskenbaar als vrije kunstwerken zijn bedoeld en die alle een
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sterk dekoratief karakter dragen? Namen als die van Roland Holst, Toorop, van
Konijnenburg en Schelfhout komen hier onmiddellik naar voren. Deze meesters
hebben in 't geheel geen afstand gedaan van de voorstelling, maar wel doen zij al 't
mogelike om die voorstelling zo te styleren en om te werken dat ze in een kompositie
gebruikt kunnen worden, waar het vlak als zodanig geaccentueerd wordt. In de werken
van al deze meesters uit zich het streven zomin mogelik diepte te geven en zoveel
mogelik regelmaat aan te brengen. Om dit te bereiken baseren zij hun komposities
op een geometries schema, dat dan eens zeer eenvoudig uit horizontale of vertikale
lijnen kan bestaan, dan weer uit zeer gekompliceerde geometriese figuren is
saamgesteld. Terwijl sommige schilders in hun voorstellingen nauwkeurig de lijnen
van dit schema volgen, spelen anderen daar betrekkelik vrij overheen, zo vrij zelfs
dat men soms aan het kunstwerk niet meer ziet dat 't op een dergelijk schema gebouwd
is. Natuurlik valt er ook een groot verschil in graad te konstateren waarop de
kunstenaars zich van dit alles bewust zijn.
Een onzer moderne schilders, W.A. van Konijnenburg heeft dit alles uitvoerig
aangetoond in zijn boek ‘De aesthetische Idee’. Dat er werken bestaan, die,
niettegenstaande het feit dat zij op een geometries schema gebaseerd zijn, toch een
vrij naturalisties karakter hebben, wensen wij aan te tonen met een werk van Willem
v.d. Berg. De artiest vergunde ons niet alleen het schilderij te reproduceren, maar
ook het schema, waarop 't ontstond en waardoor men dus in de gelegenheid is het
hier boven gezegde te kontroleren.
Met 't voorgaande is een bescheiden poging gewaagd enige orde te brengen in de
veelheid der verschijnselen op het gebied der hedendaagse schilderkunst. Zou er ooit
weer eenheid in deze veelheid komen? Wie zal het zeggen? Naar het ons voorkomt
zal de voorstellingsloze kunst haar vurige bewonderaars van heden op de duur niet
bevredigen. Toch zal ook deze richting niet tevergeefs hebben bestaan, want zou zij
niet mee hebben geholpen om ons de dekoratieve beginselen scherper bewust te
maken?
Alles wijst er op dat de kunst met een sterk dekoratief karakter in de geest van de
tijd ligt. De in opkomst zijnde architektuur heeft zulk een kunst dringend nodig en
gelukkig zijn er dan ook reeds prachtige muurbeschilderingen gemaakt. Is het echter
niet denkbaar dat er naast deze kunst een andere zal blijven bestaan, een kunst die
vrij is en niet aan vaste wetten gebonden, maar die de toevlucht zal blijven voor hen
die willen verhalen van hun persoonlike indrukken en stemmingen? Zou deze vrijheid
weer gaan verdwijnen of zou er in de 20e eeuw plaats zijn voor beide opvattingen
naast elkaar?
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Storm,
door J. de Leeuw.
O storm, hoog boven menschen en werken,
Die tot uw weg kiest den zwarten nacht!
Die buigt de zwakken en breekt de sterken
En wentelt en wervelt in wielende kracht!
O storm, die hemel en zee omvademt,
Die beide in breidend' omhelzing mengt,
De golven krult, de wolken ademt,
Het kleine en d' adem van 't kleine verengt......
Die de bosschen bespringt met Uw snauwende donder,
De eind'looze velden holhong'rend doorijlt,
Die in hunk'rende vaart over 't nietig daaronder
Het onzekere uit het onzeek're bezeilt.
Wat kunt Gij, onvangbare, zelf niet vangen?
Vanwaar Uw kreun, die om niets zich bekreunt?
Waarheen Uw dringend, Uw dreigend verlangen,
Dat steunend Uw donkere demon dreunt?
Waarheen, waarheen, onzichtbare blinde?
Spreek het lossend woord door ménschenmond!
Dat Uw dolle tasten eind'lijk vinde,
Wat Gij altijd zocht en nimmer vondt!
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Romantisch Edinburgh,
door Jan Poortenaar.
EEN stad van het Noorden, een stad der bergen. Rotsachtig is er de bodem, rotsachtig
is er de stad, wier huizen alle het stug-zware karakter ontleenen aan de grauwe
natuursteen, zooals de steengroeven der omgeving die eindeloos voortbrengen. Een
stad van het Noorden, niet alleen in ligging en aspect, maar vooral ook in haar ruw
klimaat, dat mist en sneeuwstormen der noordelijke zeeën en gierende winden der
berglanden door haar straten jaagt. Ook in dien zin is zij de stad van het Schotsche
Noorden, dat in haar als het ware de geschiedenis des lands is belichaamd: het leven
van Edinburgh is lang het leven van Schotland geweest. Het brandpunt der cultuur
is ‘Noordelijk Athene’, zooals zij gaarne genoemd wordt, en het nijvere Glasgow
moge uitgestrekter zijn, het intellectueele centrum is en blijft Edinburgh. Rivaliteit
tusschen de beide grootste steden van Schotland is dan ook uitgesloten: elk heeft
andere aspiraties, andere waarden, andere geschiedenis, waarop het andere heden
berust. Het jonge, ondernemende Glasgow, het levendige gebied langs de Clyde met
een scheepvaart, die de wereld overgaat, met scheepsbouw en industrie voor verre
werelddeelen; dat Glasgow met zijn uitgebreid en ruim aangelegd museum mag op
kunstbezit bogen - het is verworven, geen voortgebrachte kunst. De eruditie, de
geschiedenis, de wet met haar dienaren, het recht met zijn uitoefenaars en studenten,
de geestelijkheid, de romantiek van heel Schotland, zij alle zetelen te Edinburgh.
Glasgow wil geen Edinburgh, en dit geen Glasgow zijn. In zekeren zin vullen zij
elkander aan en zijn daarom beter gescheiden, antipoden. Wie Edinburgh kent, en
een uur westwaarts spoort, hij stapt in Glasgow uit - en voelt zich op een andere
planeet.
Is het verwonderlijk, dat zij vele zijn, de spreekwijzen, de kwinkslagen, de
stekeligheden, die deze tegenstelling in woorden brengen. Het cachet van welgestelde
deftigheid dat het ‘West-end’ over heel Edinburgh legt, heeft den spotnaam van een
‘east-windy, west-endy city’ in 't leven geroepen. Edinburgh is een plaats, die den
gearriveerden Glasgow-zakenman toekomt, zegt een ander dan weer. En zeker heeft
het nieuwe deel der stad een weldadige ruimte en een bizonder respectabel voorkomen,
zoo iemand waardig.
Oud-Edinburgh is een stad op een rotsheuvel; Edwin's burg werd op het hoogste punt
daarvan gebouwd, dáár, waar de lange helling plotseling loodrecht afbreekt en dus
de abrupte steilte een bouw mogelijk
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maakt, waartoe maar van één zijde toegang mogelijk is. Langs de glooiing groeide
aanvankelijk de stad, tot waar Holy Rood met abdij en paleis haar beëindigen en de
ruige, onbegroeide rots van Arthur's Seat oprijst. En toen vele eeuwen later het nieuwe
stadsdeel werd gebouwd, omdat op de rotsketen geen spanne gronds meer vrij was,
waren daartoe de heuvels aan de overzijde van het water, het Nor'-loch, aangewezen.
En thans, nu het meer herschapen is in een vallei, die niet langer de hoogte van het
onaantastbare slot weerspiegelt, scheidt deze diepe kloof, slechts op twee punten
overbrugd, ‘the old town’ van ‘the new town’. Daarmede is meteen het meest in 't
oog vallende, het typeerende van de stad, zooals de reiziger haar thans vindt,
aangegeven: de kloof, die in letterlijken en figuurlijken zin oud en nieuw - nu identiek
met arm en welvarend, maar ook met romantiek en nuchterheid - verdeeld houdt.
Uit tal van gezichtspunten der nieuwe stad vormt de oude, met het kasteel dat zijn
typischen, scherpen omtrek tegen de lucht uitsnijdt, als hoogtepunt, een
indrukwekkend silhouet; straf en somber als de vele vergeten en de vele nog
voortlevende verhalen der oude tijden, toen moord en wraak zich meer dan berechting,
overweldiging zich meer dan gelijken strijd, ruwe kracht en sluwe list zich meer dan
iets anders deden gelden.
De oude stad dan strekt zich uit langs de rotshelling; in vrijwel rechte lijn is het de
High-street, die tusschen beide polen - het Castle in de hoogte, Holyrood Palace in
de laagte - loopt en nagenoeg geheel Oud-Edinburgh vormt. De High-street, van
ouds de ‘Royal Mile’ geheeten naar de talrijke adellijke families die er woonden, is
de kern van het historische en schilderachtige Edinburgh. Ter linker- en rechterzijde
is de glooiïng der lange kant van de heuvelkam langzaam-aan volgebouwd tot bij
het kasteel, waar de helling te steil wierd. Dan werden de huizen hooger en hooger
opgetrokken, zes, acht, tien, soms zelfs twaalf verdiepingen boven elkaar, tot op de
gegeven gronden geen opeenstuwing meer mogelijk was en plotseling op groote
schaal de aanleg van het nieuwe stadsdeel, wijd en rechthoekig, begon. Tusschen
die oude behuizingen is maar karig ruimte voor de ‘closes’, nauwe gangen, moeizaam
in die steenmassa's uitgespaard, waartoe lage poorten toegang geven en die tusschen
en onder de toren-hooge woningen de helling trapsgewijs afdalen. Karig moest de
breedte der straten worden afgemeten, voor boomgroei of ander plantenleven is daar
geen duim gronds beschikbaar of geschikt. En alle bouwsels hebben het stugge,
grauwe en onverwoestbare in hun rotsachtig-ruw behakte steenblokken, zooals zij
het honderde jaren hadden en nog honderde jaren hebben zullen. Maar de eens door
zoo aanzienlijke geslachten bewoonde gevaarten huisvesten nu alles
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wat in de stad aan lager wal is; méér dan een gezin is op dezelfde verdieping
ondergebracht, en het ergste verval, het onhoudbaarste ongemak, de ruwste
verwaarloozing heerschen er.
In één kamer een sterfgeval, in een andere een geboorte, in een derde een feestje
of een drinkgelag, in vele dronkenschap en luidruchtigheid, in bijna alle de nood van
iederen dag. De kinderen ravotten de donkere, steenen wenteltrappen af, waarlangs
misschien twintig gezinnen zich dag in, dag uit, vermoeid en afgestompt naar boven
sleepen, en ze klauteren in de ‘closes’ op karren of spelen er in den modder met een
plankje of een touw. De lakens, de gewasschen kleeding van verdieping en verdieping
fladderen en klapperen er in de hoogte. In een duistere doorgang een gebeeldhouwde
steen, een zinspreuk of een oud familiewapen, uitgehakt boven een nauwelijks te
vinden deur. Hoogere verdiepingen, soms overhangend uitgebouwd, schoorsteenen,
steunsels, trappenhuizen, en, eindelijk, een kier van den hemel.
Onder zitten geburen op den huisdrempel, talloos zijn de slenteraars, de wagens,
de karren, de balen, de kisten, die er de doorgang versperren. Hier stonden eens de
oudste huizen, met hei-plaggen van de heuvels der omgeving gedekt, hier waren eens
openlijke tournooien en in 't geheim gedane overvallen, en in menige doorgang is
verbitterde strijd geweest of verraderlijke moord gepleegd. Hier huisden de oude
gilden der vakgenooten, die in vereeniging voor hunne prerogatieven en rechten
steun zochten, die wachten uitzetten op de stadsmuren. Hun eeuwenoude monopolies
zijn soms nog heden ten dage van kracht, al is bij de uitbreiding hunne werking tot
de oude stad beperkt gebleven en is het daardoor vrijwel met hun doeltreffendheid
gedaan. Geen timmerman is het echter daar veroorloofd het geringste werk te
verrichten zonder een storting in verhouding tot den omvang der bezigheden.
Schoenen mogen van buiten slechts worden aangebracht op marktdagen en dan na
een bepaald uur, dat soms door het luiden van een bel, the shoemakers-clock, wordt
bekend gemaakt. Langen tijd was het den schoenmakers van Portsburgh verboden
om schoenen binnen Edinburgh's stadsgebied te brengen, tenzij die onder hun
voorschoot werden verborgen gehouden.
De omvang der oude stad blijkt bij nadere waarneming verrassend klein te zijn.
Dientengevolge leefden rijk en arm, aanzienlijken en geringen in een nauw verband,
een dagelijksch contact. Peers, lords, geestelijken, advocaten bewoonden de betere
verdiepingen; de winkeliers, de zaakwaarnemers, de handwerkslieden vonden in de
hooge verdiepingen onderdak; de kelder was het domein van een schoenlapper, een
ketelmaker, een schoorsteenveger, een waterdrager.
Het geheele ‘land’ stelde er belang in, wat één der inwonende
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gezinnen overkwam, en bij een ongeval of ziekte hielp ieder naar gelang zijner
krachten. Men kende elkaar en elkanders behoeften, hoe uiteenloopend stand of
bezigheid mochten zijn. Dat leven is vergaan, maar nog is het middeleeuwsche
karakter der stad opvallend, al heeft Edinburgh geen kathedralen of andere oude
architectuur om op te bogen. Veel is gevallen onder den hamer der hervorming.
Slechts is er in het kasteelcomplex een oude kapel overgebleven, die van St. Margaret,
een simpel bouwseltje van vier ruwe muren, waarvan het belang vrijwel alleen in de
gevoelswaarde ligt. Maar toch hebben de huizen alle het verleden in hun aanzien
bewaard, evenals hunne tallooze ‘wynds’ en ‘closes’ en ‘alleys’. Daar is het huis van
John Knox, den hartstochtelijken prediker, daar is lager in de Highstreet de Tolbooth,
waar in vroegere eeuwen beschuldigden werden berecht of gevangen gezet. Alleen
door restauratie van haar karakter beroofd is de St. Giles-Cathedral. En aan het einde
der dalende straat ligt het Holyrood Palace, dat met zijn geruïneerde kapel de plaats
is van veel vroolijks, veel droevigs en veel hartstochtelijks uit de geschiedenis des
lands. Bij de kathedraal is het Parliament House, eens de nationale Vergadering van
Schotland; sedert de ‘Union’, de vereeniging met Engeland, als gerechtshof in gebruik.
Daar houdt de Lord Justice met pruik en kleurige toga het uiterlijk van het verleden
levend, het eigen Schotsche recht sprekend. Maar ook de pijpers, met wapperende
linten en zwaar dreunende trom, die ge dikwijls in de straten kunt ontmoeten of vanuit
het hooge kasteel hooren, zij houden de tradities in eere van dit strijdbare bergvolk,
dat door de Romeinen onoverwinnelijk werd bevonden en sedert menigen oorlog
om zijn vrijheid voerde, doch nimmer te onderwerpen was. De kroon van Robert
Bruce, die bij Bannockburn de Engelschen sloeg, het symbool dier
onafhankelijkheidszin, bewaart men nog in het kasteel. Maar verder klimmen de
herinneringen van Edinburgh Castle op, waar in de eerste eeuwen onzer jaartelling
de sterkte van Edwin, koning van Northumbria, stond. St. Margaret's Chapel werd
er genoemd naar de Saxon prinses, die met den zoon van den door Macbeth
vermoorden Duncan huwde, een duizend jaren her. Van de kapel, een der hoogste
punten van muren en parapetten, trappen en poortgebouwen, overziet ge de geheele
stad, en verder de rijke, koren-gevende landen die zich westwaarts tot Glasgow
uitstrekken; de bergen Ben Lomond en Ben Ledi van de hooglanden doemen op in
het Noorden en ook daar glinstert, steeds wijder, de Firth of Forth, en daarachter
eindelijk golven de heuvelen van Fife-shire.
Beneden langs het kasteel, aan de andere zijde van de vallei, is de Grassmarket, eens
de executieplaats waar velen om der wille des geloofs het leven lieten, en ook
Greyfriars' Churchyard heeft vele sombere
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herinneringen in zich verborgen uit den tijd der reformatie, de ‘Killing Time’. In die
jaren hebben zich ook de aangrijpende episoden van Holyrood's geschiedenis
afgespeeld, Maria Stuart's paleis.
In Holyrood Abbey huwde Mary Lord Darnley; het volgend jaar overviel hij Mary's
secretaris, den Italiaan Rizzio, terwijl deze in de Supper-room met de schoone Mary
bij het avondmaal aanzat. Voor haar oogen werd Rizzio in haar eigen vertrekken
vermoord. Weer een jaar later stierf Darnley zelf een geheimzinnigen, gewelddadigen
dood, die kort daarop aan den Earl of Morton, regent van 1573 tot '81, het hoofd
kostte. Hier wijst een koperen plaat de plek, waar Rizzio viel, daar, in de Audience
Chamber, vond Mary's vermaard dispuut met John Knox plaats. Later werd het paleis
het tooneel van prins Charlie's korte glorie, die in 1745 een poging deed om den
troon zijner vaderen te heroveren. Feest na feest vierde hij hier, toen hij de Engelsche
legermacht bij Prestonpans vernietigde en zijn succes zeker scheen. En nog blazen
in de stad de Highland-pipers de opzweepende melodie van dien aanval, de ‘bluidie
morning’, een van de tallooze wijzen die aan dien tijd van ridderlijkheid en
opvlammend nationaal gevoel hun ontstaan danken. Nog in onze dagen dient Holyrood
Palace voor een deel des jaars als verblijf van den Lord Commissioner met al zijn
schitterenden aanhang en gevolg; dan is er weer licht tot laat in den nacht en leven
en dans en muziek:
‘From time to time the old volcano smokes.’
Maar de kapel van het paleis is een ellendige ruïne boven de graven van koningen,
die zij zelfs geen dak meer schenken kan. Aan den rand der Palace Grounds ligt het
curieuze bouwseltje, Queen Mary's Bath House. Daar baadde, naar het vertelsel, dat
in den volksmond rondgaan bleef, de schoone, romantische Mary in witten wijn.
Haar weelde en wereldschheid, van het Fransche hof waar ze opgroeide, overgebracht
in het kille Noorden; haar vermeend of werkelijk ijveren voor het katholieke geloof,
het waren alle redenen tot ergernis die zij gaf aan de stug-nuchtere, puriteinsche en
provinciaal-voelende gereformeerden van haar geboorteland. Voor den roes van
zeven korte jaren, frivool en avontuurlijk met feesten en aanbidders, overrompelingen
en executies, rechtsgedingen en disputen, geheime besprekingen en wilde
ondoordachtheden in Schotland doorgebracht, zou de veelgewantrouwde vorstin er
negentien traag voorbij moeten laten gaan, zuchtend en vereenzaamd in Engelsche
gevangenissen, voordat de beul het einde bracht.
De weemoedige herinneringen, zij hangen nog in het sombere paleis, en wie uit
het venster de kale, onherbergzame heuvels ziet, zooals Mary ze van hetzelfde venster
gezien moet hebben, hij kan de kwellingen die dit ruige land, dit barre klimaat, dit
stugge volk der Laaglanders voor
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haar zuidelijken, luxueuzen overmoed geweest moeten zijn, maar bij benadering
peilen.
Behalve het paleis leeft ook het kasteel nog iets van zijn oude bestaan. Daar onder
zijn de donkere straten, daar woonde de duistere Deacon Brodie, gildehoofd,
meester-timmerman, raadsheer - en boef, gemaskerd roover en moordenaar. Bij dag,
gekend, geëerd, een man van aanzien; des nachts een ongekende, die in drankholen
zijn kornuiten vond, totdat zijn stoutste stuk, de berooving van het Excise Office,
zijn val wierd. Het raadsel van zijn dubbel bestaan is altijd raadsel gebleven.
Edinburgh van toen, het is Edinburgh van nu. Al de regen, die er valt, wascht het
vuil en het roet, al de wind, die er waait, jaagt de rook der duizenden haarden van
de zoo opeengehoopte gezinnen niet weg. En zoo is ‘Auld Reekie’ in werkelijkheid
evenzeer Auld Reekie gebleven als haar naam in het pittige Schotsche dialect
behouden bleef. Nog valt er, onveranderlijk, jaar na jaar, de regen in stroomen; de
koude, scherpe zeemist en sneeuw van de Highlands worden steeds door de felle
winden aangezweept. Des zomers is er een korte heerlijkheid, maar de winters komen
vroeg en dan zijn de dagen kort en somber, de nevel en de rook hangen droef en dicht
over de straten, regen gudst de hellende plaveisels af en klettert en slaat met sinistere
kracht tegen de vensters. Maar een enkel maal dekt de luister der glinsterende sneeuw
de heuvels van de Pentlands, Salisbury Crags en Arthur's Seat, en blijft nog lang
nadat haar glorie in de stad zelf in groezeligheid is vergaan; en de glans en de schijn
dier zuivere sneeuw geven aan de stad een frissche openheid van het wijde land,
zooals men die elders niet vindt. Maar nergens is het weder wisselend als hier. Het
is December, en plotseling is er een dag zoo mild en zonnig als het voorjaar zelden
schenkt, en de roode rotssteen van Salisbury Crags, de goud-groene grasbrokken van
Arthur's Seat, waar de brem al bloeit, die stekelige ‘gorse’, zij kleuren levendig tegen
het luchtblauw; den volgenden morgen is het een doffe, gele mist met motregen of
stormvlagen, en als weer een nieuwe dag begint prikkelt u misschien het hooge en
reine der vries-atmosfeer en een ijle witte vorst ligt over de daken gestreken, en alles
tintelt en pinkelt in de fijne zon.
Evenwijdig aan de oude Highstreet loopt langs de andere helling der vallei - in
Princesstreet gardens herschapen - de nieuwe, rechte, modieuze Princesstreet; een
straat en toch geen straat, een terras en toch geen terras, open aan de eene zijde, het
volle uitzicht gevend op het hooge deel der ‘old town’. En zooals Arthur's Seat den
achtergrond vormt bij het einde der Highstreet, zoo sluit een andere heuvel, de Calton
Hill, de Princesstreet af, en tusschen die beide ligt in de diepte der vallei het Waverley
station, en de treinen jagen hun rook en stoom als vulkanen de hoogten in, vlak langs
de oude graven op den Calton Hill. Hier reiken
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oud en nieuw elkaar de hand. De ligging, die de stad der heuvels aan die van Oud
Athene gelijk doet schijnen, heeft een eeuw geleden iemand op het onzalige denkbeeld
gebracht, een Parthenon op den heuvel te bouwen. Verder dan enkele kolommen is
het niet gekomen, na 1833 werd niet meer gebouwd, en helaas - ook niet afgebroken.
Daar liggen nog de oude graven in de Calton Hill burial grounds, talloos zijn de
monumenten, de inscripties, de gebeitelde symbolen van den dood. Het lijkt wel of
de Edinburgher zichzelf na zijn leven nog evenzeer respecteert als wanneer hij nog
in Princes street flaneert, zich een camelia in 't knoopsgat steekt, en wanneer om één
uur het middagschot van het kasteel uit de ‘time-gun’ wordt gelost, zijn horloge
gelijk zet. Maar de voornaamste bewoners zijn dan ook de rechtsgeleerden; niet
alleen door zich zelven, ook door anderen gerespecteerd. Ook hun huizen kan men
dat aanzien. Zegt de volksmond niet, dat een groot huis in Schotland gebouwd, zeker
ook een groot huis in Edinburgh doet verrijzen? De lawyers, de beheerders van het
landbezit over heel Schotland, zij drukken hun stempel op de gansche stad; hun
bespiegelingen schijnen in wijsgeerige grafspreuken, filosofische plaatsnamen
weerklank te vinden. Een heuveltop, die uit de verte een ruim vergezicht op de stad,
op Leith, op den Firth of Forth schenkt, heet niet zonder wijsgeerigheid ‘Rest and
be thankful.’
Als een afzonderlijk dorpje ligt bij de groote Dean Bridge, die het smalle, diepliggende
Water o' Leith overspant, een oud, armelijk stadsbrok, nu te midden van welgestelde
buurten, die het in hun groei insloten; een vergeten stukje, dat meer dan de prachtigste
kathedraal het middeleeuwsche leven voor de verbeelding levend maakt. Op het lager
niveau van dit tooneel-stadje een lagere, bescheiden oude brug, wat plaatsjes,
droomerige huizen; samen een stil sprookje in den schemer of bij een late zon. Wien
kan het bevreemden, dat hier de stad is van sproken, van geestverschijningen, van
spoken, wien kan het verbazen, dat in een naief, lichtgeloovig bergvolk de
Highlanders, van de Laaglanders zoo verschillend als vuur van water, de grillige
Keltische fantazie een rijkdom van legenden en sagen, volksliederen en balladen,
onaangetast deed voortleven? En hoeveel sterker bleef het oude volkskarakter bestaan
in de afzondering der hooglanden, op de ongenaakbare eilanden. De feeën, de
gepersonifieerde natuurkrachten, de helden der Keltische mythologie, door het
Christendom niet verdrongen, zij leven er voort in verhaal en lied, gevoed door het
natuurlijke dichterschap van het volk, maar verborgen, als in den nevel van het land.
In dien nevel verliest zich de mysterieus-verre oorsprong der oude, oude
Ossian-poëzie; in dien nevel verliest zich de mysterieuze dichterfiguur van Fiona
Mc. Leod-William Sharp onzer dagen.
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Francesca da Rimini als dramatiese materie,
door M.A.P.C. Poelhekke.
DE bestudering der talrijke Francesca-drama's is een teleurstellend werk.
Het resultaat ener kritiese beschouwing was tot nog toe niets anders dan dat
gebleken is hoe moeilik, om niet te zeggen, hoe onmogelik het is uit deze stof een
in alle opzichten geslaagd dramaties kunstwerk te scheppen. Al vallen er
detailschoonheden te genieten, noch het werk van Pellico, noch dat van Stephen
Phillips, van Crawford, van Gabriele D'Annunzio*) of dat van Cesareo houden het
uit naast de sublieme eenvoud en de ontroerende weemoed van Dante's verzen.
Er waren nog een groot aantal andere pogingen te noemen, maar die staan alle
beneden de bovenvermelde, en kunnen dus hier buiten beschouwing blijven. Ook
dunkt het ons niet nodig de min- of meer geslaagde onderdelen in elk hunner te
behandelen. Die zijn er natuurlik en ze verklaren het succes dat vele bij de vertoning
mochten verwerven. Het zuiverst dunkt mij dit succes bij Phillips' tragedie, die al
moge ze niet een meesterwerk van de eerste rang wezen, toch het minst ontsierd
wordt door theatrale effekten, of nodeloze historiese uitweidingen, als bij Cesareo
en vooral bij D'Annunzio en die evenmin zijn hoofdsucces dankt aan enig
anachronistiese hors d'oeuvre als waarmee Silvio Pellico de vaderlandslievende
gevoelens zijner tijdgenoten wist te strelen door de woorden van Paolo:
Per te, per te checittadini hai prodi,
Italia mia, combatterò, se oltraggio
Ti moverà la invidia! enz.

Een vraag van algemener strekking en van dieper belang dringt zich op, n.l. deze:
Bevat de vijfde zang van Inferno voldoende gegevens om ooit een zodanige dramatiese
bewerking te doen verwachten, dat de Francesca-stof er rijker en dieper door wordt.
M.a.w. kan Francesca's figuur nog stijgen en dat, krachtens de elementen aanwezig
in Dante's verzen, of moet zij noodzakelik dalen, en is iedere ‘rapidità scènica’
volgens het woord van C. del Balzo, noodzakelik gedoemd om ‘brodo allungato’ te
worden.†)

*) Vgl. o.a. Giuseppe Presutti, Francesca da Rimini nella storia e nella Tragedia di Gabriele
D'Annunzio, Torino, Streglio, 1903.
†) C. del Balzo, Francesca da Rimini nell'arte e nella critica. Napoli, 1895 ‘Ogni rapidità scènica
diventa brodo allungato innanzi a questi due versi.’
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Ik geef gaarne toe, dat het uiterst moeilik is hier voorspellingen te doen, en dat de
daad van één geniaal man alle aprioristiese redeneringen te schande kan maken. De
hiervolgende beschouwingen hebben dan ook niet de pretentie een absolute uitspraak
te doen. Dat ware belachelik. Ik wil alleen trachten aan te tonen, dat de Francesca-stof
voor een bewerking buitengewone moeilikheden oplevert, niet alleen door het
onovertrefbare meesterschap van Dante, maar ook doordat de materie eerder epies,
of zelfs lyries dan dramaties is.
Twee vergelijkende beschouwingen mogen dit aantonen.
Niet minder dikwels dan de dichters zijn de beeldende kunstenaars geïnspireerd
geworden door Canto V. Locella geeft in zijn uitvoerige monografie*) een kleine
honderd reprodukties naar tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken uit alle
tijden en van allerlei herkomst. Bij deze kunstwerken zijn er een aantal van
aangrijpende schoonheid. Maar van de drie momenten die ze uitbeelden: de
Ontmoeting in de Hel, de Lectuurscène en de Moord, de laatste twee soms
gekombineerd, treft geen ons minder dan de wraakoefening door Gianciotto, die
nagenoeg overal een sterk melodramatiese felheid bezit met weinig ontroeringskracht.
De meeste dezer afbeeldingen onderscheiden zich in niets van een gewoon fait divers,
de vermoorde gelieven konden even goed andere namen dragen dan die, waaronder
ze ons worden voorgesteld.
De tweede scène, die tot uitbeelding lokte, is de gezamenlike lektuur van de Roman
van Lanceloot. Deze voorstellingen brengen ons dichter bij de stof van Dante's vijfde
zang. Maar bij de meesten, zelfs bij Feuerbach, Leighton, Doré, van Welie,
Etcheverry, Ingrès, om van Grigoletti, Cassioli, Pallavera, e.a. te zwijgen, blijkt de
Francesca-episode toch eerder een pretext te wezen dan de dwingende motor, die de
kunstenaar dreef tot scheppen. Het moment, waarin het dichtst benaderd kan worden
wat Dante ons doet, waar de ontroering des dichters ook ons slaat, waar wij met hem
de adem inhouden, ja dreigen te bezwijmen, is dat waarin de twee gelieven, voor
altijd samengekoppeld in hun toch niet gans van zoetheid beroofd ongeluk, even
pozen mogen van het eeuwige ronddwarrelen en het smartelik verhaal doen van hun
noodlottig-weemoedige ervaringen. Dat is h e t moment der Francesca-episode, door
Dante onovertrefbaar gekristalliseerd, waarin het zoete verlangen, ‘quanti dolci
pensier, quanto disiò,’ waarin de noodlottige val, ‘Galeotto fu il libro’, waarin de
materiële straf van de moord en de morele straf van de eeuwige kastijding in de hel
zijn samengedrongen in het engste bestek. Daarbij,

*) Dante's Francesca da Rimini in der Literatur, Bildende Kunst und Musik nach den Plänen
und Entwürfen des Professors Baron G. Locella bearbeitet und herausgegeben von Baronin
Marie Locella; Eszlingen a. N. Paul Nef, Verlag, 1913.
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volmaaktste meesterschap der grootste dichters, spreekt uit mond en houding van
Francesca het volle besef van het oneindige leed, leed verzwaard door het ‘ricordarsi
del tempo felice nella miseria’, en door het bewustzijn dat nooit de noodlottige daad
kan worden afgeboet, terwijl het zo menselike medelijden met deze schuldige, maar
toch ‘infelice’ tevens, misschien zelfs ‘più infelice che rea’, spreekt uit houding en
woord en het bezwijmen van Dante.
De gelijktijdigheid van dit alles is door de beeldende kunst te geven en werd
gegeven.
De schilderkunst kan de Francesca-stof aanvatten met een kans: haar waardig uit
te beelden. Zie Böcklin, Zick, Schmidt, Doré, zie het miniatuur op pag. 48 bij Locella,
zie Bianchi, zie vooral Watts en Ary Scheffer. Voor de laatste denk ik speciaal aan
de schets voor het grote schilderij in het Museum te Dordrecht. Als, ontdaan van alle
perversiteit, gelijk b.v. Mirko Raozki die geeft, van alle theatraal gebaar, gelijk bij
Schmidt, van alle zucht tot uitbeelding van akademies of prikkelend naakt, de
schilderkunst er in geslaagd is in één werk de kern van Dante's Zang samen te persen,
dan geschiedde dit in de werken van Watts en Scheffer. Ook Moisé Bianchi naderde
dicht tot Dante's kunst, maar de innigdiepe weemoed van de dichter bereikte hij niet.
Die vind ik veeleer in het miniatuur op pag. 48, dat met zijn primitieve
uitdrukkingswijze toch waarlik Dantesk is.
En zie nu: juist ten opzichte van het weergeven van dit moment, het
Francesca-gegeven, staat het theater onmachtig. Het hoogste ontroerings-moment
uit Canto V valt absoluut buiten zijn bereik. De onmiddelike werking van het totaal
aller verschillende ontroeringsfactoren, door Dante bereikt in niet meer dan een
zestigtal verzen, blijkt hier techniese onmogelikheid.
De dramatische dichters moesten dus hun stof wel putten uit een minder inhoudszwaar
détail. Daardoor biedt de stof die ze te hunner beschikking hebben, reeds uit haar
aard minder poëtiese mogelikheden dan die waarover de schilders konden beschikken,
en waren de dramaturgen veroordeeld noodzakelik te blijven beneden de kunst van
Dante. Voelen ze zich nu toch aangetrokken tot het scheppen van een
Francesca-tragedie, dan moeten ze, daar het gegeven te scherp bepaald is om essentiële
wijzigingen te dulden, hun uitgangspunt vinden in dàt onderdeel van Canto Quinto
waarin de voorgeschiedenis wordt verhaald, n.l. het worden en het groeien der liefde
tot deze uitvlamt bij het gezamenlik lezen der Historie van Lanceloot.
Hier nu ligt de grote moeilikheid. Want die liefdegroei is epiese of
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lyriese stof, geen dramatiese; zelfs de moord, waar alle Francesca-tragedies mee
moeten eindigen en dus in moeten kulmineren, is geen tragiese akte. Daarvoor is dit
gegeven te uiterlik, bijna te mechanies. Dit blijkt dan ook uit de kunstmatige wijze,
waarop in alle drama's de moordscène wordt geprepareerd. Feitelik staat de moord
buiten de evolutie van Francesca's liefde en wordt dàn alleen logiese en tragiese
oplossing als het zwaartepunt der psychologiese karakterbotsing wordt verplaatst
van Paolo en Francesca op Gianciotto, m.a.w. als in het drama het Othello-motief
wordt ingevoerd. Maar dit Othello-motief màg hier niet te ver worden uitgewerkt.
Het moet noodwendig op het tweede plan blijven. Het Francesca-motief moet blijven
domineren. Het Othello-motief mag in geen geval zijn plaats innemen. Ging het té
sterk spreken, zodanig, dat het ons tot in het diepst van onze harten schokte, gingen
wij ademloos meeleven en meevoelen en mee-lijden met de dan tot de volste tragiek
stijgende figuur van de bedrogen echtgenoot, greep zijn onmetelik zieleleed ons in
de eigen ziel, dan zou onze tragiese sympathie worden verplaatst. We zouden
Francesca vergeten voor hem. Zij zou moreel en dus poëties dalen en we zouden een
Gianciotto-treurspel krijgen in plaats van een Francesca-tragedie.
Moet dus Gianciotto als tragiese tegen-figuur noodzakelik op het tweede plan
blijven, dan rest er voor de kern van een poëtiese herschepping alleen het ontstaan
en de openbaring der wederzijdse liefde. Maar dit is óf een lyries óf een epies gegeven.
Want er is geen botsing van karakters. Wie er tóch een drama van wil maken met de
daarin noodzakelike peripeties, zal al te gemakkelik zijn kracht in uiterlikheden
zoeken en daarin noodlottig zijn zwakheid vinden. Hetzij die uiterlikheden zijn: de
eerste ontmoeting, waarbij Francesca meent in Paolo haar aanstaande echtgenoot te
aanschouwen, hetzij ze bestaan in de strijd tegen Malatestino, zoals bij D'Annunzio,
of in de uitwerking der rivaliteit tussen de Parcitades en de Malatesta's, hetzij we ze
vinden in de voorspellingen van heksen, slavinnen, hofnarren en andere figuren van
bijkomstig belang, zij kunnen nooit iets anders dan de achtergrond vormen, en trekken,
zodra ze te veel in het licht gaan staan, het kunstwerk in zijn geheel omlaag. In elk
geval vergroven ze de stof. En deze is hier in de hoogste mate delikaat. De zo
buitengewoon ontroerende en onvergelijkelik schone Francesca-episode bestaat uit
een synthese van zo subtiele faktoren, dat elke aanraking noodlottig dreigt te worden
en het ragfijne poëtische kleed, waarin Dante ze wist te hullen, dreigt te schenden.
Hier is toch zulk een zeldzame broosheid. Een ongeoorloofde liefde die door de dood
wordt gewroken en met een eeuwige foltering wordt geboet, maar waarin ons aller
hart toch ook de werking erkent van aan ons allen eigen zwakheid, zodat spontaan
en ondanks onszelf, ons mede-
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lijden ontwaakt. We voelen toch te zeer aan ons eigen hartstochtleven hoe overmachtig
het gevoel ons kan overmeesteren. Daar ligt de verklaring van het feit, dat steeds en
overal de liefde, ook de schuldige liefde, door de natuurlik voelende volkspoësie is
verheerlikt. Geen enkele openbaring van de overmacht der Liefde, zelfs van de meest
noodlottige, òf zij ziet er ontroerd, nòg schoonheid in! Mits er slechts waarlik liefde
zij. Niet de perverse liefde, maar die liefde waarvan een der essentiële bestanddelen
is: de volkomen overgeving van zich zelf ter wille van het geluk eens anderen. Daarin
ligt een waarachtig poëtiese sensatie.
De Duitsche volkspoëzie demonstreert dat aan een harer schoonste juwelen, het
lied der Liefde van de twee jeugdige mensen, die om hun jonge ideaal alles vergaten,
alles verlieten, en omkwamen in ellende. Maar de omlijsting waarmee datzelfde lied
het korte liefdesverhaal omvat, symboliseert op de meest suggestieve wijze de
onvergankelike schoonheid die inherent is aan alle waarachtige liefde.
Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht
Wohl über die schönen Blaublümelein,
Sie sind verwelket, verdörret.
Es hatt' ein Knab ein Mägdlein lieb,
Sie liefen heimlich vom Hause fort,
Es wuszt's nicht Vater noch Mutter.
Sie sind gewandert hin und her,
Sie hatten weder Glück noch Stern,
Sie sind verdorben, gestorben!
Auf ihrem Grab Blaublümlein blühn,
Umschlingen sich treu wie sie im Grab,
Der Reif sie nicht welket, nicht dörret.

Zo omrankt de meetrillende volksziel het lied der fatale liefde met bloemen die
nimmer verwelken, zo hief de licht-geëmotioneerde zanger die in La Vita Nuova, ‘a
ciascun alma presa e cor gentile’ zijn liefdeboodschap zond, ook het liefdenoodlot
van Francesca in de sfeer der schoonheid, toen zijn hart meetrilde met het leed en
de vreugde der ongelukkige vrouw, en hij ontroerd, ook door eigen herinnering, met
haar de zoete dagen van weleer in gedachten doorleefde.
Oh lasso!
Quanti dolci pensier, quanto disio,
Menò costoro al doloroso passo!

Juist de grote evocatieve waarde van ieder woord dezer twee verzen
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maakt dat elke uitbreiding zo licht, zo onvermijdelik, schreef ik haast, voert tot
vergroving. Vergelijk hoe het Heinrich Heine verging, die het bovengeciteerde Duitse
volkslied ging uitbreiden met een twintigtal regels maar. De geur dezer lieflike bloem
vervloog geheel door die aanraking.
Hoeveel te meer zal dit het geval zijn, als Dante's regels tot een geheel drama
moeten uitgroeien. Inderdaad, naast de schoonheid en de diepte der twee verzen van
Dante wordt elke ‘rapidità scenica brodo allungato’.
Een vergelijking met Tristan en Isolde versterkt, meen ik, mijn betoog. Beide
materies, Francesca en Tristan bevatten, ‘l'idée de la fatalité de l'amour qui l'élève
au-dessus de toutes les lois.’ Bij beide wordt die liefde, hoe fataal ook, ‘purifiée par
la souffrance et comme consacrée par la Mort’*).
Beide ook hebben herhaaldelijk de geest der dichters bevrucht. Nu staat naast de
epiese Tristan-verhalen slechts één drama, waarin deze stof in al haar grandiose
schoonheid straalt. En dit drama is in zijn diepste wezen lyries. Wat doet Gaston
Paris anders dan indirect de uitspraak van C. del Balzo bevestigen, als hij schrijft
van de Tristan-stof in verband met Richard Wagner: ‘à l'expression de pareils
sentiments la musique seule était parfaitement égale’†).
De muziek, dat is de lyriek par excellence. En toch bevat de Tristan en Isolde-sage
veel meer dramatische elementen dan de Francesca-episode. Zij ontwikkelt zich in
een reeks van zielkundige konflikten, van konflikten in het hart van elk der gelieven
en ten opzichte van elkaar. De aktie is rijker, de peripeties zijn meer geschakeerd.
De sage van Tristan en Isolde heeft het voordeel van alle sagen, n.l. dat zij een kiem
is die uit haar aard verlangt naar uitgroei; de lyries-gekleurde epiese episode van
Francesca bereikte bij haar eerste openbaring reeds de volmaaktheid.
Lanson geeft ‘le mot de l'énigme’ ‘L'amour aussi, la passion qui consume et dont
on meurt, c'est toute la légende de Tristan.§)
Dat consumer bergt de kiem van veel meer gebeuren, innerlik en uiterlik, dan het
Francesca-motief. Waar het bij Dante mee eindigt, met de ‘doloroso passo’, begint
het bij Tristan en Isolde eerst. Francesca's zielehistorie wordt bruut, bot, van buiten
uit afgebroken en heeft geen tijd om zich te verwikkelen. De karakteristieke momenten
zijn dan ook niet: de peripeties van de verterende liefde, het ‘consumer’, maar de
lektuurscène en de moord. Het hoogste poëtiese moment is echter: de ontmoeting in
de hel.
Men weet hoeveel meer gegevens de Tristan-sage bevat. Van groot

*) Gaston Paris in de P r é f a c e tot Bédier Le Roman de Tristan et Iseut, pag. 14.
†) Gaston Paris. Tristan et Iseut, Paris 1894, pag. 14.
§) G. Lanson, Histoire de la Littérature Française, 4eme edition, pag. 54.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

LXXXII

ANSELM FEUERBACH

GUSTAVE DORÉ

1863.

1860.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

ALEXANDRE CABANEL

1870.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

LXXXIII

DANTE GABRIËL ROSSETTI

ARY SCHEFFER

1849.

1834.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

389
gewicht is bij voorbeeld de omstandigheid, dat Tristan zowel als Isolde met kracht
strijden tegen hun hartstocht. Tristan tracht zelfs in het huwelik met de andere Isolde,
met Isolde ‘aux blanches mains’, zijn noodlottige liefde te vergeten. Maar het
belangrijkste is wel, dat alles, ook de dood van Tristan, psychologies zoveel dieper
is dan de dood van Francesca. De dood komt bij Tristan niet mechanies, maar van
hemzelf uit. Bij Isolde is het niet anders. Het eind is hier de volstrekt logiese
ontwikkeling van àl het voorafgaande*) En toch ondanks deze gunstiger omstandigheid
is nà de epiek van Béroul, Thomas en Bédier, de enige andere geslaagde vertolking:
de lyriese van Richard Wagner. De schijnbaar dramatiese vorm behoeft ons niet te
misleiden. Heeft Wagner zelfs niet sommige konfliktkiemen uit de epiese bewerkingen
ongebruikt gelaten? Mij dunkt dit niet toevallig. Hij werd gedreven door de lyriese
drang die uit de Tristangeschiedenis opstuwt. De uitbreiding in de epiese verhalen
werd lyriese concentratie in zijn concieser ‘drama’. Ook Gaston Paris blijkt dit zo
te voelen. ‘Il semble qu'il n'y ait rien de plus odieux qu'une telle conduite (dat n.l.
van Tristan en Isolde) et qu'une poésie qui n'est pas une poésie purement lyrique,
expression des aspirations individuelles, mais une poésie épique, organe des
sentiments généraux, devrait la flètrir au lieu de la célébrer.’
Gaston Paris wijst dus eveneens op een sterk, ja essentiëel lyries element in de
Tristan-sage.
Hoeveel meer dit oordeel gelden mag voor de Francesca-episode, hoop ik - hoe
beknopt dan ook - te hebben aangetoond. Het moge niet bemoedigend zijn voor wie
deze stof dramaties zou willen behandelen, maar wat schaadt het? Dante's Vijfde
Zang is immers onsterfelik!
Nijmegen, Maart 1921.

*) Zie o.a. hiervoor Gaston Paris in het aangehaalde werk en in de voorrede van Bédier, Le
Roman de Tristan et Iseut.
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Erbarming
door Laurens van der Waals.
Op de verpuurde stilte voel ik wegen
de zijen schaduw van Uw zachte stem
gelijk de schim van gele vlinders tegen
de vlinderbloemen van de gele brem
nog vochtig van den pasgevallen regen.
God, is Uw woord dan anders niet in wezen
dan 't zachtere gezang in ons gemoed,
waaruit geen woorden samen zijn te lezen,
dat in het lied der stilte weer verbloedt
zonder te hopen en zonder te vreezen?
Dat dan de dood toch kwam en nu de warme
verstildheid naar Uw stage stilten bracht
en met zijn overdonker, ernstige, erbarmen
mijn al te zwakke lied liet vloeien, door den nacht,
als schaduw in den oksel Uwer armen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 31

391

In 't witte kamertje,
door Hélène Swarth.
In 't witte kamertje, op de zwarte schouw,
Tusschen gebengel van fuchsiaklokjes,
Met violette en karmozijnen rokjes,
Staat in haar roze kleed en mantel blauw,
't Blond lachend beeldje van Onz' Lieve Vrouw.
't Kindje, in haar arm, grijpt blij naar zonnevlokjes.
Ter weerszij rankend aan hun gele stokjes,
Doen lief die bloemen, ouderwetsch en trouw.
Aan tafel zit een grijze vrouw te breien,
De naalden flonkren in de zomerzon Tot breed den kalkwand schaduwen bespreien
Van d' éenen boom, die sluit haar horizon.
Dan tikkelt zacht haar rozekrans en zoetjes
Bidt zij voor 't beeldje vele Weesgegroetjes.
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Een vriendschap.
Door Ina Boudier-Bakker.
EN we kunnen zelfs bij deze temperatuur onze vriendschap niet ontrouw worden en
thuisblijven?’
Wachtend op de breede stoep van het heerenhuis, haar hand nog aan de bel, wendde
Eleonoor van Gheelen het hoofd om met een glimlach, die mild het verwelkte gelaat
verlichtte.
‘Een vriendschap, die versmelt voor de zon?’ schertste ze terug naar den ouden
dokter Rogers, die was blijven staan.
‘Die 't sterke licht niet verdraagt,’ plaagde hij verder.
‘Er is schaduw genoeg’ - gaf ze rap terug. Hij lachte op. ‘Eleonoor was scherp!’
- Dan haar onderzoekend in de vermoeide oogen ziend: ‘Wat doè je in die hitte uit?’
waarschuwde hij hoofdschuddend, eer hij, groetend verder ging.
‘Zeldzaam zoo'n trouwe, jarenlange vriendschap tot in den ouderdom. 't Scheen
toch te kunnen bij vrouwen, al had hij vroeger altijd het tegendeel geloofd en beweerd.
Een lastige oude tante, Mevrouw De Reus, maar Eleonoor ook niet mak...... Geestige
meid altijd geweest - waarom die niet getrouwd was - te rijk, te onafhankelijk? En
ze zag er lief uit in haar tijd - nòg knap voor haar jaren - maar vandaag fataal slecht
- ze moest niet uitgaan met die hitte......’
Hij keek nog eens om, bij den hoek van de straat, stak bij wijze van familiaren
groet even wuivend zijn stok op, maar zij scheen hem niet te zien, wendde zich juist
langzaam om en ging binnen.
Met rustige, kleine pasjes liep zij de lange gang door, met een korten knik bij
Tonia's mededeeling: ‘Mevrouw is in de tuinkamer, juffrouw.’ Statig en recht was
zij nog, en het geheel grijze haar, dat jong bleef krullen, gaf een wonderlijken schijn
van jeugd aan het gerimpeld mat gelaat met de sterke lichtbruine oogen.
Maar nadat de meid de deur achter haar gesloten had, poosde zij één oogenblik
als in onbewust verzet daar in het donker, éér zij liep naar de sofa, waar bij de open
tuindeuren de oude mevrouw De Reus zat en naar haar uitzag.
‘Ik gaf je al op -’
Zij hief zich niet, bijna verstijfd als zij was van rheumatiek; haar krachtelooze
hand vatte de andere nauw.
‘Zit je hier weer?’
‘Ja - dat is toch 't eenige. 't Is buiten nog altijd te warm.’
‘Ook onder de waranda?’
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‘Waarom moet ik per se in de waranda? Ik houd niet van de waranda en jij evenmin
-’
Juffrouw Van Gheelen lachte.
‘Ik bemin de variatie.’
‘Kom je daarvoor hier?’
‘Misschien -’
De oudere vrouw keek met een zonderling jonge oplettendheid in 't gelaat tegenover
haar, dat afgemat schuinweg den tuin instaarde - een starheid in de houding van 't
hoofd, alsof een sterke hand het zijwaarts dwong. Er bewoog geen blad; onder de
zware grijze lucht lag het grasveld met zijn bloemperken van roode geraniums en
paarse petunia's, tusschen de randen groene heesters in een vreemd stil licht als een
betooverde tuin.
‘Ik ben ook betooverd,’ dacht Eleonoor. Dezen heelen langen zomer had zij van
deze plek niet weg kunnen komen. Dat was nog nooit gebeurd. Anders zaten zij 's
zomers in den koepel of in den tuin - 's winters in de voorkamer aan de straat. Nu,
dezen ganschen heeten zomer scheen Antoinette het slechts in deze kamer te kunnen
uithouden - terwijl z i j had gezeten op déze plaats, tegenover het mannenportret aan
den wand: het gladgeschoren, scherpe gelaat met den ironischen trek om den mond,
om de hooghartige kleine blauwe oogen. Maar geen enkele maal had zij haar blik
geheven bóven het levend gelaat vóór haar.
Zij boog zich naar voren alsof deze gedachte haar energie plotseling wekte - begon
te vertellen op haar onderhoudende, licht sarcastische wijze over kleine gebeurtenissen
in het stadje - het amusement, waarnaar de aan haar stoel gebonden vrouw begeerig
uitzag.
‘En gisterenavond hadt je visite?’
‘Ja - alles tegelijk afgedaan. Een garden-party grootsch van opzet, werkelijk.’
Eleonoor lachte haar half geringschattend, half toegefelijk lachje, dat zij overhad
voor dergelijke prestaties.
Maar de andere vroeg gretig verder.
‘Zoo - in den tuin alles? Waar?’
‘Op 't groote grasveld achter bij den vijver. 't Lukte nog al. De burgemeester heeft
een paar aardige logétjes - en de jongens Koenders zijn over met vrienden...... dan
worden die kinderen zoo enthousiast.... Verliefd en de maan vol....’ Ze lachte weer
- ‘Ze vloeiden over van dankbaarheid....’
‘Vroeger met de kinderen nog thuis, deed ik ook zulke dingen.’
Leonoor van Gheelen knikte. Een wrange trek wrong om haar mond. Mevrouw
De Reus dwaalde af in vaag herdenken en tegelijk bezon ze: hoe voor Eleonoor alles
altijd zoo makkelijk geweest was - rijk, een groot huis, niemand voor wie ze te zorgen
had - ze kon alles doen waar zij
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lust in had - terwijl z i j , nu ja zorgen hadden ze niet gekend, maar toch met al die
kinderen, ze hadden zuinig moeten zijn. En altijd waren de kinderen thuis gekomen
met verhalen van: zoo heerlijk bij tante Leonoor dit - zoo mooi bij tante Leonoor
dàt....
Zij zweeg, in een verouderden jaloerschen wrevel.
‘Wel een wonder als je zoo iets nog in September ondernemen kunt,’ zei juffrouw
Van Gheelen - ‘'t is heel ongewoon.’
‘'t Is wel méér gebeurd’ sprak de oude vrouw helder in haar prikkelbaarheid. ‘Ik
herinner mij, jaren geleden....’
‘Zeker - 't is wel - meer gebeurd’Een oogenblik vorschten plots hun oogen strak in elkaar, terwijl hun dorre monden
als onverschillig de woorden lieten glippen.
Om hen beiden viel het grauw-witte licht door het glazen waranda-dak, waar zij
roerloos-bijna zaten tegenover elkaar, de donkere kamer achter hen. Als in een ban
van onaardsch licht lag de tuin - in de hooge boomtoppen voer een trage ritseling als
door dood loof. Maar achter hun stille gelaten joeg fel en levend als een brandende
vraag de gedachte:
‘Een September, twintig jaar geleden - hij voor een congres naar Weenen, terwijl
zij, Eleonoor alleen reisde, zooals zij dikwijls deed tijden lang. En de andere vrouw
wist, zij hadden het haar zelf verteld, hoe hij en Eleonoor elkaar toevallig daar ontmoet
hadden. Maar nooit had zij geweten, of 't toevallig wàs. En hoe lang....
En Eleonoor zag: Die dagen! de eindelijke ontsnapping aan den jarenlangen dwang
van een klein stadje - dagen, één vreugdevuur van geluk. Zij waren nooit zeker
geweest, hij noch zij, of Antoinette w i s t . Haar zwijgzame teruggetrokkenheid had
zich nooit gewijzigd - zij was gebleven tusschen die beiden met opgericht hoofd de
ongekrenkte meesteres van het huis, de moeder van 't gezin. En in zijn laatste ziekte,
waarbij zij bijna gebroken van uitputting toch geen oogenblik hem had verlaten, had
zij Eleonoor soms kleine diensten verzocht, in de ziekenkamer, die ook de kinderen
verrichtten....
De jarenlange stille strijd, dien geen woord ooit had beroerd. Die zich had
voltrokken onder het vroolijk ongeschonden familie-leven door, waar Eleonoor gast
of gastvrouwe was. Door de ziekenkamer heen, waar zij toegelaten als ieder lid van
't gezin, zich een vreemde voelde, een aalmoes voor 't recht dat haar hart in wilden
opstand eischte. Met haar scherts en haar geest als eenig wapen, die zijn glimlach
wisten te lokken óver toegewijde zorg heen.
De stille strijd daarna - nà zijn dood - nà het heengaan der kinderen; die na
maandenlang vredig samenzitten gedurende het middaguur, plots op het onverwachtst,
door een woord, een gedachte, een nuance van licht, van geluid - een geur...... kon
worden gewekt - en al
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de vragen deed opstaan, de immer onopgeloste, die dringend en martelend hun
antwoord eischten:
‘W i s t Antoinette, en wàt wist zij? Ach neen, zij kon slechts vermoeden - maar
zij zelf, Eleonoor, nooit zou z i j weten of niet in die laatste ziekte bij zooveel
opofferende zorg, de liefde voor zijn vrouw niet tóch háár weer had verdrongen.
Want Antoinette - zij was zijn eerste liefde en.... de moeder van zijn kinderen.... En
misschien was Antoinettes vriendschap na zijn dood slechts de eindelijke bevrediging
geweest van d i t weten. Of weifelde en zocht zij ook, wat nooit zou worden
verraden........’
En bij de andere: ‘Wat was er geweest tusschen Eleonoor en Walter - wàs er iets
geweest? Had zij, Antoinette, geleden en gevochten en gevreesd en gehaat om niets?
Nooit zou zij weten of in zijn laatste uur, met zijn hand in de hare, niet zijn verlangen
haar was ontvlucht naar de andere?’
Over die vragen, over hun oud-geworden hoofden, had het mannengelaat aan den
wand heen gezien - verstild in een ironie die even smaalde om den mondhoek.
De vragen, die de beide vrouwenlevens aan elkaar hechtten, en in die gehechtheid
scheidden. Wat hen samenbond, wat hen elkaars levens deed meeleven van dag tot
dag - wat hen elkaars levens deed t e r u g -leven, episode voor episode - het was de
immer wroetende, zoekende, vreezende onzekerheid. Het was een saamhoorigheid
van begrip, van onderling onmiddellijk verstaan, gevoed door dien eenen bron-ader:
jaloersch herdenken van 't verleden, waarheen al hun gedachten als fijne spinseldraden
zich rekten.
En nu na een ganschen zomer vredig gesleten middagen, was er deze, waarop
onverwacht en gewekt door iets onnaspeurlijks, de lange zwoele wacht der gedachten
bràk; en plots in deze vreemde stilte, die scheen te dragen een zwaar geheim, speurden
zoekend met een jonge oplettendheid hun onverschillige oogen op het oude gelaat
tegenover haar, de vergane trekken na, die eenmaal voor den man hadden gebloeid.
Opeens viel het de oudere vrouw in, hoe Leonoor nooit geworden was als de andere
ongetrouwde meisjes uit het stadje - hoe zij bij haar vroegtijdige verwelking en grijze
haren had een waardigheid en zekerheid van optreden, die de anderen misten. ‘Door
haar rijkdom, haar onafhankelijkheid, haar positie....’ loste zij meteen op; slechts een
seconde neep de kille argwaan in haar borst, 't even aanvoelen van iets wat haar zeer
nabij was geweest - en nóg. Maar 't vervaagde metéén weer in haar, en ze begreep
zelfs niet meer wàt haar besprongen had een ondeelbaar moment als een vijand in
den rug; alsof ook haar innerlijk zich onmiddellijk toesloot voor een mogelijk
begrijpen.
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Leonoor's oogen dwaalden naar de klok.
‘Staat hij stil?’
‘Ach, ik liet hem stil zetten en vergat hem weer te doen gaan. Hij liep zoo vóór ik dacht al dat je niet kwam.’
‘Welneen - hoe kon je dat denken?’
Zij zagen elkaar aan, rustiger nu. Want dit was óók waar: zij konden elkaar niet
meer missen. De oude vrouw hunkerde: Was niet Leonoor de eenige, met wie zij
praten kon als met geen ander? De eenige, die ieder klein voorval in haar huis had
meegeleefd. En wier geest en vroolijkheid, hoe die haar vroeger dikwijls hadden
geërgerd in jaloersche onmacht, haar nu onmisbaar waren....
En Leonoor - had zij ooit een ander leven werkelijk geleefd dan de uren in d i t
huis? Haar eigen huis had nooit haar diepste zelf geherbergd: slechts haar verlangen
en haar herinnering. En nóg pas levend voelde zij zich, als zij tegenover Antoinette
de oude dingen opriep....
‘Ik vreesde’, hervatte Mevrouw De Reus na een poos - ‘omdat dokter Rogers mij
vertelde, dat je weer een duizeling hadt gehad.’
‘O ja - ik denk van de warmte.’
‘Je moet voorzichtig zijn -’
‘Maar 't komt onverwacht....’
‘Wat i s dat dan -’ hield de andere onrustig vol - ‘je moet oppassen. Je moet me
niet alleen laten. Als jij ziek werdt....’
‘Ik zal je niet alleen laten, Antoinette,’ zei Juffrouw Van Gheelen week. ‘'t Beduidt
niets - ik heb 't al lang - bij groote tusschenpoozen.’
‘Ja - je hebt 't al lang....’
Een korte windstoot joeg door de populieren, als een fluistering.... De oude vrouw
keek op, als luisterde zij.
En opeens, helder, boog ze zich naar voren.
‘'t Eérst kreeg je 't....’
‘'t Eerst....’
‘Ik heb 't onthouden - twaalf jaar geleden. Den ochtend nadat Walter gestorven
was....’
‘Ik weet 't niet meer - ik geloof....’
‘Jawèl,’ zei de oude vrouw scherp en kort. ‘Ik weet het - ik heb het onthouden. Jij
die nooit wat mankeerde....’
Eleonoor hief zich onbewust rechter.
Gevallen in een strik voelde zij zich bij de ongedachte wending. Welke argwaan
had Antoinette plots gegrepen als een kolk in glad water?
Haar gedachten verwarden zich, in haar ooren begon het te gonzen. De oude angst,
de eenige waarvoor zij jaren en jaren gestreden had, en geduld en geofferd, waarvoor
ze had gelogen en gebukt: dat geen smet z i j n naam zou treffen, zijn nagedachtenis
zou krenken voor zijn kinderen
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die hij zoo liefhad; de angst, dat Antoinette nóg in een van haar jaloersche heftige
buien het kwaad zou aanstichten - verwarde haar, greep haar benauwend als in een
klem mèt de vrees:
‘Als ze 't nu kreeg, na die duidelijke toespeling -’
Ze voelde het naderen met een algeheel gevoel van sterk onwelzijn - voelde zich
tegenworstelend wegzinken....
‘Wordt je wéér niet wel, Eleonoor?’
Er kwam geen antwoord. Met een zwakken kreun zakte juffrouw van Gheelen
terug in den stoel - het plots heel oude gelaat leek levenloos.
Met puilende oogen stáárde de andere.
‘Waarvan had Eleonoor het teruggekregen? Van schrik omdat zij.... Het....
aanroerde? Maar dàn - wàs er iets geweest - dàn was.... Het.... wààr....’
Een schorre uitroep stierf in haar keel. Met een gelaat, gespannen in uiterste
oplettendheid, als hoorde en zag zij verre dingen, boog zij zich naar voren; haar hand,
die de schel gegrepen had, poosde....
In de slappe trekken voor haar, keerde langzaam het leven terug. En terwijl
Eleonoor met moeite zich oprichtte, murmelden half bewust instinctmatig haar
onwillige lippen:
‘Ben je geschrikt Antoinette? Het is - de tweede maal van de week - van 't loopen
in de hitte - Rogers had me gewaarschuwd’.
Nòg zochten de troebele oogen tegenover haar, terùg. Tot, in een rassche
vermoeidheid overwonnen, de oude vrouw zich klemde om redding aan dit laatste:
de hitte.
En zij gaf toe, met een zucht, half klacht, half verlichting.
Juffrouw Van Gheelen, weer rechtop, nam met een bleeken glimlach de flacon,
die de ander haar reikte....
‘Vergeef -’ zei ze vaag, onbedoeld, als een phrase....
Maar in de vreemde valsche stilte van een eindeloozen middag, v i e l dit woord.
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Herleving,
door Edzard Norman.
KOORTSIG, sterk-gespannen werkend, mechanisch-regelmatig levend, zonder
familie, waarmee hij ook slechts van verre verband kon voelen, zonder afleiding van
zijn studie, dan de zeldzame, oppervlakkige omgang met een paar studie-makkers,
die af en toe kwamen oploopen, was zijn geestelijke geslotenheid volkomen gevuld
met het ideaal, dat de werkelijkheid van zijn leven tot 't onwezenlijke had gemaakt.
Boven zijn regelmatig, schijnbaar-eentonig leven uit leefde hij een fantastisch bestaan
in de bewuste droomen van 't geluk, dat zijn liefde nu reeds hem gaf en in oneindige
mogelijkheden nog geven zou. Rijker, uitbundiger was zijn uiterlijk-eenzaam leven,
dan zij, die in de materiëele werkelijkheid bevrediging zoeken, het hunne ooit konden
maken. Hij geloofde in zijn geluk, in de kracht van zijn liefde, die onweerstaanbaar
zijn zou. Haar aarzeling, haar schuchtere weifeling, door haar ouders telkens met
listigheid gevoed, zou hij overwinnen door zijn onstuimige liefde. Nu kon hij haar
nog niet voor die beslissing plaatsen, die een breuk voor haar met de omgeving,
welke haar lief was, beteekenen kon. Eerst moest zijn uit een ‘beurs’ bestreden studie
beëindigd zijn, hij een graad verkregen hebben, die hun levensonderhoud in de
toekomst verzekeren zou.
In zijn wake-droomen van oneindige teederheid voerde hij dit zijn leven
doortintelende ideaal telkens tot nieuwe, niet-vermoede hoogten op. Het was een
extase van gevende, dienende liefde. Zij had in deze fantasiën geen andere rol, dan
te aanvaarden, in goed vertrouwen te aanvaarden wat hij in de èn trotsche èn
schuchtere teederheid, waartoe heel zijn levensvolheid zich kristalliseerde, haar
geven, waarmee hij haar zegenen wilde.
Met onverschilligheid en nauw-verholen ongeduld hoorde hij 't loffelijk judicium
bij zijn promotie aan; zij was er niet, wist er ook niet van; zoo was deze plechtigheid
niets voor hem dan de afrekening met het leven, dat van de verwezenlijking van zijn
ideaal hem nog gescheiden had. Trotsch, zelfverzekerd, zonder enthousiasme, maar
als een, die zijn recht komt opeischen, dong hij naar een werkkring; die hem toeviel.
Onderweg, terwijl hij, licht en gelukkig, langs de stille grachtjes en de
opdringend-drukke winkelstraten, die gelijkelijk hem onbewogen lieten, met vasten,
vluggen stap naar haar woning liep, rolden, als van zelf, de zinnen, waarin hij haar
zijn liefde zeggen zou, hem door
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't hoofd. Als golven bij wassend getij, werd elke zin vol teederheid en vereering
bedolven onder een volgende, die voller nog was van wat in hem om uiting worstelde.
Toen in den tuin zij hem tegemoet kwam, en hij, terwijl hij werktuigelijk voortliep,
haar vóór zich zag als een werkelijkheid, die telkens weer verrassender en
verrukkender was, dan hij in zijn uitbundigste fantasiën zich haar verbeeld had, was
dit alles uit zijn hersenen weggevloeid. Niets van wat hij gemeend had, haar te zullen
zeggen, drong thans naar voren. Na een zenuwachtig-schuchteren handdruk en de
verward gestamelde begroeting, terwijl zij vriendelijk en beheerscht was, zweeg hij.
Toen, zonder trots, bijna beschaamd, in deemoed 't hoofd gebogen, met droge lippen
en toonlooze, zwevende stem, vroeg simpel en ongesmukt hij haar, of zij zijn vrouw
wilde worden. In angstige spanning keek hij naar haar op. Met deernis, die zijn
verrukking ongerept liet, misschien versterkte, zag hij ontroering over haar gezichtje
schieten, het nerveus bewegen der handen, de trillende, bleek geworden lippen, de
snel onder de zacht-glanzende huid over het gelaat flitsende en wegvliedende kleur.
Toen zij sprak, hoorde hij alleen de bewogenheid van haar stem, die hem als antwoord
klonk; nauwelijks, wàt zij zegde. Totdat zij zweeg, en de achteloos verzuimde
woorden in zijn hoofd naklonken. Zij had dit oogenblik lang voorzien, maar het niet
willen vermijden, omdat zij het beter vond, dat zij zich openlijk met elkaar konden
uitspreken. Maar zij wist wel zeker, hoeveel hij ook van haar hield - en daaraan
twijfelde zij niet -, dat zij zijn vrouw niet worden kon, niet worden mocht, want dat
zij voor hem wel hartelijke vriendschap en sterke sympathie had, maar liefde - neen.
Zij stak hem haar hand toe, die hij heftig greep en het hoofd ver omlaag gebogen,
kort en fel kuste. Toen ging hij weg, haastig, zonder een woord ten afscheid.
Hij wist niet of hij radeloos of juist gelukkig was; totdat 't besef in hem kwam, dat
hij smartelijk-gelukkig was, gelukkig in zijn verdriet. Door de beslistheid, waarmee
zij de haar geboden liefde afwees, voelde hij zich verongelijkt. Dat zij geen liefde
voor hem voelde, kon hij aanvaarden; maar dat een zoo oneindige teederheid, die
niets vroeg, maar alles geven wilde, kon afgewezen worden, scheen hem onmogelijk.
Dat zij die teederheid gevoeld had, sprak uit haar ontroering, de bewogenheid van
haar stem, die als een ontkenning klonk van wat zij zeide. Al meende zij hem niets
te kunnen geven, zou zij, wat hij haar bood, niet smartelijk ontberen? Hij zou wachten.
Het leven had voor hem slechts beteekenis in en òm zijn liefde. En om die liefde zou
hij voortleven als tot nu, totdat zijn deemoedig-hartstochtelijke overgave, die door
zijn stamelende woorden heen, zij blijkbaar gevoeld, die haar
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misschien overweldigd en in zelfverdediging tot besliste afwijzing geprikkeld had,
voor haar geluk onmisbaar zou blijken.
Het was korten tijd daarna, dat een vriend, die zooals alle, geheel buiten zijn leven
stond, want van den eenigen werkelijken inhoud daarvan niet wist, terloops hem
vertelde, dat zij verloofd was. Terwijl hij 't gevoel had, dat alles snel uit hem
wegstroomde, vroeg hij nog: ‘met wie?’ Hij kende dien man.
Niet ongelukkig, maar duizelig-licht voelde hij zich nu. Het was, of heel zijn
vroeger leven tot op dit oogenblik weggevloeid, hij nu volkomen zonder inhoud was.
Hij herhaalde in zich zelf, wat hij zoo juist vernomen had, en hoorde het als een harde
realiteit, waaraan niet te twijfelen viel. Zoo was het dus.
Plotseling voelde hij zich genezen van zijn liefde. Maar ook vervreemd van het leven,
dat hij slechts om die liefde had liefgehad. Nu scheen hem het leven zonder beteekenis
geworden; iets om mee te spelen; niet een last, dien hij nu voortaan te dragen had;
zelfs niet waard, het met een romantisch-aandoend gebaar van zich af te werpen.
Hij gaf zijn werk op en trok de wereld in; zonder doel, zonder plan zelfs. In de
landen, die hij doortrok, keek hij rond zonder heftige belangstelling, ook zonder
verveling; hij was zonder verdriet, maar ook met het hem licht-makend gevoel, door
niets gebonden te zijn. Het weinige geld, geheel zijn bezit, dat hij meegenomen had,
zou binnenkort opgeteerd zijn. Maar ook dat verontrustte hem niet. Geld was slechts
voor 't leven van belang. En als het leven zelf zoo zonder eenig belang was, wat was
dan geld?
Hij trok Oostwaarts. Met de menschen sprak hij, zooals hij vroeger met kinderen
gesproken had; in hùn toon, zooveel mogelijk in hùn gedachtesfeer, maar met
ironische verbazing, dat zij alles, wat zij zeiden of beleefden, blijkbaar zoo belangrijk
vonden. Zooals hij vroeger wel door kinderen zich in hun spel liet betrekken, alleen
omdat er niets positiefs was, waarom hij er zich van onthouden zou, zoo liet hij zich
nu in die landen, waar nog gevochten werd - staat tegen staat, nationaliteit tegen
nationaliteit of klasse tegen klasse - in al die zenuwachtig-beraamde en
heftig-besproken plannen inspinnen. Die opgewonden, hartstochtelijke gesprekken
gaven hem het gevoel, dat hij vroeger eens had gekend, toen hij in de voorstelling
van een hem onbekende opera, na den aanvang, zonder tekstboek, binnenkwam. Van
wat er gebeurde, gezegd of gezongen werd, begreep hij niets, maar de zenuwachtige
spanning, waarin het gebeurde, dat rumoerige, gedruischvolle rondom, gaven hem
de behagelijke genieting van eigen rust.
Zoo liet hij nu - waarom ook niet? - zich opnemen in een groep
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vurig-enthousiasten, die den volgenden dag den vijand - welken vijand, wist hij niet
- te lijf zouden gaan. Zij vertelden hem, dat beide partijen geestdriftig en
goed-bewapend waren en het dus heet zou toegaan. Hij glimlachte om dat drukke
enthousiasme en zij dachten, dat hij moedig was. Toen daarbij zij nog bemerkten,
dat hij gestudeerd had en verschillende vreemde talen kende, kreeg hij een plaats als
onderbevelhebber, onmiddellijk onder den aanvoerder. In plaats van een geweer,
zooals de manschappen, droeg hij daarom een revolver en evenals zij allen, een sabel,
met een riem om de burgerkleeren vastgegespt.
In den nacht trok men uit; een tweehonderdvijftig man. Het doel van den tocht
was een ongeveer tien kilometer ver liggende kleine stad, waaruit de vijand - waarom
wist hij niet - noodzakelijk verjaagd moest worden. Zooals hij vroeger buiten, tusschen
de velden, had geloopen of in zijn academie-stad een-grachtje-om was gegaan, liep
hij nu met zijn tweehonderdvijftig makkers in het holst van den nacht naar een stad,
waarvan hij den naam wel gehoord, maar niet onthouden had, om die te veroveren
op een vijand, van wien hij niets anders wist, dan dat hij ‘de vijand’ was.
Het was in dien wolkigen, af en toe maan-doorschoten nacht, in dat wind-doorsuisde
vlakke land volkomen rustig. Zoo verslapte de uiterlijke krijgshaftigheid van den
troep. De geweren werden niet meer met den vinger aan den trekker gedragen, maar
over den schouder gehangen. Het eenige machine-geweer, waarover de troep
beschikte, werd niet meer in paraatheid door twee mannen voorzichtig getorst, maar
op het door een paar honden getrokken wagentje gelegd, waarop wat munitie en
proviand - de geheele legertrein - vervoerd werd. En ook het
avontuurlijk-geheimzinnige zwijgen van de mannen werd nu verbroken, eerst door
een hol in den nacht klinkende vraag van een hunner en het nog op gedempten toon
gegeven antwoord, toen door zichzelf-moed-insprekende verzekeringen van enkelen,
voor zich heengepreveld, eindelijk door het gedruischvolle door elkander praten van,
naar 't scheen, allen; sommige, met heftige armgebaren een oogenblik stilstaand,
andere van gelid naar gelid loopend en roepend om elkander te bereiken. Aan het
doel van den tocht scheen niemand meer te denken. Men sprak heftig-betoogend,
brallend-opzwepend over politiek, zooals al die dagen en nachten te voren in de
koffiehuizen en vergaderzalen.
Alleen de aanvoerder, een reserve-officier van het vroegere beroepsleger, was stil.
Hij liep voorop en wierp af en toe een half-onderzoekenden, half-bewonderenden
blik naar dien vreemdeling naast hem, die, op zoo toevallige wijze in hun verband
opgenomen, een geleerde bleek en een held. Want ook nu weer liep hij zorgeloos, af en toe liet hij achteloos
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zijn revolver aan het ringetje om zijn vinger draaien -, zijn laatste sigaret - de
voorlaatste had hij den chef aangeboden - rustig rookend, als op een wandeling. Hij
sprak met den aanvoerder nu en dan, maar niet over het doel van den tocht, daar hij
hiervoor toch geen belangstelling had, terwijl deze dit juist zoo belangrijk scheen te
vinden. Hij voelde zich, in werkelijkheid, voorbereid op alles; of op niets. Dit was
natuurlijk 't zelfde. Al wat er mocht gaan gebeuren, was hem goed.
Een paar kilometer vóór de stad werd halt gemaakt. Lichtjes in de verte getuigden,
naar één uit den troep opmerkte, dat de stad bewoond was, waaraan trouwens niemand
twijfelde. Maar gerucht van eenig menschelijk leven hoorde men, ook als de wind
even den adem inhield, niet. Overlegd werd nu, de aanvoerder in het midden van
den kring, met een voor gebruik door toeristen gemaakten plattegrond van de stad
op de linker-hand en onderarm uitgespreid, met electrische zaklantaarns beschenen,
hoe men de stad met zoo gering mogelijk verlies zou kunnen bezetten. Van den vijand
wist men slechts, dat hij deze voor een paar dagen nog bezet hield. Met hoeveel man,
was onbekend. Luid sprekend, den aanvoerder overstemmend, heftig gesticuleerend,
drong de troep om den plattegrond heen. Ieder had en uitte zijn plan, op list of moed
gebouwd, of beide in zich vereenigend. Voor den langen vreemdeling, die aan den
buitenrand van den kring over de vóór hem staanden heen boog, om, door die van
dichtbij beleefde drukte, de genieting van eigen onverschillige rust weer te zoeken,
maakten de mannen plaats, in de meening, dat hij den aanvoerder wilde bereiken,
om dien ook zijn plan uiteen te zetten. Zonder weerstand, zooals steeds, liet hij zich
naar het midden opdringen, en toen hij op de vraag, wat zijn meening was, achteloos
antwoordde: ‘We moesten maar eerst eens met een paar man poolshoogte gaan
nemen’ fluisterde door den troep, die, toen de vreemdeling sprak, plotseling geluidloos
was geworden, het gerucht, dat hij voor ‘verkenning’ was. Hij vroeg reeds aan een
paar mannen, of zij met hem mee wilden, maar zij excuseerden zich, om redenen die
hij, voor zoover hij ze verstond niet begreep. ‘Dan zal ik maar even alleen gaan’, en
met zijn lange beenen was hij al op weg. Door zooveel onverschrokkenheid werd de
troep niet aangestoken, maar voelde zich beschaamd. In een kort helsch-heftig
geredekavel werden nu twee man naar voren gedrongen, die hem zouden vergezellen
en haastig hem achterna gingen.
Kalm pratend met zijn makkers, ook nu het doel van heel deze onderneming,
waarvan hij weinig wist en meer te weten niet verlangde, ter zijde latend, liep hij
met hen vlug, maar in rustigen stap, op het stadje af. Achter zijn rug om knipoogend,
brachten zijn metgezellen op hetzelfde oogenblik hun geweren in aanslag. Hij liep
met zijn handen in de zakken van zijn demi-saison, de sabel hem tegen de beenen
kwispelend, terwijl
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de revolver in zijn broekzak in de cadans van 't loopen hem tegen de dij tikte. Bij
den ingang van het stadje liep hij rustig verder. Zijn makkers bleven wat achter, in
gebogen houding; deden tirailleur-achtig. Hij riep hun toe, dat hij wel even zou gaan
kijken, en zij daar maar op hem wachten moesten. Zooveel doodsverachting schrikte
hen af, om met hem mee te gaan. Zij waren, door zijn rustigen moed, tot iets
krijgshaftigs bereid gemaakt, en hadden hem ook wel verder willen vergezellen,
indien hij het hun gevraagd had. Maar nu hij zoo roekeloos alleen ging, hun moed,
als niets waard, ter zijde schuivend, was deze verschrompeld. Dus bleven zij achter.
Na een paar minuten loopen door de dood-stille, slecht geplaveide straat, waarin
zijn stap echoode, zonder dat hij een levend wezen gespeurd had, zag hij, bij een
bocht, in de verte het marktplein liggen, dat hij wist het middelpunt van het stadje
te zijn. Op het marktplein keerde hij terug, tot bij zijn mannen. Hij zeide, dat nu één
van hen maar aan den troep moest gaan zeggen, dat er blijkbaar geen gevaar was,
dat de stad niet militair bezet leek, en de troep dus maar komen moest. Geen der
beide mannen was bereid, in de nu spookachtig verlichtende schemering den tocht
alleen te maken. Toen hij opperde, alleen te zullen gaan, benauwde hun 't denkbeeld,
daar getweeën aan den ingang van die geheimzinnig-stille stad, doel van hun
krijgstocht, te moeten blijven. Dus gingen zij beiden tesamen. En bleef hij achter,
alleen.
Hij overschouwde, zittend op een bank, het in den zonsopgang vaag en
koel-verlichte land, en nam van wat hij zag, de schoonheid in zich op; als onderging
hij voor 't eerst zoo iets. Maar zonder de bevreemding, die het nieuwe wekt. Het was
alsof alles, wat hij nu beleefde, zonder eenig verband was met zijn leven van vroeger.
Hij was als leeg, geestelijk ongerept, zonder maatstaf tot vergelijking, zonder de
mogelijkheid, iets van het oogenblik te verbinden aan iets van vroeger. Zoo miste
hij ook alle critiek, alle gevoel van voldoening of mishagen. Zijn activiteit werd
beheerscht door oogenblikkelijke impulsen, zonder eenig beginsel, zonder leiddraad,
dus ook zonder reflectie, die van doen hem afhouden kon. Hij was zich van dezen
toestand wel bewust, overdacht dien, zonder over de barrière in zijn geest, die hem
van het vroegere scheidde, heen te komen, of dit te trachten. Het was hem goed,
zooals hij nu was. Hij was zonder wenschen, dan tot bevrediging van zeer
oogenblikkelijke begeerten. Zoo had hij nu verlangen naar een sigaret. Hij voelde in
zijn zakken, vond er geen; wel nog wat tabak, uit sigaretten losgeraakt. Papier voor
een sigaret had hij niet. Weer tastend in zijn zakken, greep hij een propje verkreukt
papieren geld. Het soepelste papiertje, door veel gebruik vuil en buigzaam geworden,
nam hij eruit, en rolde daarin zijn tabak. De
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postzegelstrook, die ter versteviging over het papiertje geplakt was, trok hij
voorzichtig halfweg los en sloot daarmee zijn sigaret.
Hij wist, dat dit papiertje geld was, maar trachtte niet te berekenen, hoeveel. Den
rook slokte hij begeerig omlaag, en, om diens weg zoo lang mogelijk te maken, liet
hij door zijn neus hem naar buiten krullen. Den walm van het smeulende, vunze
papier rook hij wel, maar dit deerde hem niet. Het rooken gaf hem een positief genot.
Hij voelde zich nu bewust gelukkig.
Gretig, met lange halen, zoog hij den rook naar binnen; totdat de sigaret was
opgebrand. Toen was hij weer begeerteloos, indifferent, zooals tevoren.
Hij zag den troep aankomen, krijgshaftiger dan in den nacht nu stappend. Slechts
langzaam schenen zij nader te komen. Of hij daar lang had zitten wachten? Hij wist
het niet; niet bij benadering.
Toen de troep dichter bij kwam, en hij den adem der mannen in de koude
morgenlucht omhoog zag gaan, besefte hij, dat hij op die bank koud geworden was,
stond op, en ging met zijn lange, veerkrachtige stappen den mannen tegemoet. Toen
hij hen naderde, juichten zij en zwaaiden met hoeden, petten, kepi's. Hij wendde het
hoofd, om te zien, wàt hen juichen deed. Nu kwam de aanvoerder op hem af, drukte
hem ontroerd de hand en wenschte met zijn stoutmoedige en succesvolle verkenning
hem geluk. Hij glimlachte om het misverstand. Hèm gold dit gejuich en eerbetoon,
hèm en zijn moed, dien hij niet had; zoo min als lafheid. Wat hij deed, deed hij ‘van
zelf’. Maar die enkele glimlach als eenig antwoord op hun huldigend gejuich,
versterkte de mannen in hun overtuiging van zijn onverschrokkenheid.
Hij ging naast den aanvoerder loopen, die, aan het hoofd van den troep, de stad
zorgeloos en zelfvoldaan binnentrok, alsof een veldslag gewonnen was. Er hing nog
doodsche stilte in de straat; en het veeltonig geluid, dat het veelsoortig schoeisel,
schuivend en klikkend op het plaveisel, maakte, scheen niemand te wekken, althans
geen nieuwsgierigheid gaande te maken. Zoo trok de troep tot op het marktplein,
waar halt gehouden en overlegd werd, hoe men de stad nu bezetten zou. De militair
geschoolden zetten hun geweren aan rotten, de anderen legden ze voorzichtig op de
straat neer. Hij stond, de handen in de zakken, neuriënd, dicht bij den aanvoerder,
toen deze hem vroeg of hij bereid was, met eenige mannen het raadhuis, waar ook
de hoofdwacht zijn moest, te gaan bezetten, en in de richting wees, waar dat moest
liggen. Hij zag, dat de aanvoerder de kaart omgekeerd vóór zich had en draaide haar
om. Toen zag hij in een tegenover hem liggende straat mannen in uniform met
geweren in looppas op hen aankomen, een paar voertuigjes achter zich aan trekkend.
Van alle kanten klonk nu gedreun van snelle stappen en gerinkel van wielen op de
steenen. Hij hoorde den aanvoerder
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nog ‘verraad’ roepen en ving hem, door een kogel getroffen, in zijn arm op. Aan alle
kanten zag hij mannen om zich heen inéén zakken. Dit liet hem onbewogen. Maar
de doodsangst op 't gelaat der anderen, die voorzichtig naar hun geweren slopen,
wekte zijn deernis. Hij schreeuwde hun toe, plat op den grond te gaan liggen. Om te
zien of zij dit deden, bleef hij staan. Van alle kanten hoorde hij fluitend geluid, van
kogels.
Rustig, als een onbeteekenende mededeeling, zei hij den nu krampachtig stil
liggenden mannen, dat hij met den vijand zou gaan praten. Hij prikte zijn goren
zakdoek op de punt van zijn sabel, die hij omhoog hield, en stapte voorzichtig tusschen
de mannen door en over hen heen, naar een straatingang, waar hij een militair met
galons op de pet bevelen geven zag. Hij zeide tot den officier, die, met een
handgebaar, het schieten rondom deed staken, dat de mannen zich wilden overgeven.
Op de vraag, of hij de chef was, antwoordde hij bevestigend, maar toen de officier
snauwend hem vroeg, of hij dan niet wist, dat van overgave geen sprake kon zijn,
want dat hij en zijn mannen rebellen waren, zeide hij rustig, dat hij dat niet wist, en
ook de gevolgtrekking niet recht begreep. En op geen der vragen, die de officier hem
verder deed, vermocht hij antwoord te geven. Hij wist immers niets van dit avontuur.
De officier, woedend door deze, naar 't scheen, voorgewende onwetendheid, zeide
hem met trillende stem, dat, als binnen twee minuten niet alle mannen, zonder
wapenen, met de handen omhoog, overeind stonden, het schieten weer beginnen en
voortgezet worden zou, totdat geen der ‘rebellen’ meer in leven was. Op de vraag,
wat anders het lot van de mannen zou zijn, snauwde de officier hem toe: de krijgsraad.
Hij ging terug, dit aan de mannen vertellen. Plotseling waren zij allen overeind,
schreeuwden, druk gebarend, door elkaar. Hij hoorde van verraad, van oorlogvoerende
partij, van lijfsbehoud, van wapeneer, van doorvechten; dit alles door elkaar. De
doodsangst van straks was nu weg van die gezichten. De mannen waren nu verwoed,
hartstochtelijk, verontwaardigd, zooals hij ze al die dagen tevoren gezien en gehoord
had. Ook nu liet hem dit alles onbewogen, en gaf hem dat rumoer, rondom, de
weldoende bewustheid van eigen rust. Een paar seconden vóór afloop van de zoo
fataal begrensde twee minuten riep hij den mannen toe, dat het tijd was. Plotseling,
na nog een heftig-opflitsend kort getier, en een paar eenzaam verstervende vloeken,
stonden zij allen, de handen omhoog. Hij drong door naar den officier, die hem
terugstootte, naar den troep. Omlijnd door soldaten, bajonet op 't geweer, werden zij
weggevoerd. Hij liep voorop, alleen. Met een kolfstoot werd hij het voorplein van
een groot gebouw opgedreven. Het hek werd achter hen gesloten en militair bewaakt.
Een tafel en vijf stoelen werden uit het gebouw naar buiten gebracht, voor de
officieren, die uit een andere deur kwamen.
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Hij werd, daar hij gezegd had, de chef van den troep te zijn, eerst alleen vóór de tafel
gebracht. Weer vroeg men hem allerlei, waarvan hij niet wist. Hij had niet het gevoel,
dat iets van wat hier gebeurde, hem persoonlijk aanging. En terwijl enkele mannen,
willekeurig uit den troep gepikt, ondervraagd werden en hij er naast stond, luisterde
hij dan ook niet. Toen de voorzitter van den krijgsraad hem vroeg, of hij, na wat hij
gehoord had, nog iets zeggen wilde, schudde hij het hoofd, onverschillig ontkennend.
Hij had ook niets gehoord.
Hij speurde niet, dat het vonnis, dat voor allen luidde: ‘dood door den kogel,
wegens rebellie’, eenigen indruk op hem maakte. Als zijn leven zóó moest eindigen,
was het óók goed. Maar van de zwaar-golvende siddering, die door den troep was
gegaan, voelde hij den weerslag en keek de kerels aan. Het was nu geen doodsangst,
die uit hun gelaat schoot; maar berusting, blijmoedige offervaardigheid, bijna extase
straalde uit die straks nog zoo leelijke, verkommerde tronies. Plotseling - wie en
waar begon het? - klonk uit den troep een breed-golvend lied, met forsche stijgingen.
Nu vond hij die mannen mooi. Begeerig keek hij ze aan. Hij wist niet, waarvoor zij
stierven, maar zij wisten het. En hij benijdde hen, dat zij, nu ze sterven gingen, hun
leven als een offer konden opdragen; een nutteloos offer misschien; ja, juist als 't
nutteloos was.
Hij knielde mee met hen, toen 't bevel daartoe klonk. Mitrailleurs zag hij uit de
kazerne op den stoep brengen en op verschillende hoogte plaatsen. Toen zetten de
mannen hun door 't bevel tot knielen onderbroken gezang weer in. Weer greep hem
dit aan; niet omdat zij zoo blijmoedig van 't leven afstand deden. Want wat was het
leven eigenlijk waard? Maar omdat zij, wat hèm zoo onbelangrijk scheen, tot iets
zóó moois te maken wisten. Tusschen de phrasen van het gezang, als het een oogenblik
bijna stil was, hoorde hij op de stoep van het gebouw korte bevelen geven aan de
militairen, die bezig waren met de mitrailleurs.
Het gezang was weer opgeklonken, en werd nu gescheurd - plotseling - door het
ratelen van de machinegeweren. Hij lag in een der achterste rijen van den troep
geknield, en zag nu aan alle kanten mannen vóórover dubbel klappen of met een
breed armgewiek achterover vallen of ook, zijwaarts in elkaar zakken, alsof zij
plotseling oud en moe geworden waren. Het gezang verstomde niet. Zij, die vielen,
zwegen plotseling of bliezen den laatsten adem nog in een snel dalenden toon, sissend,
uit of wel, zij voerden hun gezang hoog en fel tot een gruwelijken gil op, terwijl zij
neersmakten. Het gezang bleef klinken, hoeveel zangers ook uitvielen.
Steeds weer en steeds weer vielen er van de mannen, vóór hem, of ver weg of
dicht naast hem. Was het opperste bewondering of uiterste
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afschuw voor die mannen, die zich lieten doodschieten in een sfeer van romantische
overgave? Hij kon het niet meer dulden, dat wel zwakker wordend, maar machtiger
klinkend gezang. Hij gilde. Hij wilde niet zoo maar doodgeschoten worden, hij, die
niet te zingen, niets te offeren had, te midden van die mannen, die iets ontzaglijk
grootsch of iets onuitsprekelijk ontzettends maakten van dien overgang van leven
naar dood, dien hij als zoo iets onbelangrijks, zich gedacht had.
Neen, zóó wilde hij niet sterven, zoo onverschillig, te midden van die extase,
rondom hem. Hij wìlde niet sterven. Een onstuimige angst voor den dood voer in
hem.
Den man naast hem zag hij nu vallen, die zijn gezang met de hard op elkaar
klappende tanden abrupt afbeet. Hij greep den stervende woest aan zijn kleeren en
trok hem geheel over zich heen, zoodat hij langs zijn rug en beenen de langzame
stuiptrekkingen van het met den dood worstelende lichaam voelde. De armen omhoog
rondend, greep hij den stervende nu bij den strot en klemde een stuipend been tusschen
zijn dijen, om te beletten, dat het schuttende lichaam van hem afkronkelde en voor
de kogels hem bloot liet. Een deel van zijn aandacht dwong hij nu tot luisteren. Hij
hoorde geen gezang, ook geen schieten meer. Hij durfde zich niet meer bewegen dan
noodig was, om den in doodstrijd worstelende te bedwingen. Nu weer hoorde hij af
en toe een schot, anders klinkend dan het mitraille-getik; daarna soms een gereutel.
Hij moest met zijn tanden, die kneusden, op de straatsteenen bijten, om het niet uit
te gillen van angst, toen een zwaar beschoende voet hem tegen de kuit stootte. Weer
hoorde hij een schot, nu van dichtbij, achter hem en hij voelde het hoofd van zijn
stervenden gevangene omlaag tikken, dat in zijn hoofdhaar zich vastbeet.
Twee, drie stuipende rillingen. Een laatste schok.
Ook hij bleef nu roerloos liggen. Af en toe klonk nog een schot. Eindelijk - was
het na langen tijd? - niet meer. Voorzichtig, langzaam, de tanden op elkaar knarsend,
om het niet uit te gillen van pijn, met den doode aan zijn hoofdhaar vastgebeten,
richtte hij op de nu vrijgeworden handen zich half op. Hij keek rond; hij zag geen
levend wezen meer. De mannen, die de stervenden hadden afgemaakt, waren weg.
Hij was nu alleen met de dooden. Nu lieten zij hem onbewogen, die in elkaar gezakte,
of in pijn-verstijving in-één-getrokken lichamen.
Zij waren dood; hij leefde. Hij, de levende, alleen was van belang. Met een forschen
ruk schudde hij den doode van zich af, die hem een bos haren uit het hoofd trok, en
met zijn kop op de steenen klotste. Op handen en knieën, terwijl de voeten zich tegen
de doode lichamen afzetten, kroop hij over de lijken heen, of er tusschen door, als
hij plaats vond, of die met geweld ruw zich maakte. Hij keek niet naar ze;
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hij zag voor zich uit, over de dooden heen. Toen hij over het lijk, dat aan den uitersten
rand van den kring lag, heen gekropen was, bleef hij een oogenblik daarnaast liggen.
Toen hief hij voorzichtig het hoofd, keek rond. Geen levend mensch zag hij; ook
niet in de huizen rondom, waarvan, blijkbaar op bevel, de vensters met luiken of
gordijnen en ook de deuren gesloten waren. Met één sprong was hij overeind en in
den ingang van een der nauwe straatjes. In dolle vaart rende hij door het als
uitgestorven stadje, totdat hij aan den buitenrand kwam en weiden en bosschen weer
zag.
Toen stond hij stil en snoof de fijne morgenlucht begeerig in.
Hij had het leven gered.
En hervonden.
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Het bewogen leven,
door Marie Schmitz.
ZOOLANG de zon nog op de drie hooge ramen scheen waren de gestreepte linnen
gordijnen omlaaggezakt gebleven, maar nu was de zon heelemaal weggedraaid en
de juffrouw haalde ze op, alle drie, en trok de ramen aan den bovenkant open. Nu
leek het lokaal een ander geworden: hooger en wijder en zoo koel en blauw. En ook
was opeens de stilte weg, zoo'n doffe stilte, net of je in een doos gepakt zat. Allerlei
geluiden kwamen binnen en je kon je haast verbeelden dat je de dingen van buiten
zàg, zoo duidelijk hoorde je ze: er kwam een kar met ijzer door de straat, waarvan
de lange ijzers hotsend over de steenen slierden. Je zag in je verbeelding de groote
bruine langzame paarden met het blinkende koper aan hun knikkende koppen. Daar
sloeg een bakker zijn kar dicht en een koopman riep met koopwaar. En er speelden
kinderen, telkens hoorde je hun stemmen tusschen de andere geluiden door. Wat ze
nu spelen zouden?
Met een zuchtje van behagen leunde Hansje dieper in de bank terug. Het was nu
toch wel heerlijk hier in die stille handwerkles, waarin je zoo zalig kon zitten soezen,
met al die helderheid om je heen en de geluiden van buiten. Zoo heerlijk was 't ook
om buiten te loopen op een Zondagmorgen, of om te lezen of om iets moois te krijgen
waar je erg blij mee was......
Iets moois...... peinsde Hansje, terwijl ze langzaam de wit-katoenen draad door de
maaskous trok, als ze jarig werd zou ze iets moois vragen. Mooie dingen waren
heerlijk om te hebben. Maar wat? Er waren zooveel mooie dingen in de wereld, bij
alle menschen en in alle winkels zag je er, maar als 't erop aankwam iets te bedenken
dan wist je juist nooit iets.
Ze trok het nu kort geworden draadje voor 't laatst door de kous en knipte het af.
Haar oogen zwierven even over de tafel, van haar eigen naaidoos naar die van
Nicolientje naast haar. Die van Nicolientje was wel veel netter dan de hare, maar zij
had ook zulke aardige dingetjes er in. Al die beeldige schotsch-geruite spulletjes......
wat verrukkelijk om die te hebben! Een naaldenkoker, een speldendoosje met een
fluweelen kussentje op het schuifdekseltje, platte sterren om zij en garen op te winden
en dan vooral: de maasbal, waarin, telkens kleiner wordend, nog vier andere
maasballetjes zaten. Waarop zag je ooit zulke prachtige kleuren als dit glimmende
rood en blauw en groen met de fijne gele streepjes? Zou ze zoo'n maasbal voor haar
verjaardag vragen? Of 't speldendoosje?.... Maar het duurde nog zoo lang, het moest
nog heelemaal winter worden.
Hansje ging eens verzitten; hoe laat zou 't zijn? Al gauw twaalf uur? Zij verlangde
nu naar buiten.
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Maar waar was nu haar kluwtje katoen gebleven? In haar naaidoos lag 't niet, ook
niet op de tafel. Zij keek op den grond, zag niets. Dan maar even zoeken. Met haar
handen om den tafelrand geklemd dook zij met een kwieke beweging naar den grond
als een zwemmer onder water. Wat was 't hier donker tusschen al die banken en
beenen, als je pas van boven kwam uit 't licht! Eerst zag je niemendal en rook je
alleen maar de stoffigheid van den grond. Waar was het kluwtje nu? Je stootte hier
telkens bijna je hoofd als je je maar even omdraaide. O, daar lag 't...... zoo'n eind
weggerold. Hansje greep 't, maar wat lag daar vlakbij? Een van Nicolientje's schotsche
maasballen. Een schrikje schokte door haar heen, een gloed kwam in haar wangen
branden. Ze hield het kleine gladde balletje in haar hand; 't was of ze iets vast hield
waar ze zoo lang al naar verlangd had en dat nu eindelijk van haar wàs. Ze hijgde
even of ze buiten adem was, zij wilde nadenken, maar er vlogen wel honderd
gedachten tegelijk door haar hoofd, zij wist alleen dat zij nu weer naar boven moest
en zonder aarzeling, als vanzelf, liet zij het maasballetje in haar wijde matrozenblouse
glijden.
Even was, toen zij weer zat, de helderheid van den morgen als een
duizelig-makende lichtheid om haar heen. Het lokaal leek een ander geworden en
de banken en al de hoofden om haar heen. Maar langzamerhand begon het bonzen
in haar borst te bedaren en die rare leegte in haar hoofd weer vol te worden. Nu wist
ze precies hoe 't was: Nicolientje had een van haar schotsche maasballetjes laten
vallen en zij, Hansje, had het opgeraapt en weggestopt. Nu was 't van haar. Weer
schokte er iets gloeiend heet in haar op. Dat gladde rood-en-blauw-en-groene
maasballetje was van hààr! Het zat in haar blouse, diep weggezakt, als ze voorzichtig
haar arm ertegen drukte kon ze het voelen zitten. Welk zou het zijn van de vijf? Vast
het middelste...... O hoe verlangde ze ernaar om het tevoorschijn te halen en te
bekijken, het te betasten, het open te schroeven en weer dicht. Ze had het natuurlijk
wel eerder in haar handen gehad, maar nù was dat heel anders geworden, nu 't van
hààr was.
Tersluiks oogde ze naar Nicolientje, die stil, aandachtig zat te mazen. Als ze eens
wist dat ze er nog maar vier had! Hansje's hart begon weer te bonzen, ze schoof op
haar stoel heen en weer. Als Nicolientje nu eens bij 't opruimen alle vijf de balletjes
ineen wou doen, dan moest ze merken dat ze er een te kort kwam. Wat zou ze dan
doen? Zoeken natuurlijk. En als ze 't niet vond......? Aan de juffrouw zeggen
misschien? En wat dan? Zou de juffrouw dan vragen ‘Wie heeft Nicolientje's
maasbal?’ En zouden ze dan haar, omdat ze naast Nicolientje zat...... Hè, daar werd
je benauwd van. Als ze nu maar eerst thuis was en het weg had gestopt, dan kon er
niets meer gebeuren. Werd 't dan nooit twaalf uur? Wat duurde dat verschrikkelijk
lang!
Eindelijk! Een schok van blijdschap deed Hansje bijna opspringen. Hoe heerlijk
galmde die bel door de stille school! Vlug, met trillende vingers
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wierp zij de maaskous in haar doos, kluw, schaar, vingerhoed, klapte het deksel erop
dicht. Zij stond klaar om te gaan. Maar Nicolientje treuzelde nog, liet langzaam den
maasbal uit de kous glijden. Hansje's oogen lieten haar niet los terwijl zij een stap
naar haar toe deed. En zonder nadenken - als vanzelf sprongen de woorden van haar
lippen - zei ze: ‘Ga je mee zoover? Schiet dan op, je staat weer zoo te teuten!’
Maar buiten naast Nicolientje, die dicht naast haar voortliep en praatte, voelde
Hansje een vreemde bevangenheid en zij wenschte dat zij maar alleen was, in elk
geval ver van Nicolientje vandaan. Had ze haar maar niet gevraagd om mee te gaan!
Ze had 't eigenlijk heelemaal bij ongeluk gezegd, doordat ze zoo doodsbang was dat
Nicolientje zou gaan opruimen en dan haar maasbal missen zou. Zwijgend liep ze,
al maar vlugger, steeds recht voor zich uitziend in de zonnige straat. Een hinderlijke
gloed brandde in haar wangen.
‘Wat loop je toch hard,’ klaagde Nicolientje. ‘'k Ben toch al zoo warm! Heb je
zoo'n haast?’
‘Ik wou...... ik moet vroeg thuis zijn vandaag’ jokte Hansje hakkelend.
‘Nou, ik ga aanstonds zóó hoor,’ met een knik van haar hoofd wees Nicolientje
naar de zijstraat die niet ver meer was.
Een zalige lichtheid sprong in Hansje op toen Nicolientje was verdwenen. Lang
en recht lag de zonnige straat zonder boomen voor haar uit, er liepen weinig menschen
en heerlijk was 't om nu te draven langs de rechte stoepranden in één ren tot net voor
de laatste zijstraat waar ze woonde op den hoek.
Boven op de gang hing Hansje zonder ervoor stil te staan haar muts aan den
kapstok; vluchtig riep ze even Moe gedag die in de keuken bezig was en wilde naar
boven.
‘Wat ga je doen?’ riep Moe haar na. ‘We gaan dadelijk eten.’
‘Even maar,’ riep Hansje, al bijna boven. ‘'k Ben zóó terug.’
In haar klein slaapkamertje onder het schuine dak, waar het nu warm was als in
een broeikasje, scheen de zon juist nog over de vensterbank. Hansje liep tot voor het
raam, haar maasballetje had ze al tevoorschijn gehaald, en zij legde het op de
vensterbank, midden in de zon. O hoe diep en glanzig werden nu het groen en het
blauw, hoe vurig het rood! Was het ooit zoo mooi geweest als nu? Hansje deed het
zachtjes heen en weer rollen, probeerde het op den breeden kant te doen staan, ze
zag niets anders meer dan dien kleurigen glanzigen houten bal die nu van haar was.
Tot Moeder's stem van beneden haar opschrikte. Snel klemde zij het balletje in
haar hand, zag om zich heen. Wat nu? Zij aarzelde...... Waar zou zij het verstoppen?
Had ze nu maar een kastje dat ze af kon sluiten, maar ze had heelemaal niets. Zoekend
oogde zij in de kleerkast: als ze het eens borg in den zak van haar Zondagsche jurk?
Snel liet ze het maasballetje in den zak van de jurk glijden, sloot de kastdeur en ging
zonder dralen of
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omzien de kamer af. Ze was warm als van een schrik en haar hart klopte juist zoo
erg als daarstraks toen ze zoo gehold had.
Te gauw leek 't Hansje weer tijd geworden voor school. Zij draalde bij den kapstok,
waar zij langzaam haar muts opzette, talmde voetje voor voetje de trap af. Was 't
maar al vier uur! Hoe eindeloos lang leek 't eer ze weer naar huis terug mocht!
Had ze zich wel ooit zoo gevangen gevoeld als in die twee traag voorbijkruipende
uren, waarin ze moest schoonschrijven, mooie gelijke zinnen, precies tusschen twee
lijntjes in, zonder zich te vergissen, en sommen maken die je al haast niet begreep
als je er rustig voor ging zitten? Hoe kòn je nou zoo'n ingewikkelde opgaaf uitpluizen
en hoe kòn je mooi gelijk een langen zin, die net precies op één regel kon, zonder
vergissing achter elkaar schrijven als je aldoor maar moest denken aan thuis en wat
daar nou misschien gebeurde? Want denk eens dat Moeder in de kast moest zijn,
haar mantel moest hebben...... hing die niet naast haar Zondagsche jurk?...... Zij nam
den mantel van het haakje, daar stootte haar hand tegen het harde balletje in de jurk,
nu ging ze kijken wat 't was...... Een maasbal! ‘Hoe kom je daaraan?’ zou Moe vragen
als ze thuis kwam straks. Wat kon ze dan zeggen? Gekocht...... maar ze had immers
nooit geld! Gevonden...... zooiets vond je niet zoomaar en ook mocht je 't niet houden.
Gekregen van Nicolientje...... of Moe dat gelooven zou? O, had ze hem toch maar
ergens anders verstopt! Waarom had ze hem niet in haar bed verborgen? In Hansje's
klamme vingers kleefde de pennehouder, haar hoofd was vol bonzend geruisch en
soms schroeiden tranen achter haar oogen; ach, liefst was ze weggehold naar huis,
dat ze zien kon wat er gebeurde. Kwam dan nooit het einde van den middag?
Eindelijk vier uur! Galmde de bel niet ééns zoo luid en zoo blij als anders? Heel
je lijf werd er vol van! Wat was alles nu licht ineens na dien vreeselijken middag!
Langzaam na den snellen ren van school naar huis liep Hansje thuis de trap op,
aan den kapstok hing zij haar muts. Toen veegde zij haar handen af, die wel koud
leken nu, net als haar heele lijf - maar een rare weeë kou was het - deed de kamerdeur
open en ging binnen. Er was een duizelig licht gevoel in haar hoofd, net alsof ze in
een groote leege wijdheid stond, en de kamer leek anders dan andere keeren. Aan
de tafel zat Moe en zij draaide de naaimachine, er stond een bakje met spelden op
de tafel en er lag een schaar, die fel blonk op het donkere tafelkleed. Maar het
schotsche maasballetje lag er nièt! Moe keek op en lachte haar toe. ‘Zoo, ben je
daar?’ en naaide weer voort.
Een zachte heerlijke warmte kwam door Hansje heenstroomen. O nu was ineens
al dat vreeselijke weg, al die angst, al dat erge! Want het was niet gebeurd, het was
niet gebeurd! Moe had het balletje niet gevonden en het
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zat nog veilig in haar jurk! Ze ademde diep dat het bijna een zucht was en ze kon
wel huilen maar dat was van blijdschap.
Daar stond ze nu weer op haar kamertje met het balletje in haar handen, zooals
daarstraks. Was het nu zoo mooi niet meer? Hoe had ze kunnen denken dat het zoo
heerlijk zou zijn om het te hebben? Ze kon nu alleen nog maar die misselijk-makende
angst voelen als ze er naar keek. En waar moest ze er nu mee heen? Ze kon het
nergens bewaren, niemand mocht het immers zien. Weg moest het, nooit wou ze 't
meer terugzien. Maar hoe dee je dat? Hoe stopte je iets weg dat het voor altijd was
verdwenen? Buiten weggooien...... dat ging toch niet...... Nee, in 't water gooien!
Met het maasballetje weer in haar blouse holde Hansje de zoldertrap af, de gang
door. Met haar hoofd om den hoek van de kamerdeur vroeg ze, hijgend: ‘Mag ik nog
even uit voor 't eten?’ En zij wachtte, trillend-ongeduldig om weg te vliegen.
‘Dat is goed. Maar niet langer dan een half uurtje.’
Niet langer dan een half uurtje...... al had Moe gezegd: niet langer dan vijf minuten,
al had ze gezegd: niet langer dan één minuut! Hansje was al buiten, holde de straat
uit, den hoek om, het kleine zijstraatje door, dat aan de haven uitkwam.
Langs den stillen kant van de haven - aan den overkant was het altijd druk met
lossen en laden - liep zij tot bij de uitmonding in de rivier. Rustig en wijd lag het
groote water onder de zomerlucht, die vol rood namiddag-zonlicht was, langs den
lagen oever van den overkant rolden de breede groenige golven.
Nu stond zij stil en ademde zoo diep dat het een groote zucht leek. Met het
maasballetje in haar hand geklemd tuurde zij omlaag in het wiebelende vuile water
aan haar voeten, waarin hooi dreef en stukken hout en groenteafval. Daartusschen
zou ze het niet gooien, maar meer naar het midden waar het water schooner was.
Schichtig-snel keek ze links en rechts, nee, er liep niemand, toen wierp ze met een
rukkende beweging het schotsch-geruite maasballetje de haven in.
O, nu was ze het kwijt, nu kon niemand het meer bij haar vinden, niemand weten
dat ze het ooit gehad had! Nu hoefde ze nooit meer zoo'n angst te hebben als
vanmiddag. Hoe zalig verrukkelijk licht voelde dat! Maar nu zou ze kijken waar het
heenging.
Och wat dreef het daar nu alleen op dat wijde water, langzaam weg naar de groote
rivier. En het was nu weer zoo mooi glanzig rood als daarstraks toen het thuis in de
vensterbank lag. Kijk, daar pakte een golf het op, dadelijk zou 't den hoek om gaan,
dan nam de groote rivier 't mee. 't Was toch wel akelig om te zien eigenlijk, dat arme
mooie balletje, het had niets gedaan en nu moest het alleen de wereld in en de vier
andere die erbij hoorden die bleven achter. O nu was 't weg, opeens; ze had bijna
niet gezien hoe 't gebeurde......
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Nog even bleef Hansje staren naar den hoek van den wallekant, waarachter de rivier
haar maasballetje had meegevoerd. Dan keerde zij zich om en liep langs den waterkant
terug, langzaam en met tegenzin. Nee, ze was heelemaal niet blij meer nu, zooals
daarstraks, toen ze merkte dat Moe niets wist, of zooals daarnet toen ze het balletje
pas kwijt was en ze zich ineens zoo heerlijk licht voelde. Waar was dat nou opeens
gebleven? Waarom was ze nu niet blijer? Nu was alles toch weer gewoon. Ze hoefde
niet zoo'n angst meer te hebben als ze heel dien middag had gehad. Alles was nu
weer of er heelemaal niets gebeurd was. Maar de vier maasballetjes dan die Nicolientje
nu nog over had en waar nu het middelste uit weg was, zoodat die vier nu niet meer
in mekaar pasten en dus voortaan altijd moesten rammelen? Ach, maar dan waren
die vier maasballetjes nu immers niet mooi meer, want wat gaf 't of iets al aardig
was om te zien als er wat van weg was en als 't leelijk rammelde terwijl 't juist netjes
hoorde te passen? Dus had zij eigenlijk niet één maasballetje van Nicolientje
weggenomen, maar zij had ze allemaal bedorven. Zij had iets dat mooi was voor
altijd leelijk gemaakt. En dan was 't nog wel van Nicolientje die altijd aardig was
voor iedereen. Waarom bedacht zij dat nu pas? Hoe kwam 't dat zij nu ineens pas
begreep hoe slecht 't was wat zij deed? Weer zàg Hansje het glanzige kleurige balletje,
wegdrijvend op het deinende water als een klein kleurig scheepje dat uitzeilde in de
zon, zoo eenzaam. Ja, toèn had ze 't opeens begrepen. Had ze er maar eerder aan
gedacht dat stelen slecht is! Maar aan stelen denk je eigenlijk alleen maar bij groote
sommen geld of bij dingen van erg veel waarde en niet bij zoo iets kleins en gewoons
als een maasbal.
Hansje slenterde nu langs de binnenhaven. Hoe rood lag er het licht over de zwarte
booten, over de grijze gevels van de oude huizen. Heerlijk was 't hier als je stil wou
loopen denken. Ja denken, ze wou probeeren te bedenken wat ze nu moest doen.
Ach, wat kòn ze doen? Had ze toch maar niet het balletje weggegooid, dan had ze 't
morgen weer in Nicolientje's naaidoos kunnen leggen. Kon ze dat maar nòg doen,
kon ze er maar een koopen! Een koopen...... Hansje stond er stil van. Maar hoe moest
dat? Ze had nooit geld. En toch moèst ze een balletje koopen.
Al langzamer was Hansje gaan loopen, nu stond ze bijna stil. Ja, ze wist 't wel, al
wou ze er nog niet voluit aan denken, omdat ze niet durfde: Moeder moest helpen.
O, dan zou ze alles moeten vertellen, Moe zou 't vreeselijk vinden, verschrikkelijk
slecht. Maar ze zou ook zeggen dat ze 't erg vond nu, dat ze 't goed wou maken.
Hansje stond nu heelemaal stil. Zij ademde diep en keek om zich heen zonder iets
te zien. Ja, ze zou 't doen, ze zou 't dan maar doen al was 't wel heel vreeselijk om
zooiets ergs van jezelf te moeten vertellen, nog wel vreeselijker misschien dan die
angst van vanmiddag! En nu ging ze dadelijk, des te eerder was 't voorbij en
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ze zou zeggen dat ze 't zelf betaalde - dan hoefde ze net zoo lang geen weekstuiver
in haar spaarpot te hebben tot ze 't heelemaal afbetaald had - en dan ging ze 't balletje
koopen en dan was alles pas werkelijk weer goed.
En nu keerde Hansje zich om en draafde in eenen door de haven af, het straatje
door, tot voor de huisdeur en belde met een haastigen harden ruk. Maar terwijl zij
de trap opliep, wel wat trager nu, voelde zij haar beenen zwaar en haar handen koud.
In de huiskamer was het licht en stil, de naaimachine snorde niet meer. Weer zag
als daarstraks toen zij binnenkwam Moe van haar naaiwerk op en knikte haar toe.
Midden in de kamer stond Hansje dralend, als wachtte zij.
‘Waar wacht je op Hans?’ vroeg Moeder. ‘Je hebt je muts nog op.’
‘O ja...... maar ik wou...... ik moet...... ik wou eerst wat zeggen......’
‘Wat dan?’ vroeg Moe.
Hansje ademde diep, een zucht. Toen begon ze plotseling:
‘Ziet u, ik heb vanmorgen een maasballetje van Nicolientje gevonden, zoo'n
schotsch-geruit, u weet wel. Zoo heeft ze er vijf en die passen precies in mekaar
zonder dat ze rammelen. Toen ik me kluw zocht onder de bank, toen heb ik er een
gevonden...... het middelste......’
Hansje zweeg. Zij durfde niet opkijken. Zou Moe 't nu begrepen hebben?
‘En?’ vroeg Moe; verwonderd klonk haar stem.
O wat was die stilte erg en wat suisde 't in haar ooren.
‘Nou......’ fluisterde Hansje, ‘en toen heb ik 't gehouwe......’
Wat een schrikkelijke hitte kroop er nu naar haar wangen en haar oogen. En haar
lijf voelde zoo koud en raar, net of ze zonder kleeren in den wind stond.
‘Heb je dat gehouden?’ zei Moe zacht en langzaam. Wat klonk 't erg nu een ander
't zei. Net of je 't nu pas goed begreep.
‘Ja,’ fluisterde Hansje, ‘maar ik vind 't nu zoo erg, want nu passen de vier andere
niet meer in mekaar, nu rammelen ze en Nicolientje zal 't zoo erg vinden......’
‘Maar waarom heb je 't dan al niet teruggegeven?’
Ja, daar had je 't. Nu moest ze dat ook nog zeggen natuurlijk. Bijna onverstaanbaar
fluisterde Hansje:
‘Ik heb 't in 't water gegooid......’
Al heeter brandde de gloed in Hansje's wangen, terwijl zij naar buiten tuurde doch
niets zag. En haar oogen staken en knipperden; moest ze nu huilen opeens? Och, het
was ook alles zoo erg; hoe was ze toch in zooveel akeligheid gekomen? Wat 'n
vreeselijke dag was dit!
Maar nu kwam Moe's stem zacht door de stilte:
‘Hoe kon je dat nu doen kindje?’
Hansje kon het snikje niet tegenhouden, dat ineens opschoot uit haar keel, haar
natte oogen zagen Moeder in een trillend waas.
‘'k Weet zelf niet,’ hakkelde ze, ‘'t was zoo mooi...... zoo prettig om
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te hebben...... maar vanmiddag heb ik in zoo'n angst gezeten...... toen wou ik 't maar
liefst weer kwijt zijn......’
Het leek Hansje eindeloos lang te duren dat ze stil daar stond. Hoe gonsde 't in
haar hoofd en hoe koud droogden de tranen op haar wangen.
‘En wat wou je nu doen?’
Hansje moest slikken eer zij antwoorden kon: ‘Ik wou Nicolientje een nieuw
maasballetje geven.’ Maar haastig en zachter nog zei ze er achter: ‘Maar ik heb geen
geld.’
‘Dan zal ik 't je wel leenen.’ zei Moe ernstig.
Hansje voelde iets blij in zich opspringen, haar oogen gingen weer glanzen. ‘Dat
bedoelde ik ook.’ fluisterde zij snel.
Zij durfde nu wel weer kijken naar Moe. Die ruimde haar naaiwerk bijeen en stond
op. ‘We zullen maar dadelijk gaan,’ zei ze, ‘dat de zaak uit de wereld komt.’
Hansje zuchtte zachtjes...... O heerlijk was dat! Nu werd alles weer goed. Maar
toch, terwijl ze optuurde naar Moe's ernstig gezicht, woog er nog een zwaarte in haar.
Kleintjes naast Moeder vraagde ze: ‘Bent u er niet kwaad om?’ En zacht antwoordde
Moeder: ‘Misschien niet. Als je er maar berouw van hebt.’ Hansje herdacht al de
narigheid van dien dag en zij dacht aan de vier maasballetjes die nu voor altijd leelijk
waren en met een zwaren zucht zei ze ernstig: ‘O ja, vreeselijk!’
Maar toen zij weer thuis was met Moe en het kleine pakje met net zoo'n
maasbal-van-vijf als die van Nicolientje veilig in haar schooltasch zat geborgen, was
er alleen nog maar een heerlijke lichtheid in haar. Want nu was alles weer goed, nu
was alles wèrkelijk of er niets gebeurd was. Als ze morgenochtend het middelste
balletje stilletjes in Nicolientje's naaidoos stopte, dan zou die nooit weten dat er een
was weg geweest. En wegturend over haar geschiedenisles met veel jaartallen die
zij niet leeren kon doordat het in haar zoo vreemd-onrustig popelde, overdacht Hansje
hoe een wonderlijke dag dit toch was: met blijdschap en angst en nog eens blijdschap
en toen weer spijt...... hoe je toch zooveel verschillends in één dag beleven kon! En
als ze nu terugdacht aan vanmorgen vroeg toen ze het balletje vond en in haar blouse
wegstopte, dan leek dat wel dagen lang geleden.
Zij schrok van Moeder's stem in de stilte: ‘Wat zeg je nu morgen tegen Nicolientje?’
Hansje zat beduusd. Wat zoù ze tegen Nicolientje zeggen? Niemendal natuurlijk.
Weifelig antwoordde ze: ‘Ik wou heelemaal niks zeggen...... Ik doe 't middelste
maasballetje in haar doos, dan weet ze nergens van......’
Maar Moeder schudde haar hoofd. ‘Dat gaat niet, want het zou wel eens kunnen
gebeuren dat het niet paste in de vier van Nicolientje en dan had ze dus nog niets.
Bovendien, je hebt kwaad gedaan en daar hoort schuld bekennen bij. Ik zou dus
morgenochtend maar dadelijk aan Nicolientje
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vertellen wat er gebeurd is en haar de nieuwe maasbal geven.’
Hansje keek donker over haar geschiedenisboek heen. ‘Jakkes,’ pruttelde ze, ‘dat
durf ik niet.’
‘Als je iets leelijks gedaan hebt en je hebt er spijt van, dan moet je 't ook weten
goed te maken,’ zei Moe eenvoudig.
En moeilijk, haar hoofd geleund op allebei haar handen, peinsde Hansje. Ja, 't was
waar, iets slechts moest je goedmaken. Hoe dee je dat? Door eerlijk te bekennen......
O, maar dan zou ze tegen Nicolientje moeten zeggen: ‘Ik heb wat van je
weggenomen.’ Wie zou dat ooit durven?!
‘Ik zou er nu maar niet meer over tobben,’ zei Moe zacht-vriendelijk,
‘morgenochtend als je geslapen hebt, dan zal je vanzelf wel weten hoe 't moet.’
Ja, Hansje wist 't ook den anderen morgen. Het was het eerste waaraan zij dacht
toen zij wakker werd en de blauwe zomerlucht zag achter het dunne witte gordijntje.
‘Vandaag moet ik aan Nicolientje zeggen dat ik......’ Ja dat was wel erg, maar ze wist
nu toch zeker dat ze het doen zou.
De lange weg naar school leek Hansje dien morgen te kort. Schoot 't wel ooit zoo
hard op als juist nu? Al loopende peinsde ze hoe ze het Nicolientje zou vertellen.
Hoe zou ze beginnen? ‘Zeg, gisteren vond ik onder de bank......’ Och, dàt was zoo
erg niet, maar dan moest ze vertellen dat ze 't gehouden had en dan ook nog dat ze
't in 't water had gegooid. En dàt zou Nicolientje zeker niet begrijpen.
Een heete schrik schoot als een vlam door haar heen toen, even voor zij bij de
zijstraat was, waarlangs Nicolientje altijd kwam, deze er den hoek omsloeg, zonder
haar te zien. Het trilde in haar beenen en als vanzelf hield zij haar passen in; nu achter
blijven...... nee, ze durfde niet zoo opeens...... nù nog niet. Maar zou ze 't op school
dan wèl durven? Of om twaalf uur bij 't naar huis gaan? Maar nu zag Hansje voor
zich dien langen morgen die om zou kruipen, omdat ze natuurlijk aldoor maar zou
zitten denken aan wat nog gebeuren moest. O nee, dàt niet, dat was nog veel erger!
Het moest nu dadelijk maar, voor ze op school waren...... ze waren er haast...... nog
maar twee straten...... gauw nu......
Hijgend kwam zij naast Nicolientje; zij liepen dadelijk in gelijken pas, vlug want
het was laat. Hansje's oogen maten het eindweegs dat nog kwam. Zij sloegen nu een
hoek om. Nog maar een straat en een klein stukje...... o wat ging dat gauw! Hoe kon
ze 't in dien korten tijd gezegd hebben? ‘Loop niet zoo hard,’ zei ze, nog altijd hijgend,
maar nu niet meer van het loopen.
‘Maar het zal zóó negen slaan,’ stribbelde Nicolientje tegen.
‘Ja maar...... ik wou...... eerst moet ik nog......’ hakkelde Hansje. Nu had ze nòg
niets gezegd en ze waren alweer een halve straat verder!
‘Wat?’ vroeg Nicolientje nieuwsgierig.
Al dichter bij zag Hansje het einde van de straat en zoo dadelijk zou het negen
slaan. Van heel diep haalde zij haar adem op en terwijl er even een
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duizelige lichtheid door haar hoofd schoot begon ze, zoo plotseling dat het haarzelf
verbaasde:
‘Luister 's...... ik heb gisteren...... gistermorgen met handwerken, toen had je een
van je maasballetjes laten vallen...... het middelste...... toen ik me kluw zocht onder
de bank toen vond ik 't...... nou en toen...... ik dacht...... of nee, ik weet zelf niet......
maar ik vond 't altijd zulke leuke dingetjes...... toen heb ik 't in me blouse gestopt en
meegenomen...... maar 's middags zat ik zoo vreeselijk in de rats dat 't uit zou komen
en toen wou ik alleen nog maar dat ik 't kwijt was en toen heb ik 't weggegooid, in
't water, omdat ik zoo bang was. Maar toen kreeg ik juist zoo'n erge spijt inplaats dat
ik blij was en ik heb...... en toen ben ik......’ Zij zweeg, buiten adem van haar eigen
woordenvloed die nadreunde in haar gloeiend hoofd. Met jachtige heete vingers groef
ze in de tasch, trok er het gladde ronde pakje uit tevoorschijn, gaf het aan Nicolientje,
die nog zweeg en die zij niet durfde aanzien. ‘Hier, dit is een andere......’
Hansje ademde diep en opeens was het of ze wel kon huilen en lachen tegelijk. O
nu was alles voorbij, nu had ze het gezegd, nu kwam er niets ergs meer! Nu werd
alles weer gewoon, weer heerlijk gewoon! En ze stapte wat vlugger; ze waren er nu,
gelukkig. Maar op haar arm voelde ze Nicolientje's hand. ‘Zeg, luister eens......’
Aarzelend, haar oogen knipperend in haar warm gezicht, durfde Hansje haar aanzien.
Gek was dat: Nicolientje zag rood en verlegen als had zijzèlf kwaad gedaan...... ‘Wat
moet ik daar nou mee doen? Dit zijn er vijf! En je hebt er toch maar één......
weggegooid...... Ik wil er maar één van hebben.’
Over de huizen heen sloeg het negen; ze traden in de koele schoolgang. Hansje
zuchtte van geluk; nu eindelijk durfde ze Nicolientje in de oogen zien. ‘Nee,’ zei ze
ernstig, ‘je moet ze houden, allemaal. Zie je, anders heb ik niet het gevoel of ik......
dat ik het goedgemaakt heb, begrijp je?’
‘Ja,’ zei Nicolientje nadenkend, ‘dat begrijp ik wel.’
In de klas borg ze den nieuwen maasbal in haar naaidoos. Zij nam de vier andere
eruit en schroefde ze ineen. ‘Nu zijn die van jou natuurlijk,’ zei ze. Even schudde
zij ze heen en weer. ‘Ze zijn niet zoo leuk meer nu, want ze rammelen, hoor je wel?’
‘Ja,’ glimlachte Hansje, bedenkend hoe ze hieraan aldoor had gedacht.
Zij liet, ze wist zelf niet waarom, den maasbal in haar blouse glijden. Net als
gisteren, dacht ze, maar nu heel anders.
De klas was volgeloopen, achter in het gebouw luidde de bel.
‘Zeg,’ fluisterde Nicolientje, ‘weet je wat grappig is? Nu is 't je eigen maasbal die
je gisteren in het water hebt gegooid.’
Hansje's oogen werden groot en peinzend. ‘Nee,’ zei ze nadenkend, ‘dàt wordt
het nooit.’
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Kroniek.
Boekbespreking.
M. Scharten-Antink, In den Vrijen Amerikaan, Koen van Wessums
Haagsche Jaren, Amst., Mij. voor Goede en Goedk. Lectuur, 1921.
Het even sterke als fijne talent van Margo Antink ontwikkelt zich, bij het ouder
worden, op zeer natuurlijke, en dus bevredigende, men zou hier misschien kunnen
zeggen: klassieke wijze. Zij is niet meer de hevig hartstochtelijke, door het wreede
leven en de schoone wereld felaangegrepene, de krachtig en lyrisch beeldende
prozaïste van C a t h a r i n e - zij is bedaarder, wijzer en milder geworden, filosofischer
en humoristischer. ‘S p r o t j e ’ trouwens beduidde al een aanzienlijke groei in deze
richting. Met een inniger, teederder ontroering, maar ook als van hooger standpunt,
met meer wijsheid en humor is haar figuurtje bekeken, dan de heldin van dien eersten,
in mijn omkoesterende herinnering altijd nog zoo prachtig voortlevenden roman
C a t h a r i n e . Toch liet in S p r o t j e de groote schrijfster haar meelijdend gevoel af
en toe nog, wat men zoo noemt: meer ‘gaan’, haar geestigheid daarentegen uitte zich
bij het schrijven van dat, nog steeds niet genoeg gelezen en geprezen, boekje, dikwijls
min of meer schuchter. In dit laatste boek nu is het vrijwel omgekeerd. Hier is uiterst
beheerscht sentiment, bijna nergens verteedering, maar véél scherp-oplevende,
opsprankelende geest. En hier is de rust der wijsheid en de smaakvolle beheersching,
hier is een boek zooals de oude Th. Fontane het had kunnen schrijven, als hij een
dertig, veertig jaar later had geleefd. Op veel jeugdiger leeftijd - mevrouw Scharten
is, meen ik, pas even vijftig - heeft onze voortreffelijke hollandsche romancière het
innig-humane, teeder begrijpende, toch zoo scherpe en niet zelden lustig spottende
van haar duitschen voorganger ten volle bereikt, zoo niet overtroffen.
I n d e n V r i j e n A m e r i k a a n is een kostelijk boek. Koen van Wessum, de
zonderlinge fruithandelaar, een ‘type voor Dickens’ zou men hem kunnen noemen,
ware het niet dat zijn figuur ons misschien wel minder scherp in 't geheugen gegrift
staat dan de meeste ‘echte’ Dickens-typen - onze hollandsche, min-romantische
karakterteekening houdt altijd iets vagers, algemeeners - doch de fijnproevers onder
ons toch nog meer bekoort, juist door dat ‘leuke’, net even genoeg aantikkende; de
groote Dickens, 't is bekend, was wel eens wat erg uitbundig en legde het er bijwijlen
flink dik-op, om maar vooral door iedereen begrepen te worden. Een diep-broeiend,
edel gemoed te geven in zoo groteske verschijning als deze Koen, het is wonderlijk
fijne en hooge kunst. De Hollanders die dat kunnen, ze zijn maar zeer zeldzaam.
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Jac. van Looy kan het, en ja, M a a n d a g , in de Meester's G e e r t j e , is een
vergelijkbare figuur. En wat aan het laatste werk van Margo Antink nog een bizondere
charme en distinctie verleent, het is de gevoelige zorgvuldigheid, ja de teedere, haast
moederlijke aandacht waarmee ook ál de bijpersonen.... behandeld is een veel te
onverschillig woord.... geboetseerd zijn en aangeblazen. Och, het doét het alles nog
niet; het échte, rijke, zinderende leven, men próeft het uit Oldeman en Line, uit tante
Koosje en neef Adriaan, uit den jongen Bertus wel in de eerste plaats.... Ik weet haast
niet aan wien ik den voorkeur geven zou, ik vond ze alle even uitstekend, even
kostelijk, ja kostbaar!
Kostbaar! Wat ik vroeger zoo dikwijls over van Looy gezegd heb, tot men het
eindelijk, door J a a p j e , is gaan beseffen, moet ik nu weer herhalen waar het betreft
Margo Antink: deze prachtige schrijvers-figuur wordt in ons koele, leuke - neen, ons
schandelijk-lauwe Holland weer enorm onderschat. Men vindt haar, geloof ik, wel
een aardige schrijfster, of zoo iets, misschien wel ‘vlot’ of ‘boeiend’. Maar ik zeg u,
dat zij klassiek is, grooter dan Betje Wolff, even belangrijk zeker als Geertruide
Toussaint - andere vrouwenfiguren uit onze oudere litteratuur komen ter vergelijking
in 't geheel niet in aanmerking. I n d e n V r i j e n A m e r i k a a n is fijner en grooter
dan K o b u s e n A g n i e t j e , dieper en hooger dan de C a m e r a O b s c u r a ,
minstens even echt litterair als Potgieter's proza, oneindig smaakvoller, artistieker
en beheerschter dan Multatuli, en minstens even geestig als hij. Het is niet heelemaal
prettig zulke dingen te moeten zeggen - hoe gaarne vereeren wij onze groote dooden!
- maar 't is nu eenmaal noodig. Toen ik omstreeks 1900 op deze wijze over van Looy
schreef, en zeide dat hij een standbeeld krijgen zou, werd ik uitgelachen. Van Looy,
de schrijver van die ‘realistische schetsjes’ een standbeeld - het was bespottelijk. Nu,
ik dring niet aan op een standbeeld, ook voor Margo Antink niet; ik houd in 't
algemeen niet erg van standbeelden.... Maar men moet bij ons nu eenmaal wel met
zulke verbluffende termen aankomen, wil het ‘groote publiek’ beginnen te begrijpen,
dat het ernst is, en dat wij toch heusch, heusch in ons kleine, onnoozele landje, wel
eens werkelijk groote schrijvers zouden kunnen bezitten. Als ik wéér eens over Margo
Antink schrijf, of over van Looy - er zijn trouwens nog wel andere grooten! - ga ik
over de Nobel-prijzen beginnen en hun werk vergelijken met dat van Knut Hamsun
b.v., of van Anatole France. Ook dat zal meevallen.
O, Holland zal het ook zonder Nobelprijzen wel redden! Geld speelt nu eenmaal
‘keine Rolle’ bij onze zich in weelde badende schrijvers. Staan er tegenwoordig geen
zesduizend gulden (zegge f 6000. -) op onze begrooting voor jaarlijksche subsidies
aan dichters en prozaïsten?
H.R.
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E. d'Oliveira, Grenzen, Amst., Van Munster's Uitgevers Mij.
Het is wonderlijk te aanschouwen hoe bepaalde denkbeelden, gevoelens en gedachten
over een tijdperk heen gedreven worden als zaden op den wind, hier en daar wortel
schietend en er tot zwakken of krachtiger groei gerakend.
In lang vervlogen eeuwen werd onbewust de diepere zin der zonde huiverend
verstaan - in later eeuwen werd zij tot schrik der vromen, die hel en verdoemenis
vreesden, tot de glorie der trotsche roekeloozen. Doch de moderne tijd heeft de zonde
gezien als een onversaagd metgezel van de deugd - nu worden zij niet langer verstaan
als de twee verwoede tegenstanders die uit tegenstrijdige sferen elkaar bestoken,
maar als wereldvreemde vijanden, die, in hoogere vriendschap op mysterieuse wijze
verbonden, het wondere spel spelen dat geen mensch nog in zijn geheime beteekenis
volledig heeft doorgrond. Het is de ontdekking geweest van de moderne psychologen,
die in koele termen deze wonderbare verwevenheid hebben aangetoond zonder haar
te ontwarren - het is Dostojevsky geweest, die deze hooge verwantschap op grootsche
en overtuigende wijze in zijn werken heeft bewezen, ofschoon zijn bewijzen, hoe
krachtig zij ook zijn, het mysterie behouden van wat met het verstand niet kan worden
doorgrond.
En al de gedachten, die rond dit groote zieleprobleem hebben gespookt, zijn als
de zaden geweest van nieuwe overtuigingen, nieuwe leerstellingen, die dikwerf krank
en gedrochtelijk bleken, omdat zij te zwak waren om de grootheid van hun oorsprong
te dragen.
Het goddelijk zaad dat op onvoorbereiden bodem nederkwam bloeide op met
bloesems van doellooze verdorvenheid. De heiligheid van de zonde is op gruwelijke
wijze geprofaneerd.
Wanneer wij in de hollandsche kunst zoeken naar den weerklank van deze stem,
naar een weerspiegeling van deze nieuwe geesteshouding die het geweten hervormde,
dan zouden wij ons hoofdzakelijk tot enkele proeven van moderne schilderkunst en
tot een enkel gedicht moeten bepalen. De Duitschers zijn ons op het gebied van het
proza daarin reeds lang voor geweest. Doch hier is nu een hollandsch boek, een
roman die als een kaleidoscoop de meest moderne geestesgesteldheden vertoont. De
schrijver, E. d'Oliveira moet zich in hoofdzaak gevoed hebben met Duitsche en
Russische litteratuur. Het expressionisme is aan zijn creatie ook niet onschuldig. De
vraag is nu, wat heeft hij willen geven en wat heeft hij bereikt?
Zijn verhaal schetst de langzame voorbereiding tot een wedergeboorte. Deze
wedergeboorte geschiedt niet, als in vroegere litteratuur, na een eindeloos vallen en
opstaan, na een doelbewuste worsteling met den vijand, de zonde - neen, de genezing
is een andere, men zou kunnen
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zeggen dat zij meer op homeopathische wijze geschiedt. De ziel wordt zoozeer
overvoerd van zonde, dat zij ten leste breekt, en waanzinnig in die gebrokenheid zich
zelf aanschouwt. De voorbereiding tot deze wedergeboorte wordt intusschen
telkenmale symbolisch uitgedrukt.
Doch wij behoeven slechts te kijken naar dien Duitschen expressionistischen
roman, welke veel opzien baarde in alle landen ‘Achatnen Kugeln’ van Kasimir
Edschmid om te ontwaren dat E. d'Oliveira niet bij machte was zijn grootsche opdracht
naar den eisch uit te voeren. In ‘Achatnen Kugeln’ is de suggestie sterk, de taal
bijtend en doelbewust, daar spreekt, men voelt het bij iedere bladzijde, een krachtig
en zelfstandig talent, welk men slechts de ‘défauts de ses qualités’ kan verwijten.
Het excessieve van het gegeven dat in den grond een ter dood verklaring van de
zonde inhoudt: put haar uit, daag haar uit, ten laatste wijkt zij en maakt plaats voor
de deugd, de zonde is dus niet onoverwinlijk maar zij is verraderlijk voor wie haar
schuwen, - deze excessieve stelling brengt een min of meer buitensporige ensceneering
noodzakelijkerwijs met zich mede. Deze noodzaak die tot dwang werd is ook in het
boek van d'Oliveira voelbaar, doch daar deze hollandsche schrijver veel verwarder
en zwakker is dan zijn duitsche collega, raakt hij verstrikt in de eigen netten - men
voelt dat hij als talent niet groot genoeg is om deze schepping waar te maken. Hij
heeft van de meeste personen, in wie hij den menschelijken strijd der hartstochten
schilderde, schimmen gemaakt, - en, wat erger is, karikaturen. Wij kunnen zijn
personagiën niet au sérieux nemen. Wat te denken van den blinden Rus, wiens korte
maar krachtige lijfspreuk ‘vreet’ is? Hij is ongetwijfeld symbolisch bedoeld - hij
‘ziet’ alles, ondanks de blindheid zijner lijfelijke oogen. - hij vertegenwoordigt in
het boek een demonische kracht, maar meest is hij alleen maar lachwekkend. De
schrijver mist geheel en al den hoogeren stijl, waarin deze groteske en symbolische
gestalten zouden kunnen leven. Bij Dostojevsky in de leer zijn beteekent nog bij
lange niet: hem te kunnen evenaren!
Dit boek is een waarschuwing. Hoe zeer moeten wij oppassen met de mystiek en
symboliek! Hoe gruwelijk is het vergrijp, dat geschiedt in onkundig beschrijven van
de werkingen der allergrootste machten: slechts gewijde handen mogen daaraan
raken. De schrijver die ‘Grenzen’ schreef heeft veel van den modernen geest, den
modernen strijd begrepen - hij heeft moéd willen bezitten om te getuigen, hij vergat
echter dat hij, ook als litterator, niet geschoold genoeg was.
Zie slechts, op bladzijde 8, de beschrijving van een kraamvrouw, die merkt dat
haar man haar bedriegt. ‘Zij rukte zich los uit haar slapheid, stond op, en waggelend
met groote stappen, ging ze niet naar de wieg, maar naar het vertrek naastaan.’
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Deze stijl mist merg. De zinnen zijn dikwijls onlogisch en slordig: ‘Dan golft zijn
gistend bloed met volle teugen naar zijn hoofd....’
En een bladzijde verder leest men: ‘hij heeft zich laten bedotten door een bar grof
gesponnen leugen.’ Hier is kracht noch fijnheid van zinsbouw. Soms is de stijl
afgebeten, naar expressionistischen aard, - dan vervalt hij weder tot langdradigheid.
Er zijn echter in dit boek wel curieuse uitspraken te vinden, treffende gedachten
hier en daar, en een enkele maal is de droomsfeer, deze voorbereidende stemming,
die vol wonderen is, bereikt.
Zoo b.v. in het visioen van den held, dat hem voert in het onderaarsch gewelf met
de zeven gangen waar het vogeltje hem telkens vooruitvliegt - het vogeltje, symbool
van.... ja - laten wij zeggen het eigen zielsmysterie dat zich niet vangen laat. Hier is
de ware inspiratie over den schrijver vaardig geworden.
Voor de kennis van dezen tijd is dit boek een curieus document.
J.D.W.

Jozef Muls, Het Rijk der Stilte (De Kunst en de Oorlog). Amsterdam, Mij.
voor Goede en Goedkoope Lectuur. 1920.
Een bundel opstellen, die op vele bladzijden is een boek van rouw, en toch niet wil
zijn een boek van hopelooze droefheid. Geleerd door de lessen der historie ziet de
schrijver in de teekens der verschrikking - de hier verzamelde beschouwingen werden
tijdens den oorlog geschreven, toen de heer Muls als Belgisch vluchteling door
Europa zwierf - de nadering van een nieuwen tijd. Terwijl heel een groot en schoon
verleden in elkaar stortte, trachtte hij, voor de geslachten van morgen, een bewijs na
te laten van hetgeen hij voelde bij 't verlies van 't allerschoonste dat de vaderen als
een kostbaar erfpand hadden nagelaten.... en hoe een Vlaming eenzaam doolde door
de wereld.
Temidden van het rumoer van den wereldoorlog, wendde hij zich tot de kunst die
hij op zijn weg ontmoette - voor hem het Rijk der Stilte. En hij getuigt ervan, hoe
hij in haar vond wat Carlyle noemde ‘het ware, goddelijke en eeuwige onder het
tijdelijke en beuzelachtige’. Van de opeenvolging der wereldrijken, hoe ontzaglijk
ook de gebaren van kracht en geweld eens geweest zijn, die zij over de aarde hebben
gemaakt, bevond hij niets gebleven van wat Schoonheid, bedacht en bewerkt door
de eenzamen, die zoo, zonder het te weten, de baan afbakenden der menschenkaravaan
op haar tocht naar de eeuwigheid. Terwijl de aarde geschokt werd in de
afschuwelijkste krampen, terwijl het oosten en het westen baadden in een vloed van
bloed, verschijnt hij ons als een der dragers van eene innerlijke Rust die sterk doet
zijn onder elke beproeving, als een der wezenlijk vromen, wier handen wat poovere
kleinoodiën zoeken te redden uit de algemeene verwildering
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en verbeestelijking die alle cultuur dreigt met volkomen vernietiging.
En hij is hierin, dàt vooral is voor mij de charme van dit boek, volkomen echt,
eerlijk en oprecht. Elke zweem van pose, van doen-alsof is volmaakt afwezig,
allerminst denken wij bij den heer Muls aan een voozen artiesteling, die in ernst-zware
tijden zich quasi-gewichtig zoude maken met kunst. Hij toont zich van begin tot
einde, ofschoon een beproefde, zoo innig en echt menschelijk, en het gebeurt hem
niet slechts éénmaal dat hij, opschrikkende uit zijn kunstbeschouwingen, eensklaps
zich het hart voelt krimpen om de duizenden die onderwijl sneuvelden op de
eindelooze fronten, zoodat hij, onmiddellijk na de verrukking om het beeld van den
god Anubis, zich in treurnis verliest om den waanzin onzer beschaving. Het is overal
gevoeld, en zuiver, en zoo doet het niet vreemd aan, dezen Vlaming, terwijl de
belforten en torens van zijn land vielen onder de bommen, zoo schijnbaar volmaakt
immuun voor de beroeringen van een gruwelijk Heden te zien opgaan in de
beschouwing van over Europa verspreide kunstschatten, of hem diepzinnig te hooren
bespiegelen over eene kunst-der-toekomst: kunst, gelijk hij zegt, van grooter
menschelijkheid.
Want wat is het? Wat is het dat dezen balling zoo vast en klaar doet schrijven, en
onder alles getuigen van zijn geloof aan behoud en redding? Het is de vroomheid,
meen ik, en de zuiverheid van zijn gevoel.
‘Deze tijd brengt vele menschen nauw tot elkaar, aldus getuigt hij Juni 1917, omdat
zij alle lijk broeders worden in het dragen van het groote gemeenschappelijk leed.
Wij zijn de dulders van deze ontzaglijke omwenteling aller waarden. Wij gaan in
den grooten smeltkroes en doorstaan de loutering van het vuur om het zuiver metaal
te vormen dat de blokken van den nieuwen wereldbouw zal samen houden. Tot over
de vijandelijke frontlijnen met de roode hel der brakende vuurmonden, de
verschrikking van 't gedonder en de aardbevingen der onderaardsche mijnen, steken
de menschen de handen naar elkaar uit omdat zij elkaar noodig hebben, omdat geen
mensch zonder zijn evenmensch kan bestaan. De aarde wordt zoo klein, dat zij weldra
slechts als een groot gemeenschappelijk huis zal zijn waar de menschen wel als
broeders onder eenzelfde dak zullen moeten leven.’
De aarde wordt zoo klein - en zoo doet het er niet toe, of wij met den schrijver te
Oxford, te Barcelona, te Petrograd, te Parijs of in den Kaukasus zijn - het is overal
dezelfde zuivere vooroordeelsvrije mensch, dezelfde bewogen kunstenaar, in wien
naast weemoed, naast de ontroerende innigheid der herinnering aan het geliefde land
onverzwakt een blij idealisme leeft, een optimisme, een eeuwig brandend geloof, het besef, dat slechts waarachtig gelukkig is de mensch, die met ontroerd gemoed
heel de aarde kan bezitten in den droom.
D.Th.J.
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De wandschilderingen-tentoonstelling in Den Haagschen kunstkring.
Het belang van deze tentoonstelling ligt in het feit dat.... zij mogelijk is geweest; dat
het kon gebeuren dat een aantal architecten en schilders zich paarsgewijze
aaneengesloten hebben, om in samenwerking tot schoonheidsuiting te komen, iets,
dat een 30-tal jaren geleden volslagen onmogelijk geweest zou zijn, omdat de
schilderkunst in het tijdperk van het impressionisme zich (vrijwel) uitsluitend met
het ‘schilderij in lijst’ als zelfstandig doel en afgesloten geheel bezig hield, en de
architectuur-als-kunst zoogoed als niet bestond. Zoo is deze tentoonstelling er eene
die blijde stemt, omdat zij niet alleen getuigt van het nieuwe zelfbesef, dat de
scheppende bouwmeester zich weder kunstenaar voelt, of van den herwonnen band
tusschen architect en beeldenden kunstenaar, maar ook - en vooral - omdat zij een
uitvloeisel is van het nieuwe, zij het nog onbewuste, besef van de eenheid van alle
cultuuruitingen, bepaald door den zelfden onontkoombaren drang, de geest van den
tijd. Naarmate die drang sterker is, is de tijdgeest een vaster baan voor den mensch,
een sterker steun bij zijn innerlijke noodzakelijkheid zich te verstaan met de hem
omgevende wereld. Hij voelt zich daar dan immers meer één mede, hij kan er in
opgaan zonder verzet, omdat hij zich in de eerste plaats voelt als deel van het geheel.
Deze tentoonstelling is weder een aanwijzing dat in onze maatschappij het bewustzijn
van de noodzakelijkheid samen te gaan, een gemeenschappelijk doel na te streven,
de kunstenaars begint te leiden.
Daarom is het niet in de éérste plaats de qualiteit van het gebodene, die deze
tentoonstelling hare belangrijkheid geeft. Het is wel jammer dat de ouderen, die zich
op dit gebied een naam verworven hebben, ontbreken, maar daarom is deze
tentoonstelling nog geenszins mislukt. Ja, eigenlijk was het voor deze expositie, als
manifestatie, van minder belang te kunnen toonen wat de ouderen op het terrein der
wandschilderkunst praesteeren, dan wel, een beeld te geven van het streven der
jongeren, in een eendrachtig samengaan van schilder en architect.
Van die ouderen namen van Konijnenburg en Roland Holst wel degelijk aan dat
streven deel. Zij immers hebben beiden een spreekbeurt op zich genomen, om van
het wezen, het streven en de moeilijkheden bij deze kunstuitingen te getuigen, terwijl
van Konijnenburg tevens, met Derkinderen, Toorop, Berlage en Mendes da Costa
de ingezonden ontwerpen beoordeeld heeft. Zonder van Konijnenburgs woorden
zouden de eerste regels van dit artikel zeker anders uitgevallen zijn.... Roland Holst
moet nog spreken, terwijl ik dit schrijf.
Maar niet alle inzenders toonen inderdaad een zoeken naar verband
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tusschen schilder en bouwkunst: Kennedy, Westerman en Bueno de Mesquita toonen
niet in hunne inzendingen beseft te hebben, waarom het bij de andere deelnemers
eigenlijk gaat. Men voelt, als toeschouwer, niet de geringste belangstelling voor de
architectuur, waarin die werken moeten passen en men moet wel aannemen dat ook
die schilders zich heel weinig rekenschap gegeven hebben van de eigen eischen van
die architectonische gegevens.
Bij alle andere ontwerpen is zoo'n samenhang wel aanwezig, echter niet altijd even
duidelijk. Die schilders zijn Johannes Linse, H. Meyer, J.H.E. Schilling, H. v.d. Stok,
Jan Gregoire, P.A. Hofman, A.H. Gouwe en G. Hogerwaard, die in dezelfde volgorde
hebben samengewerkt met de architecten D. Roosenburg, M. de Klerk, N.P. de Koo,
R.C. Mauve, G. Arendsen, van Dijk, Wouter Hamdorf en J. Prent.
Onderling zijn deze werken natuurlijk zeer verschillend, zoowel in de opvatting
of stelling van de problemen als in qualiteit. Ook is er een qualiteitsverschil in de
wijze, waarop de problemen opgevat zijn. Zoo heb ik bij Meyers inzending, een niet
zeer gelukkige combinatie van vrij conventioneele stileering en gematigd naturalisme,
niet het gevoel gehad, dat een zoodanig werk uitsluitend in een zeer speciale
architectuur zou passen (als het tenminste ergens zou passen). Het andere uiterste
vormt de wonderlijke, van kleur zeer schoone en suggestieve lijnencompositie van
Linse. Dit zou bijna een zuiver decoratieve vlakvulling kunnen zijn, zich prachtig
aansluitend bij een zeer speciale architectuur (jammer dat Roosenburgs ontwerp niet
uitvoeriger is). Linse bedoelde, door die lijnen, aan welks beloop de menschelijke
figuur tot ver-weggemoffelde grondslag dient, zekere gemoedsstemmingen uit te
drukken. Dat gelukte hem echter niet: de expressieve koppen brengen die stemmingen
meer op den beschouwer over dan het lijnenstelsel. Hoewel deze proeve merkwaardig
is, hinkt de kunstenaar toch te veel op twee gedachten, dan dat men van een slagen
zou kunnen spreken.
Tusschen deze twee polen staan de anderen in. Het naast aan Linse staat Schilling.
Zijn werk is wel het meest waardevolle, want het meest belovende, van de geheele
tentoonstelling. Hij is waarlijk monumentaal in zijn kleine, maar op zeer groote
schaal gedachte, groepen, bijna geheel uit horizontale en verticale lijnen opgebouwd.
Prachtig van kleur - paarsrood zwart en wit - grootsch van visie en ongewoon gevoelig
in gebaren en details van handen en armen, (men zie het op ware grootte uitgevoerde
fragment). Maar als wanddecoratie zijn deze verschillende, op zich zelf staande
figurengroepen te mager. Zoo belóven deze, buitengewoon knappe ontwerpen meer
dan zij geven.
Hogerwaard is hinderlijk grof, bruut in zijn voorstelling, smakeloos in zijn kleur,
onfijn in de uitvoering. Maar ook hier is de poging -
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die allen min of meer beheerscht - een vlakke, dieptelooze, wandvulling te geven,
wel met succes bekroond, en in ieder geval serieus. Evenals bij Hofman, komt echter,
tengevolge van zware insluitende lijnen en hun beloop, het hoofdmotief in een nis
tegenover de verdere compositie. Bij Schilling komt hetzelfde onbedoelde effect ook
eenige malen voor. Gouwe is zuiver decoratief, zijn ontwerp herinnert eenigszins
aan Colenbrander-aardewerk, is dus in stijl al een beetje verouderd, zijn teekening
is conventioneel-modern, het geheel onrustig. Het aanbrengen, hier en daar, als
symbolen, van enkele werktuigen, tegen de fond is prutserig.
Gregoire zond een pakkende Gekruisigde Vrouw, bestemd voor de hal van een
kraamverpleging. Men kan niet zeggen dat deze interpretatie van eenige strophen
uit het ‘Stabat Mater’, waarmede het ‘Moederlijk lijden’ gemeend is, de meest voor
de hand liggende is. En ook is het wel eenigszins gezochte motief voor een
kraamverpleging getuigend van een.... jeugdig pessimisme. Maar, dat daargelaten:
de mooi geteekende en van kleur zeer indrukwekkende wand-schildering zal het
zeker goed doen in de ruime architectonische omgeving waarvoor zij gedacht is.
Echter heeft Gregoire zich de opgave wel wat eenvoudig gesteld in zijn enkele kleine
paneelen.
Blijven nog over Hofman en van der Stok. De eerste, die tot nog toe niet veel
origineel werk liet zien (invloeden van Holst, Toorop en van Konijnenburg
overheerschten het werk) en in groote vroegere composities wat gevoelloos en
gemaniereerd aandeed, echter voor de postzegelprijsvraag met eenige zeer goede
ontwerpen aankwam, - verrast op deze tentoonstelling met een zeldzaam nobele en
monumentale compositie. Jammer dat de kleur (groen, paars en goud) niet aangenaam
is. Maar de teekening is knap en grootsch. Hier is monumentaliteit, ornamentale
beheersching van het vlak (behoudens het bij Hogerwaard genoemde bezwaar) en
schoone uitbeelding tegelijk. Het fragment hierbij weergegeven, geeft een gedeelte
der ‘Treurende menschheid’, ter weerszijden van ‘de Opstanding van den mensch’.
Het ontwerp is bedoeld voor het Crematorium te Velsen.
Ten slotte van der Stok. Deze is zeker de verst-ontwikkelde kunstenaar, de knapste,
zijn ontwerp het meest beheerschte, het meest overwogene en het rijkste. Het is
bestemd voor de voorhal van een theosophische Loge. Zoo is de voorstelling geheel
Theosophisch-symbolisch. De afgebeelde compositie heeft tot onderwerp een aan
de openbaring van Johannes ontleend motief. Johannes Chrysostomus zit op den
voorgrond. Achter hem de vier apocalyptische Ruiters, gezien in verband met den
stand der sterren. Zij zijn, van links naar rechts, de planeten Mercurius, staande in
de Weegschaal, Jupiter in de Schutter,
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Mars in de Ram, (de ruiter in den Perseus) en Saturnus in de Schorpioen. Zoo zijn
alle teekens, die de verschillende figuren moeten uitdrukken, op hun vaste plaats en
is het geheel een samenstelling van symbolen. Het is een groepeering van elementen
en figuren geworden en men moet zeggen, dat van der Stok in zijn vlakke stijl, in
zijn robuste teekening, in zijn samenvoeging zeer goed geslaagd is.
Deze tentoonstelling, waarvoor de steun van Rijk en Gemeente verkregen is, bracht
onoverwinnelijke moeilijkheden mede. Het was, door gebrek aan ruimte absoluut
onmogelijk, ook maar één ontwerp in zijn geheel, op de bedoelde grootte en in de,
aan de bedoeling beantwoordende omgeving, te laten zien. Er moest geschipperd
worden. Men gaf een détail van elk ontwerp op ware grootte, dat, in een te kleine
ruimte en uit zijn verband gerukt, natuurlijk niet tot volle werking kon komen; verder
een architectuurteekening, die een min of meer duidelijk begrip geeft van de
bestemming van het werk en een iets grootere teekening van het geheele ontwerp.
Het komt mij voor dat op deze wijze zoo goed mogelijk getracht is het onmogelijke
te vervangen. Den architect J. Prent alle lof voor zijn indeeling en aankleeding van
de zaal!
G. KN.

Mariano Pietro Malmesi.
Het is wel opvallend hoe de publieke opinie veelal geleid wordt door bijkomstigheden
die buiten de hoofdzaak geheel omgaan.
Zoo heeft zich om den schilder Malmesi een verdichtsel gesponnen, als van een
zonderling die, slechts bijgestaan door enkele werklieden zich zelf een huis bouwde
dicht aan het Scheveningsche strand. En curieus was dit huis ook, want het had een
loggia, heel groote ramen, een vierkant dak met een tuin er boven op. En men sprak
over het huis en den eigenaardigen bewoner, die natuurlijk een buitenlander was,
maar vergat het voornaamste.... dat hij schilder was van meer dan gewone capaciteiten.
Nu onlangs hield deze Italiaan, want dat is Malmesi, een tentoonstelling in zijn
atelier, en men vergat schier weer dat hij schilder was totdat.... een hond en een kat
en een petroleumlamp met als gevolg een kleine binnenbrand, de journalistische
reportage in beweging bracht, en een bericht van ‘Brand in het atelier van Malmesi’
- portret van den Italiaanschen gezant - eenige schilderijen verbrand enz. enz. de
ronde deed.
Ware Malmesi Kees van Dongen, men zou kunnen denken aan reclame, maar niets
is juist verder van hem dan de aandacht te trekken door iets anders dan zijn werk.
En dit toch is waarlijk wel waard dat er eenige notitie van genomen wordt. Malmesi
toch is een schilder - die schilderen kan, die vlot en vaardig een portret kan aanzetten,
een stilleven in goede toonverhoudingen tegen elkaar kan
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smeeren, die een naakt met rappe streken kan opbouwen, die meer in zijn mars heeft
dan men, uit enkele, op bestelling gemaakte, portretten, zou vermoeden. Want voor
den portretschilder is niet iedere opgaaf een inspiratie, boeit niet ieder sujet hem
voldoende om een kunstwerk te maken, terwijl veelal de opdrachtgevers nog hunne
wenschen van pose, entourage enz. hebben. Dat hij een goed portret kan schilderen
bewijzen o.a. dat van den Italiaanschen gezant en van den burgemeester van
's-Gravenhage, maar wij beoordeelen Malmesi het best uit de portretten die hij van
zijn vrouw, van zijn vrienden maakte, uit de groote figuurstudies, uit de stillevens.
Dan zien wij hem als de geïnspireerde kunstenaar die niet alleen over vaardigheid
van penseel beschikt, wat tot een zekere knapheid kan leiden, maar die zijn werk tot
schoonheid weet op te voeren, waarvan ook wij de ontroering ondergaan.
Zoo zien wij een portret van zijn vrouw ‘melancholie’ genoemd, waar hem
ongetwijfeld de droeve blik inspireerde, want dit is geen pose, maar een vastgegrepen
moment, zoo is voor ons het portret van den schilder Van Waning, forsch en fleurig,
zoo 'n knielend naakt, waaraan wij zien dat de kleur van de blanke huid, het sterke
licht en donker, den schilder boeide; daardoor is dit ook meer geworden dan een
geschilderde pose, en al is het voor menigeen wellicht niet voldoende af, mij is het
er te liever om, wijl ik er de schoonheid in voel die de kunstenaar tot het maken van
dit werk voerde.
In deze schilderijen is Malmesi geheel zich zelf en kunnen wij hem waardeeren
om zijn forsch talent, zijn rake schildering en zijn - een voor een kunstenaar niet
minder belangrijke factor - gevoelige observatie.
R.W.P. Jr.

Mevrouw W. Carbin-Gips in ‘De Zonnebloem’.
Wij hadden kort geleden het genoegen in dit maandschrift een teekening op te nemen
- portret van een baboe - van een mij tot toen onbekende kunstenaresse, mevrouw
Carbin-Gips. Deze teekening getuigde van een scherpen blik en van een groote
habiliteit, die ons naar verder werk van deze teekenaresse deed verlangen, en ziet,
daar hield de kunsthandel ‘De Zonnebloem’ in de afgeloopen maand een kleine
expositie van haar werk. Het waren teekeningen en schilderijen, die mijn meening
versterkten, dat mevr. Carbin een zeer serieuze artieste is, die ook wel een eigen kant
aan haar werk heeft. Hoewel het groote publiek in het algemeen meer voelt voor
schilderijen en ik de geschilderde stillevens met vruchten o.a. van mevr. Carbin zeer
zeker weet te waardeeren, om de kleur en de goede schildering, zoo wil ik toch hier
in het bijzonder de aandacht vestigen op de teekeningen van deze kunstenaresse, ook
omdat voor mij hier haar sterkste kant ligt. Zij neemt zeer nauw-
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keurig waar, en ziet in mensch en ding vooral de lijn, de contour, de tegenstelling
van zwart en wit - kortom het teekenachtige. Daarbij beschikt zij over een vaardigheid
van stofuitdrukking alleen met dit wit en zwart, die zeer groot is. In een groot gewei,
waar het verschil tusschen het hoorn en het skelet zeer goed uitkomt, en ook in een
doode mol, waar het zachte fluweelige van de vacht bijzonder contrasteert met het
leerachtige der pootjes, en het harige van 't staartje komt deze zijde van haar talent
uitmuntend tot haar recht. Ook haar geteekende portretten getuigen hiervan, en
daarenboven hebben zij de kwaliteiten die een goed portret moet hebben, zij geven
niet alleen de materie maar ook de afspiegeling van den innerlijken mensch. Er zit
uitdrukking in de oogen, in de lijn van den mond, mevrouw Carbin heeft hare sujetten
niet alleen bezien, maar doorgrond.
Wat wij nog verder van haar mogen verwachten weet ik niet, ook niet welke
richting zij uit zal gaan, noch of zijzelve de kleur prefereert boven de lijn, voor mij
echter zie ik in haar een begaafde artieste die op de lithografische steen, in het
houtblok, of met de etsnaald voortreffelijke dingen zou kunnen maken.
R.W.P. Jr.

Albert Gos op ‘voor de kunst’ en Piet Wiegman in Gerbrands'
kunsthandel.
Van meer belang was het geweest, indien men H o d l e r ' s werken op ‘Voor de
Kunst’ had getoond*). De beste buitenlanders zien we hier niet of laat. Maar toch is
ook het Zwitsersch landschap van Albert Gos welkom, niet doordat het iets nieuws
geeft wat levens- of kunstrichting betreft, integendeel, - en het is dit, waardoor de
alleen op het nieuwe beluste er met geringschatting aan voorbij zal gaan -, maar
omdat het zuivere doorwerkte arbeid is van een Zwitser, die de eigen natuur
doorvoelde, haar karakter te doorgronden trachtte en in dikwijls schoone beelding
gaf. En, wat goed is en echt blijft goed, tot wat voor richting ook de kunstenaar die
't schiep, behoort. Bovendien is, waar zooveel geknoeid wordt, werk van zuivere,
goede factuur te zien, ook van belang. De moderne Nederlander zal er zich echter te
eerder van afkeeren, daar het berglandschap hem, oppervlakkig, herinnert aan wat
hij in allerlei slechte afbeeldingen van het bergland gezien heeft, en doordat het,
natuur weergevend, zoo het schijnt, nog niet eens aan 't impressionisme toe is, of
waar de schilder dit heeft trachten te geven, in z'n kleine schetsen, hij op z'n minst
is. - De Zwitser is over 't algemeen meer beeldend dan picturaal, ook is hij in de kern
doordringend en ontledend, zoodat de impressie van 't oogenblik, zoodat de oplossing
van den vorm door het

*) Er heeft zich te Bern een Hodler-commissie gevormd tot bekendmaking van zijn werk; de
mogelijkheid tot een tentoonstelling hier te lande bestaat dus.
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licht, en dus het impressionisme nooit in Zwitserland beoefenaars van eenige
beteekenis heeft gevonden. Bovendien is de Zwitsersche natuur niet atmosferisch,
niet omhuld door de fijne damp die de omtrekken het vervloeiende geeft, de kleuren
het tonige, oorzaak waardoor vele picturaal aangelegde Nederlanders niet van
Zwitserland houden. Een Zwitsersch schilder, die zijn land schildert, zal dus vanzelve
dàt schilderen wat zijn land in zijn oogen de schoonheid geeft: d.w.z. de karakteren vormenschoonheid: de karakteristieke vorming der rotsen, wanneer ze kaal, hoekig,
of als een steile versterkingswand, tegen den hemel staan, of, waar ze gespleten tot
ravijnen zich vormden; ook de dikke onbetreden sneeuwlaag, die de rotsplooien vult,
of haar als een kleed bedekt. Den gletscher in zijn vorming zal hij weer te geven
trachten of de neerschuivende lawine. En het licht, - dat hem niet zal zijn 't diffuse
licht dat zweeft in de atmosfeer, of het door de wolken over 't landschap gloeiende,
dat onze schoonheid schept; maar het vormen-verscherpende in den middag, en alleen
kleuren-praal bij ochtend en avond, - zal hij 't liefst schilderen als ochtend- en
avondgloed.
Aldus de schilder Albert Gos, evenals zijn landslieden Cardinaux of Columbi e.a.
(Segantini belangrijker in verschillende opzichten, is niet typisch Zwitser). Zijn
vormende kracht blijkt 't meest uit de in rotslagen opgebouwde piramide van den
Mont Cénis, uit de in groenachtige doorzichtige blokken saamgestelde
Gorner-gletscher onder den vooroverhangenden, gewrongen boomstam en de ravijnen
van de Gorges de Trient. Zijn lichtgloed-schildering is 't mooist in den ‘Mont-Cénis,
in den gloed der eerste zonestralen, zich spiegelend in 't Riffelmeer’; z'n forsche
schilderstoets zien we 't best in de Rochers au Salève, het van dicht-bij geziene
rotsgesteente onder de wolklucht, en in de schilderij van de ‘Paysage à Caux’, ten
deele onder sneeuw bedekt, en deels met bloemen bestipt, met 't meer als achtergrond.
Maar het meest doorvoeld is de ‘Premier Neige sur l'Alpe’, een sneeuwbedekte
hoogte, waaruit enkele paarschgele voorjaarsbloemen fijn staan tegen de teer blauwe
lucht, waarin de zuiverheid is uitgedrukt van atmosfeer en sneeuw en men de eenheid
voelt van gevoel en uitbeelding. Ditzelfde ook in het somber wolkenmeer, door den
schilder ‘Tableau symbolique: mauvaises pensées’ genoemd, dus door den titel
offerend aan de nieuwe geestesrichting (in Zwitserland met de laatste periode van
Segatini 't eerst tot uiting gekomen) wat echter niet in 't wezen van zijn kunst ligt.
Komen we van dezen Zwitser met z'n meest voortreffelijke ‘peinture’ bij Piet
Wiegman's schilderijen, (die evenals zijn teekeningen en houtsneden bij Gerbrands
tentoongesteld zijn), dan zien we ons in een gansch andere wereld verplaatst, niet 't
meest doordat deze Hollander geen Zwitser is, maar doordat er, - we weten 't tusschen de kunst van
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de 19e eeuw en die van onzen tijd een afgrond is. We zagen daar een voltooier, hier
een zoeker, daar een technisch zeer bedrevene, hier in vele opzichten een stamelaar
in een nieuwe taal. Het meest worden we ons dat bewust, als we Gos' Gletschers, de
doorzichtige vorm-vaste, haast geometrisch gevormde massa vergelijken met wat
P i e t W i e g m a n een waterval noemt. De Zwitser heeft zonder merkbare
bewogenheid zooveel mogelijk objectieve, ook stoffelijke beelding willen geven;
Piet Wiegman de expressie van 't gevoel van 't zien van een waterval. Ze gingen uit
van anderen grond, men heeft dus andere eischen te stellen: niet de gevoelsweergave
van den Zwitser, niet de technisch volmaakte natuurbeelding van den jongen
Hollander. Hier is de vraag of het een expressie is, die hetzij ontroert, hetzij als vast
plastisch beeld op zich zelf schoon als geheel, ons verschijnt. Als zoodanig is dit
echter nog een zwakke poging, doch allerminst kunst. Er is beter werk. Niet
natuurbeelding dus, maar expressie en plastische vorming is Piet Wiegman's doel,
al heeft hij een enkelen keer (in een goed geteekend fijn-duinlandschapje en een wat
hard maar krachtig geschilderd vrouwennaakt) de natuur direct weergegeven. In zijn
P o r t r e t t e n is hij bovenal de expressionist. Hij wilde dus den indruk die een mensch
op hem maakte in beeld brengen en deze in zooveel mogelijk samenvattende plastische
vormen geven. Van Le Fauconnier, als zoovelen, uitgaande, 'tgeen o.a. blijkt in den
‘Jongen Man’, gaf hij in andere portretten uitdrukking en vormgeving krachtiger,
hoewel nog onevenredig. Zoo bereikte hij in de plastisch gebouwde koppen soms
groote uitdrukkingskracht, (o.a. in ‘De Man en Vrouw’), maar de lichamen zijn van
een al te primitieve structuur, wellicht bedoeld om de geestelijke expressie van den
kop grooter te doen schijnen (ook door 't veronachtzamen der grootte-afname in
perspectief wordt dit bevorderd) wat echter integendeel de aandacht juist sterker op
deze tekortkomingen richt. Ook in de stillevens en landschappen zien we hem, nu
meer, dan minder gelukkig, ernstige pogingen doen tot eigen plastische beelding te
komen, in teekeningen, houtsneden en schilderijen. Het meest bevredigend zijn het
eerst de houtsneden, waaronder de goed overwogen gecomponeerde ‘Adam en Eva’.
Hier blijkt weer dat den geest, die in vrijheid nog niet tot volkomen uitdrukking kon
komen, dit eerder gelukt waar hij gebonden is aan het materiaal, dat vaster vormgeving
eischt. Wellicht is Piet Wiegman ook daarlangs gekomen tot zijn verschillende
aquarellen van Boomen, die, naar ik meen, tot zijn laatste werk behooren. Het zijn
Boomstammen met achtergrond van huizen, muren, een boom met takken en enkele
blaren, waarin het geforceerde, dat o.a. in ‘de Waterval’ en de schilderij van een
bloeienden boom zich toonde, plaats heeft gemaakt, voor meer eenvoud, harmonische
kleur en zuiverder beelding en lijnensamenstel.
C.V.H.
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