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Inhoud van Deel LXIII.
ALKMAARSCHE SCHILDERS
(TWEE), door S. KALFF, met twee
illustraties

Bladz.
289

ANTWOORD OP EEN BRIEF, door
FRITS TINGEN

272

APRILDAG, door HÉLÈNE SWARTH

247

BALI (OP) TERUG, door W.O.J.
361
NIEUWENKAMP, I, met 4 illustraties naar
teekeningen van den schrijver
BEREND, door ROEL HOUWINK

249

BRITISH MUSEUM (IN HET), DE
228
GRIEKEN, door J. DE GRUYTER, I, Vóór
de Groote Eeuw, met 11 illustraties
BIJ EEN DENKBEELDIGE ROOS
33
VOOR DE LIEDERENZANGERES:
Mevrouw A.L....., door JAC. VAN LOOY
CHARTRES, door Ir J.H. PLANTENGA, 378
met 9 illustraties
DE EENZAME WACHTER AAN DE 306
KUST VAN HET EBBEND
VERLEDEN, door P.H. RITTER Jr., met
9 illustraties
DE LAATSTE ROL VAN JEAN
BAPTISTE POQUELIN, door PAUL
KENIS

48

DE MOEDER, door INA
BOUDIER-BAKKER

393

DE ONAFHANKELIJKE, door M.E.
KLINKHAMER-VAN HOYTEMA

324, 399

DE WRAAK, EEN CHINEESCH
SPROOKJE, door P.C. BOUTENS

106

DUITSCH NOODGELD, door J.A.
LOEBER JR., met 21 illustraties

165

EEN DAG, door ALICE VAN NAHUYS

201
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EEN DOKTER, door JUZO
ALEXANDROFF

184, 262

EEN LENTESPROOKJE, door AART
VAN DER LEEUW

35

GEDENKSCHRIFTEN (UIT MIJN),
London 1894, door L. VAN DEYSSEL

110, 171

HET DOODE KINDJE IN APRIL, door 248
HÉLÈNE SWARTH
HET LIED DER VELEN, door FRITS
TINGEN

131

HET TROTSCHE LIED, door P. OTTEN 183
HOMERUS, FRAGMENT VAN
‘HELLAS’, door P. BROMMER, met 10
illustraties

369

HYMNEN, door J.J. VAN GEUNS

194

IBSEN'S (HENRIK) GRIMSTADTIJD, 153
door E. LACOMBLÉ. met 10 illustraties en
een reproductie naar Ibsen's handschrift
IK KAN NIET STIL ZIJN, door Z.
VERSTYNEN

274

IN 'T GRIJS VERTREK, door HÉLÈNE 170
SWARTH
IN 'T VOORBIJGAAN, door SIEGFRIED 197
VAN PRAAG
IN VOTO, door KAREL VAN DE
WOESTIJNE

389

KLOOSTERLEVEN, door J.J. VAN
GEUNS

397

KRONIEK

59, 133, 203, 275, 347, 419

MÜNCHENER MARIONETTEN (DE), 78
door H.G. VAN DER VIES, met 10
illustraties
NEDERLANDSCHE CARICATUUR 296
(NADERE NOTITIES OVER), door
CORNELIS VETH, I, De Humor van Jacob
Smies en zijn tijdgenooten, met 12
illustraties
RIVIÈRE (HENRI), door H. VAN LOON, 145
met portret en 7 andere illustraties
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ROELOFS (WILLEM), (1822-1922),
door MR. H.F.W. JELTES, met 11
illustraties

217

SCHILDERIJ (HET) EN DE MENSCH 243
door A.M. HAMMACHER, met 1 illustratie
SONNET, door JO LANDHEER

418

SONNETTEN, door JO LANDHEER

56

SONNET, door P. OTTEN

273

STRUBBELINGEN, door EMMY VAN
LOKHORST

125

TAJ MAHAL, door EDW. B. KOSTER

417

TENEBRAE, door KAREL VAN DE
WOESTIJNE

319

THEATER-TENTOONSTELLING TE 385
AMSTERDAM (DE), Een nabetrachting,
door OTTO VAN TUSSENBROEK, met 2
illustraties
THOLEN (W.B.), door Mr. R.S. BAKELS, 1
met portret en 6 illustraties naar werken
van den Meester
TIBETAANSCHE (DE) AFDEELING
VAN 's-RIJKS ETHNOGRAPHISCH
MUSEUM TE LEIDEN, door W.F.
STUTTERHEIM, met 6 illustraties

314

UIT EEN SANATORIUM
(FRAGMENT), door ETHA FLES

339

VATTIER KRAANE (DE COLLECTIE), 73
door Mr. H.F.W. JELTES, met 5
illustraties
VIÉRIN (MET) TE DAMME, door STIJN 21, 94
STREUVELS, met 15 illustraties
VILLERS (DE BOUWVALLEN VAN), 9
door HUIB LUNS, met 5 illustraties
VOOR MIJN VROUW, door P. OTTEN 182
WEENSCHE GOBELINS (DE), door
MAX EISLER, met 10 illustraties

14, 88

WINTERDAG, door HÉLÈNE SWARTH

34
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BEREND

249
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WILLEM ROELOFS

217

JELTES (Mr. H.F.W.)

DE COLLECTIE VATTIER
KRAANE

73

KALFF (S.)

TWEE ALKMAARSCHE
SCHILDERS

289

KENIS (PAUL)

DE LAATSTE ROL VAN
48
JEAN BAPTISTE POQUELIN

KLINKHAMER-VAN
HOYTEMA (M.E.)

DE ONAFHANKELIJKE

324, 399

KOSTER (EDW. B.)
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417
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LOEBER JR. (J.A.)
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LOKHORST (EMMY
VAN)

STRUBBELINGEN

125

LOON (H. VAN)

HENRI RIVIÈRE

145

LOOY (JAC. VAN)

BIJ EEN DENKBEELDIGE
ROOS VOOR DE
LIEDERENZANGERES,
MEVROUW A.L.

33

LUNS (HUIB)

DE BOUWVALLEN VAN
VILLERS

9

NAHUYS (ALICE VAN) EEN DAG

201

NIEUWENKAMP
(W.O.J.)

OP BALI TERUG, I

361

OTTEN (P.)

HET TROTSCHE LIED

183

OTTEN (P.)

SONNET

273

OTTEN (P.)

VOOR ZIJN VROUW

182

PLANTENGA (IR. J.A.)

CHARTRES

378

PRAAG (SIEGFRIED
VAN)

IN 'T VOORBIJGAAN

197

RITTER JR. (P.H.)

DE EENZAME WACHTER
AAN DE KUST VAN HET
EBBEND VERLEDEN

306

STREUVELS (STIJN)

MET VIÉRIN TE DAMME
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SWARTH
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SWARTH

HET DOODE KINDJE IN
APRIL

248

SWARTH

IN 'T GRIJS VERTREK

170

SWARTH

WINTERDAG
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TINGEN

ANTWOORD OP EEN BRIEF 272

TINGEN

HET LIED DER VELEN

131

TUSSENBROEK (OTTO DE
385
VAN)
THEATER-TENTOONSTELLING
TE AMSTERDAM
VERSTIJNEN (Z.)

IK KAN NIET STIL ZIJN

274

VETH (CORNELIS)

NADERE NOTITIES OVER 296
NEDERL. CARICATUUR, I,
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DE HUMOR VAN JACOB
SMIES
VIES (H.G. VAN DER)

DE MÜNCHENER
MARIONETTEN

78

WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

IN VOTO

389

WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

TENEBRAE

319
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Inhoud van de kroniek.
Bladz.
BERLAGE's (DR.) HOFPLEINPLAN, 209
door DE CL. met 1 illustratie
BOEKBESPREKING, door H.R.,
D.TH.J., J. DE W., C.E.

59, 133, 203, 275, 347, 423

CURIOSUM (EEN), door H.R., met repr. 141
handschrift MULTATULI
ECHAGÜE (ORTIZ) IN HET
STEDELIJK MUSEUM, door R.W.P.
Jr., met 1 illustratie

215

GABRIËLSE (J.) BIJ FETTER, door
R.W.P. Jr., met 1 illustratie

142

GOUDSTIKKER
335
(TENTOONSTELLING BIJ DE
FIRMA), door H.F.W.J., met 3 illustraties
HAAGSCHE KUNSTKRING (DE), door 431
P.C.H.
JUNGMANN (M.J.B.) BIJ UNGER EN 211
VAN MENS, ROTTERDAM, door A.O.
met 2 illustraties
KERKHOVEN (ONZE), door TJIPKE
VISSER, met 1 illustratie

281

KEVER (J.S.H.) †, door R.W.P. Jr., met 425
zelfportret en 1 andere illustratie
KLOK (DE MARMEREN) IN HET
65
ROTTERDAMSCHE RAADHUIS, door
A. BOEKEN, met 2 illustraties
KRUIJDER (HERMAN) IN DE
143
KUNSTZAAL DE BOIS TE
HAARLEM, door O.v.T., met 1 illustratie
MAAREL (M. V.D.) †,
357
HERINNERINGEN, door P.C.H., met 2
illustraties
MONDRIAAN (PIET) IN DEN
HOLLANDSCHEN KUNSTKRING,
door C.V.

287
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PORTRETTEN-TENTOONSTELLING 67
BIJ DE FIRMA GOUDSTIKKER, door
H.F.W. JELTES, met 2 illustraties
PRINS (IN MEMORIAM ARY), 19
419
Maart 1860-3 Mei 1922, door HERMAN
ROBBERS, met 2 portretten
ROBINS (W.P.) IN DE KUNSTZAAL
GRAFICUS, door P.C.H., met 1
illustratie

359

SAVERYS (ALBERT) IN DEN
426
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door A.O., met 2 illustraties
SOLOGOUB (LEONID) IN DE
KUNSTZAAL EVERTS TE
ROTTERDAM, door A.O., met 2
illustraties

286

TEEKENINGEN
(TENTOONSTELLING VAN) IN
‘VOOR DE KUNST’ TE UTRECHT,
door C.v.H.

428

THEATERTENTOONSTELLING (DE 213
INTERNATIONALE) VOOR KUNST
AAN HET VOLK, door C.V.
THOLEN (W.B.) IN DE KUNSTZAAL 432
KLEYKAMP, DEN HAAG, door P.C.H.
UYTVANCK (VALENTIJN EDGAR
VAN), door C.V.

141

VERSTER (FLORIS) IN DE
KUNSTZAAL HUINCK, door C.v.H.,
met 1 illustratie

282

WIEGMAN (MATTHIEU) EN LEO
69
GESTEL BI J CORNELIS V.D. SLUIJS
EN WALRECHT, door G. KN., met 1
illustratie
ZWART (WILLEM DE) BIJ
D'AUDRETSCH EN METTES, door
P.C.H., met 1 illustratie

285

Frontispice-prenten.
Tegenover Bladz.
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W.B. THOLEN, OORSPRONKELIJKE
LITHO

1

FANTIN LATOUR, NYMPHE SURPRISE 73
HENRI RIVIÈRE, UIT DE SERIE:
‘TRENTE SIX VUES DE LA TOUR EIFEL’

145

W. ROELOFS, DRINKENDE KOEIEN
217
(Aquarel), Collectie Mr. J.L. NIERSTRASZ
R.HZN, 's-GRAVENHAGE
C.E. VAN EVERDINGEN, DAPHNE EN 289
APOLLO, FRANS HALS-MUSEUM TE
HAARLEM
W.O.J. NIEUWENKAMP,
HANENGEVECHT

361

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

t.o. 1

Oorspronkelijke litho door W.B. THOLEN.
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W.B. Tholen,
door mr. R.S. Bakels.
THOLEN is in zijn onderwerpen wat men noemt een w a r e z o o n v a n z i j n
l a n d . Ik heb niets tegen deze benaming, als men maar niet vergeet, dat het
kunstenaarschap eigenlijk niets speciaal met een bepaald land en zijn inwoners te
maken heeft, evenmin als het noorderlicht of de regenboog.
Tholen is thans 61 jaar. Hij bracht zijn eerste jaren door in Kampen en schilderde
later in Giethoorn. Maar zijn groote liefde voor havens en schepen ontstond eerst,
toen hij met een vriend een zeiltocht maakte naar Norderney. Vluchtende voor het
opgekomen slechte weer vielen zij de reeds overvolle haven van Enkhuizen binnen.
De schuiten, zij aan zij op rijen gelegen, wiegelden en botsten tegen elkander, zeilen
en houtwerk klapperden en rinkelden en wimpels piepten; de stormwind gierde door
de boomen aan de haven en striemde het grauwe water en zoo nu en dan klingelde
het kapot naargeestig carillon van de Drommedaris op de vlagen van den wind. Welk
een indruk maakte dit op hem, deze verweerde, door het zeewater aangevreten kleuren,
de onheilvolle, jagende lucht, de somberheid der oude huizen, zich bukkende achter
het grijze scherm der regenbuien. Welk een verlatenheid, doch welk een schoonheid,
dit oude nest! Als hij het u thans vertelt met plastische gebaren, is het, alsof gij het
voor u ziet.
Wanneer men aan Tholen denkt, denkt men aan een schuit. Jaren lang ging hij
met zijn boeier uit varen, bleef liggen, waar de wind hem, van den eenen dag op den
andere, gevoerd had, dreef zijn eigen kleine huishouding en maakte studies van alles,
wat hem bekoorde.
Dat was iets voor hem! Later had hij een woonschuit met een motor, maar dit was
hem te omslachtig, te grootscheepsch (ditmaal ook in werkelijken zin), het maakte
hem zenuwachtig. Toen dan ook, op een goeden dag, brand ontstond in de
machinekamer, gaf hij er kortweg den brui van!
Hij woont sinds jaren in den Haag in de Kanaalvilla bij de Witte Brug. Zijn woning
met den grooten tuin is daar een eenigszins geheimzinnig eiland te midden van het
wereldsch verkeer van en naar Scheveningen; en wanneer ge in dien tuin ziet, wat
somber met zijn hooge boomen, zijn romantische duiventil, (thans bewoond door
spreeuwen, zijn lievelingsvogels), en zijn met veel klimop begroeide hoogen tuinhuis,
zoudt ge niet denken, bij een zoo groote en moderne stad te zijn.
Hij werkt daar stil en aanhoudend voort. Het is slechts zelden, dat men hem eens
in gezelschap ziet opduiken.
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Er zijn menschen, die er bijzonder veel behagen in scheppen, schilders in r u b r i e k e n
te verdeelen. Gij vindt pogingen daartoe in schier ieder dagblad. Deze lieden vertoonen
teekenen van onrust en ongenoegen, wanneer dit niet zoo terstond gelukt.
Welnu, zouden zij zeggen, wat is Tholen? Is hij im- of expressionist? Is hij modern
of ouderwetsch?
Ik ben er zeker van, dat Tholen zelf hierop niet anders dan met een glimlach,
vriendelijk doch niet zonder spot, zou antwoorden.
Doch er zijn er (zekere kunstkenners, die de kunst k e n n e n zonder haar, als een
kunstenaar, te k u n n e n uitoefenen), die een des te stelliger antwoord gereed hebben.
Gewoon, u te verdooven met een stortvloed van woorden (vooral bijvoegelijke
naamwoorden), waarvan wij schilders zelf dikwijls tittel noch jota begrijpen, noemen
zij hem den laatste van een oud geslacht (ook prettig, om in een antiquiteitenkast te
worden opgeborgen!), die den strijd onzer dagen niet onderging (wat weet ge er
eigenlijk van!) en niet meer voldoet aan de verlangens, die wij koesteren (u kan wel
ik weet niet wat verlangen!) Oorlog en revolutie wordt u naar het hoofd geslingerd
en een reeks ‘moderne’ namen, wier moderniteit intusschen soms ijselijk veel aan
de oude Egyptenaren, Grieken en Italianen doet denken.
Zoo is hij dan niet modern? De hemel mag weten, wat dit woord beteekent! Alsof
de begrippen kunst en schoonheid geen e e u w i g e waarheden aanduiden en niet
slechts de alleen belangrijke vraag mag worden gesteld, of zekere werken, van nu
of vroeger, deze bevatten! Wat deze lieden verwarren, dat is de uiterlijke verschijning
met de innerlijke waarde der werken, den geestelijken inhoud.
Hetzij een werk glad geschilderd is of ‘vlekkerig’, hetzij gestyleerd en met veel
paars en blauw (waarvan thans evenveel misbruik wordt gemaakt als vroeger van
bruin!) of met een onoverkomelijke neiging tot kubussen, parallelogrammen, sectoren
en scheeve kopjes en schoteltjes; de eenige vraag, die ons belang inboezemt is deze,
of het werk inderdaad s c h o o n is!
En dan mogen wij voor Tholen gerust zijn; los van eenige theorie en afkeerig van
voorbijgaande mode, vindt hij, met kinderlijken geest maar wakker oog, overal en
altijd iets moois, omdat zijn ziel altijd bereid is, het mooie te ontvangen, en schier
altijd op voortreffelijke wijze weer te geven.
En hiermee is, naar ik meen, het probleem der rubriek volkomen afgehandeld.
Gij zult nieuwsgierig zijn te weten, wat voor s o o r t v a n m e n s c h onze
kunstenaar is. En terecht, want men zal er zijn werk beter door begrijpen.
Tholen dan is een s c h i l d e r , eenvoudig een echte schilder, hier-
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mee is alles gezegd. Hij is niets meer, maar dan ook niets minder. En dit zegt wat
voor iemand, die dit woord kan begrijpen. Er zijn menschen, die dit nu wel heel
aardig vinden - spreek er mij niet van, het is het overgroote deel onzer bevolking,
vooral in de ‘betere’ kringen - maar die zouden vragen, welke verdiensten zoo iemand
b o v e n d i e n nog had, van die soort verdiensten, welke hem recht zouden geven
b.v. op den Nederlandschen Leeuw.
Het schijnt niet voldoende te zijn, dat men zoomaar gewoon een uitstekend schilder
is. Maar dan mag men van een Professor of Staatsraad toch ook wel eischen, dat zij
nog bovendien fraaie etsen maken of iets dergelijks?
Zijn kunstenaarschap, zijn werk is dezen echten schilder nagenoeg alles.
Hij is dus egocentrisch, niet evenwel in dezen zin, dat hij zelfzuchtig is, maar in
dezen anderen, dat hij zijn waarde kent en gevoelt, een roeping te moeten vervullen.
Hoe jaloersch is hij niet op zijn tijd, en hoe weert hij niet ieder en alles (tot op het
koppige af) wat hem in zijn werk zou kunnen belemmeren!
Gij zoudt evenwel verkeerd doen, indien gij meendet, dat dit samenging met een
soort van inbeelding. Integendeel! Hoe bescheiden is hij, hoe wars van complimenten
en vleierij. Doch hij kan zich deze bescheidenheid veroorloven. Een rots te midden
van de dreunende golven der zeeëngte behoeft geen uithangbord.
Als man uit één stuk, evenwichtig, eenvoudig en kundig, met een sterken wil en
een groote zelfbeheersching, gaat hij sterk en rustig zijn gang.
Maar hoe zacht is de kern onder dit omhulsel van tucht! Het moge zijn, dat een
stille melancholie zijn innerlijk overwaast, hij is allerminst ongelukkig. Integendeel,
hem bezielt een dichterlijke scheppingsvreugde en met kinderlijke teederheid
beschouwt hij alles, zelfs het oogenschijnlijk geringste, b.v. een verdorde bloem of
een doode musch op het tuinpad. Ook een gevoel voor humor (een kenmerk van hen,
die zich boven de omstandigheden verheven gevoelen) ontbreekt hem niet; zie slechts
hoe hij een gebaar van vaarwel nabootst van een baliekluiver op het havenhoofd of
er pleizier in heeft, sommige bekende schilders of familieleden te laten schaatsenrijden
op zijn bekende schilderij van den vijver in het Haagsche Bosch.
Ik denk, dat de aard van zijn gevoelens gelijk is aan die van hen, die in den droom
de dingen op een hooger en gelukkiger plan beleven. Voor hem is de zoogenaamde
werkelijkheid ook droomvol.
Zoo iemand staat min of meer boven of, zoo ge liever wilt, buiten de wereld, die
hem lief is, maar die hij b e s c h o u w t . Hij h o u d t van de menschen, de natuur en
de dieren, maar het zou mij verwonderen, als hij een voorkeur had voor een van deze
drie!
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Vandaar zijn houding tegenover ‘de menschen’. Hij is onwereldsch en onsociaal in
dezen zin, dat hij zich in geen enkel opzicht bekommert om datgene, wat men de
‘maatschappij’ gelieft te noemen, om rang, macht en eer. Hij is volstrekt niet geneigd,
een of anderen Minister, dien men om zijn bijzondere eigenschappen prijst, naar de
oogen te zien en hij zal u, misschien tot uw verwondering, de vraag stellen, of het
nu eigenlijk wel zoo buitengewoon gesteld is met de hoedanigheden van dien
hoogwaardigheidsbekleeder. Met evenveel pleizier zal hij zich onderhouden met een
politieagent in de Scheveningsche Boschjes of een scheepstimmerman of metselaar,
indien deze hem bevalt. Hoe ridderlijk en vriendelijk is hij evenwel niet voor zijn
naaste omgeving en hoe dikwijls had hij niet tijd en moeite over voor onbekende
jonge schilders, die hij met zijn adviezen verder bracht.
Zoo is hij niet eenzaam, hij zal ‘als het zoo valt’ u met genoegen te woord staan,
zelfs op zoo vriendelijke wijze, dat geen wereldling het hem zou verbeteren, maar
wee u, als ge 't in uw hoofd zoudt krijgen, hem op de een of andere wijze te binden,
en hoe zoudt ge van een koude kermis thuiskomen, als ge hem op al te familiare
wijze zoudt toespreken, wanneer ge dacht, dat dit wel ging met zoo'n beminnelijken,
eenvoudigen schilder!
Hij heeft soms de schuchterheid van hen, die gaarne hun gansche toegenegenheid
zouden willen plaatsen, doch dit om de een of andere reden niet kunnen. Maar wanneer
het gaat, ziet ge zijn expressief gelaat met de doordringende doch vriendelijke blauwe
oogen in al zijn innemendheid.
Het spreekt wel van zelf, dat zoo iemand iedere intrige, ieder middel om op
slinksche wijze tot zijn doel te geraken, vreemd is. Hij is schichtig voor publiciteit,
maar heeft de vaste overtuiging, dat het werk wel komt op de plaats waar het hoort,
ook zonder dat men zich hiertoe in bochten wringt.
En wat doet nu zoo iemand als hij niet werkt? Eigenlijk werkt een scheppend
kunstenaar altijd, ook, wanneer hij niet voor zijn ezel zit. Hij ‘loopt (wat men zoo
noemt) een eindje om’, maar inderdaad werkt hij in stil en diep gepeins aan zijn
nieuwe schilderij, die hij wandelende duidelijk voor zich ziet. Hij houdt veel van
Thomas à Kempis, doch ook van Couperus, dien hij een groot kunstenaar vindt, Don
Quichot en de Duizend en één Nacht. Gaarne buigt hij zich ook over den
ouderwetschen Statenbijbel, maar ik denk, dat hij hierin meer het eerwaardige gevoelt
dan dat hij de bevrediging zoekt van godsdienstige verlangens. Ik vermoed, dat hij
zich met vraagstukken als die der onsterfelijkheid b.v. niet veel bezighoudt: al het
schoons, dat zich iederen dag vernieuwt, schijnt heel zijn aandacht in beslag te nemen.
Tholen is een gewetensvol schilder, ook in zuiver v a k k u n d i g e n
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zin. Op doek en verf is hij zeer kieskeurig. Hij schildert, vooral in zijn latere werken,
zoo dun mogelijk, zoodat het weefsel van het doek te zien blijft; hij maakt geen
korsten, krabt niet af, glaceert niet. Hij meent, en ik geloof terecht, dat, uit zuiver
technisch oogpunt, de schilderij aldus het langst zijn waarde zal behouden. Gevaar
voor barsten bestaat niet en de kleuren blijven onaangetast. Hoe bang is hij niet voor
vernis, zelfs voor een eenvoudige retouche: hij gebruikt hiertoe liever de onschuldigste
aller stoffen: eiwit.
Zijn s c h i l d e r s w i j z e is eenvoudig, direct, vloeiend. Hij bepaalt de kleur op
zijn palet (en dan moèt het goed zijn) in tegenstelling met hen, die zoo lang op het
doek zelf ploeteren en wurmen, dat de juiste kleur gevonden is. Dit is geen zuiver
technische bijzonderheid. Deze wijze van werken vloeit immers uit zijn
persoonlijkheid voort, die eveneens de keuze van het onderwerp bepaalt. Hoe geëigend
is deze techniek b.v. niet voor het spiegelende, spelende en woelige water, waarvan
hij zooveel houdt!
Het moet een heerlijkheid voor onzen schilder zijn, deze vloeiende streken, deze
draaiingen van den kwast neer te zetten, en, als men kijken en voelen kan, hoe bloeit
daaruit niet de gewaarwording op, die den schilder bezielde, toen hij, verrukt van
zijn onderwerp, scheppend met verhoogde gevoelens, zijn kwast hanteerde. Ik zie
in de eigenaardigheid van zijn toets zelfs de bewegingen, de gebaren, die Tholen in
het dagelijksch leven eigen zijn. Zie b.v. naar de wijze, waarop hij de takken en
bladeren tegen de lucht weergeeft. Zijn werk is dan ook terstond van dat van anderen
te onderscheiden.
Hoe meesterlijk trekt hij zijn touwen, zet hij zijn wimpels in de lucht. Een
buitenstaander neemt dit als vanzelf sprekend aan, maar als ge u, zooals ik, wel eens
aan schilderen hebt bezondigd, weet ge, welk vast besluit, welke moed er toe noodig
is, in een goedgeschilderde natte lucht deze halen en streken te maken. Een trilling
van uw hand, een verkeerde richting en heel uw lucht, heel uw schilderij loopt gevaar.
Dan moet het zijn: erop of eronder en Tholen heeft hierin nooit geaarzeld.
Er zijn er, die de draagwijdte der schilderij berekenen op groote afstanden, groote
tentoonstellingszalen. Het schijnt soms, alsof zij, door blauwe omtrekken om
chinaasappelen te schilderen, op drie kwartier afstand duidelijk willen maken, dat
deze vrucht inderdaad schrikkelijk oranje is. Niet aldus Tholen. Gij ziet zijn werk
het best in kamers en wanneer gij het op tentoonstellingen ziet naast de werken van
hen, die ik zooeven bedoelde, zoudt ge kunnen meenen, dat ze soms wat mat, wat al
te bescheiden waren.
Ten onrechte. Zij schreeuwen u niets toe, doch langzaam maar zeker komt ge
onder hun bekoring en dringt de fijne spanning des gemoeds
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tot u door, die in vorm en kleur discreet verborgen ligt. Zoo is het juist de kunst, het
kunstige te bedekken. Ars est, artem tegere!
Toch is zijn schilderij soms forsch en nadrukkelijk, wanneer hij, plotseling getroffen
door iets schoons (een schuit onder den donkeren boog van een brug of blinkende
donderkoppen boven een stadsbuurt) haastig en stout zijn indruk weergeeft.
Met een argeloos gemoed steeds gereed het schoone te zien, brengt Tholen velerlei
voort. Ik zal u deze v e e l z i j d i g h e i d toonen.
Hij schildert d e z e e . Soms is zij grijs en eenzaam. Geen schip is te zien. Golven
krullen stuivend om op den voorgrond (probeert u eens, dat de schilderen!), terwijl
zij, afnemend in grootte en kleurwaarde aan den horizon slechts als flauwe
aanduidingen van ruw weer te zien zijn. Dan weer ziet men haar bij havenhoofd of
meerpaal, terwijl een verbazingwekkend kundig geschilderd spel van krinkelend
water en schuim het zog van een uitvarenden botter weergeeft. Elders haasten zich
een paar donkere ansjovisvangers als onheilspellende vleermuizen voor het dreigende
weer naar de haven. Of zie eens naar het hier afgebeelde schip voor anker. Geelgrijs
is het Zuiderzeewater met reflexen van het blauw der lucht. Hoe mooi is dit blauw!
Men kan gemakkelijk zeggen, dat de lucht nu eenmaal blauw is. Maar blauw en
blauw is twee. Want smeert ge de lucht vol met een zeker blauw, dat, naar ge meent,
het juiste is, dan lijkt het precies heelemaal niets op dien lichten, rijktintelenden
koepel, die de heerlijke oneindigheid is. Daarom komt het wel voor, dat sommige
goedgezinde dilettanten naar den verfwinkel loopen en vragen, welk soort van blauw
zoo'n schilder nu eigenlijk gebruikt. Is het cobalt of ceruleum blauw? Welk een
beminnenswaardige eenvoud! Natuurlijk worden deze kleuren wel gebruikt, maar
op het palet gemengd, intuitief, haastig, met ik weet niet wat voor andere kleuren,
in honderd variaties neergezet, nu eens forscher, dan weer dunner, vloeiender of
markanter, zonder dat men zou weten hoe, zonder dat men het zou kunnen herhalen,
totdat eindelijk na een geweldige inspanning het blauw, het blauwe trillende licht
der onafzienbare ruimte wordt benaderd. Benaderd, zeg ik, en niet: verkregen, daar
geen enkel ernstig schilder (en dit is het min of meer tragische in zijn arbeid) zou
meenen, de schoonheden der natuur te kunnen evenaren. (Hoe ‘kunstkenners’ hierover
denken, mag ons onverschillig laten!). Hoe statig drijft de blinkend witte wolk langs
den hemel. De lucht welft, zij welft tot ver achter den horizon. En het doet mij denken
aan een gebaar van Tholen, die, met het geluid van den wind op de lippen, in de lucht
zwaait en ver, ver! weg wijst. De boeg van de tjalk glinstert in de zon en zie vooral
de heerlijke grijs-blauwe schaduw (ja, welke kleur is het eigenlijk?) tusschen schip
en schuitje; deze kleur
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geeft u de heerlijke zilte koelte, die u doet verlangen naar zeilen en zwemmen. Hoe
eenvoudig is eigenlijk de geheele zaak: Uw verlangen wordt opgewekt door de
tegenstelling van twee kleuren, het grijsgeel van het zonnige water en het grijsblauw
van de schaduw. Er was niets anders voor noodig, dan deze kleuren juist te kiezen
(gelijk, naar ik meen, Gabriël zeide: eigenlijk het heele geheim der schilderkunst is,
de juiste kleuren op de juiste plaatsen te zetten). Het is alleen maar jammer, dat dit
zoo drommels moeilijk is!
Dan schildert hij de s c h e p e n . Hij zelf is een goed schipper. Ge ziet ze alleen
varen of wel in de havens van oude steden. Ge ziet ze bij een brug of in het riet, en
dan denk ik, dat het Tholen's schuit zelf is, waarvoor hij daar een aardige ligplaats
heeft uitgekozen. Gij kunt er zeker van zijn, dat geen visscher of schipper er
aanmerking op zou kunnen maken, hoe g r a a g hij dit ook zou willen. Grootzeil, fok
en kluiver, het tuig, gaffel en giek, het is alles in orde, het spreekt van zelf. En zijn
zeilende schepen, voor of bij den wind, zeilen inderdaad.
Vervolgens s t a d s g e z i c h t , kerken, torens, buurtjes en bruggen.
Hij deed dit in Zierikzee, Rhenen en Enkhuizen, ja bovenal is Enkhuizen hem lief.
Ik vertelde u reeds, hoe hij daar voor het eerst met stormweer binnenviel. Maar
ditmaal ziet ge op de reproductie, hoe een zachte ochtendzon straalt uit een door
nevelen getemperde blauwe lucht en de Drommedaris, oude huisjes, dijk en schepen
verlicht. Heerlijk is het witte zeil geschilderd in het midden der schilderij, zooals het
loshangend flappert in den oostelijken wind. Hoe aardig en wijs is het gevonden,
den Drommedaris half af te snijden en zoo een afsluiting te vinden, terwijl anders
dit hoogschouderige gebouw zoo spoedig leelijk wordt. Maar eerlijk en onopzettelijk
schildert hij alles, zooals het daar lag. Hij liet het witte zeil niet wat meer naar rechts
gaan, om de gelegenheid te hebben, de thans daarachter verscholen zeer mooie oude
huisjes te kunnen doen uitkomen en tevens de leelijke kantoortjes op de sluis te
bedekken, en de oogenschijnlijk ongewenschte samentreffing van toren, mast en dak
bij de ophaalbrug trachtte hij niet te vermijden. Vandaar o.a. het natuurlijke in dit
alles. Zoo was het daar, zoo heeft het hem getroffen en nu wenscht hij het niet
eigenwijs te verfraaien. Het détail is liefdevol behandeld, de wimpels, de vensters
en de meeuwen, die ditmaal geen accolades zijn. Het water spiegelt verrukkelijk,
maar de zachte wind doet het hier en daar rimpelen en langs het boord der schepen
hoort men het kabbelen en klapperen.
Ten vierde de avond. Dit schijnt wel haast Tholen's uur bij uitnemendheid. Dan
doolt hij, verzonken in een weemoedig geluk, gaarne rond in de straatjes, waar de
burgers achter de theelichtjes zitten; hij ziet, hoe de ingang der kerk, een ophaalbrug
of de windassen op de
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sluis door een lantaarn worden verlicht, terwijl de rest zich in het onbestemde duister
verliest, hij ziet een schip met licht op den boeg zich weerspiegelen in het water bij
een oud kasteel, hij ziet, hoe aan den burgwal een meisje uit het venster staart naar
het avondlicht. Nimmer zag ik deze avondstemming mooier uitgedrukt dan in een
kleinere schilderij, waarop alleen een havenhoofd met aanliggend schip te zien is en
op de wijde zee in de verte een tjalk met uitgebreid groot zeil stil wegvaart. Heel ver
weg drijft de rook van een stoomboot, die reeds lang achter den horizon is verdwenen.
Maar er is meer: zanderijen en zandschuiten, Giethoorn met zijn slooten en
bruggetjes, ijstafreelen, waarop hij de bewegingen der schaatsenrijders zoo kundig
weergeeft, bouwerijen en regelmatige nieuwe huizen, die hij toch tot iets moois
samenvat, sluiskolken, kasteelen, interieurs van fabrieken, watermolens met hun
schepraderen en golvende weerspiegelingen, steenhouwers, metselaars en
timmerlieden, allen goed waargenomen in hun bedrijf en karakteristieken
lichaamsstand, hondjes (zie, hoe ze als menschen uit het raam kijken!) slagerijen
(hoe overwint het gevoel voor schoonheid van kleur hier iederen afkeer bij den
dierenvriend), kermissen, de stilte van den winter, wanneer een schip door het kanaal
vol schotsen vaart of een doodstil tuinhuis staat aan den kant van een sloot met donker
dooivlak.
Mij dunkt, dit alles is niet weinig (vooral wanneer men bedenkt, dat hij
verschillende technieken beheerscht, olieverf, aquarel, steendruk en ets), maar dan
is hij nog bovendien een schilder van p o r t r e t ! Ik begrijp niet, dat dit betrekkelijk
zoo weinig bekend is. Het is alleen te verklaren uit Tholen's bescheidenheid. Hoe
jammer, dat de portretten, b.v. van zijn Vrouw, den Grootmeester de Ranitz op zijn
sterfbed, de meisjes Arntzenius, den Generaal van Dam van Isselt, de kindertjes
Rueb, Plasschaert, de Rouville en Plate niet eens samen worden tentoongesteld!
Hier geen vervelende zoogenaamde karakterontleding, geen onware zwier van
een buitenlander, geen wereldsch vertoon van een behaagzieke.
Hier alleen eerbiedige toegenegenheid voor den mensch, een drang, om zuiver en
eenvoudig het innerlijk in schoonheid te openbaren. Hier spreekt een schilder zich
uit, wiens inderdaad gelijkende portretten tevens kunstwerken zijn.
De naam van Tholen is gevestigd doch nog steeds stijgende, gelijk die van Gabriël,
die ten onrechte zoolang niet den roem genoot van zijn tijdgenooten. Het nageslacht
zal hem ongetwijfeld de eer geven, die hem toekomt, doch ook het Nederland van
thans zal niet in gebreke blijven!
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De bouwvallen van Villers door Huib Luns.
WEINIGE Nederlanders kennen de prachtige bouwvallen van Villers.
De machtige ruïnen van een kloosterensemble uit de beste tijden der middeleeuwen
zijn ook onder hen, aan wie het schouwspel toch zoo bijzonder besteed zou zijn,
vrijwel onbekend. En toch wordt het 15 hectaren groote abdijterrein door een
spoorbaan doorsneden en met de auto is het van uit Brussel in 'n uur te bereiken.
Niet ver van Genappe aan de spoorlijn van Ottignies naar Charleroi ligt in een
heerlijk dal aan de Thyle, een alleraardigst stroompje, een imposant kloostercomplex,
dat onder St. Bernard gegrondvest werd in dit lachende ravijn, nadat de in 1146 niet
ver vandaar op de hoogte van Villers-la-Ville gestichte Abdij, verlaten moest worden
wegens watergebrek en een al te ondankbaren bodem voor ‘herbivore’ monniken.
Zes en zestig abten regeerden achtereenvolgens de communiteit gedurende 648 jaren.
Het was vooral Charles de Seijne, abt in 1197, die met fijnen kunstzin als wakkere
intelligente organisator de meest imposante deelen van den bouw ontwierp.
Breed, vrijuit en grootsch, werden de lijnen van het toekomstige gebouwencomplex
uitgezet en groeien zou het tot een wijdsch en vorstelijk geheel als dat van het 12de
eeuwsche Citeaux of het 13de eeuwsche Clairveaux.
't Is niet onze bedoeling de geschiedenis van den bouw en de lotgevallen van deze
cistercienser Abdij voor u in den breede te vervolgen. Maar 't is goed te weten, dat
na den primitieven romaanschen bouw door de opvolgers van Charles de Seyne in
dien fraaien overgangsstijl ‘Romano-Ogival’ werd doorgebouwd. In 1271 werd onder
Arnulph II de Gestele de groote Abdijkerk voltooid en de bierbrouwerij gebouwd in
den klassiek Gothischen trant der 13de eeuw.
Robert de Bloquerey (1283) begon de constructie van het klooster, terwijl François
de Calaber († 1485) een prachtig abtpaleis liet ontwerpen, dat Denis van Zeverdonck
in 1529 liet verfraaien.
Met de voltooiing van het indrukwekkende paleis van den Abt kwamen de
ongelukken. Eerst de benden van Maarten van Rossum in 1542, de Spaansche troepen
in 1544 en daarna de Geuzen.
Maar hoe uittartend lag het er ook als een wel begeerenswaardige prooi, binnen
zijn 1½ K.M. lange muren en met zijn daarbuiten liggende 80
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boerderijen. Honderd monniken en 300 broeders leefden in die absolute stilte van
dit klooster, dat in de 18e eeuw nog bekend stond als strikt en ordelijk bestuurd te
worden.
Maar in zijn besten tijd wist, ook zonder één gesproken woord, deze ‘wereld’ edel
te leven, als tenminste geestelijke verheffing, overgegeven studie, aan ijverig
handwerk gepaard, edel leven genoemd mag worden. En dat leven speelde zich af
te midden van een levend-architectonische schepping op een zóó edel doordacht plan
gegrondvest, dat ook voor hen, die nu niet zoo bijzonder ontvankelijk zijn voor de
macht der bouwkunst als uitdrukking van denkbeelden, de resten van dien bouw nóg
overtuigend zijn.
Maar laten wij onze beknopte geschiedenis vervolgen: de abt Robert Henrion
(1587), die het klooster en de kerk restaureerde, welke door de branden der
omliggende hoeven toch nog gespaard waren, wordt wel de tweede stichter der Abdij
genoemd.
In de oogen van b.v. 'n neogothieker die vast-in-de-leer is, begon toen de groote
misère, daar er namelijk veranderd en verbouwd werd in den tijd ‘toen de renaissance
hier en elders woedde’. Maar laten wij rechtvaardig zijn, als wij terugdenken aan de
lieve lachende gratie der nieuwe tijden, welke Henrion en zijn opvolgers te Villers
brachten.
Die moderniseering heeft de abdij echter noch voor de troepen van Lamboye, noch
voor die van den hertog van Lotharingen gespaard. Toch was in de 18de eeuw het
klooster nog rijk genoeg om, door Joseph II geprest, een rijk gebouw te Brussel neer
te zetten, als zetel van den gezant des keizers (de tegenwoordige linkervleugel van
het Kon. paleis); 200.000 florijnen werden den Oostenrijker geofferd. Was het eene
belooning hiervoor, dat het Oostenrijksche leger in 1789 Villers plunderde? Er bleef
echter nog wel wat in het klooster, of ze hebben het ‘zoo stillekens aan weer wat
gemeubeld’, tenminste de Fransche Jacobijnen wisten er 4 jaar later nog 14 dagen
lang in huis te houden.
In 1796 legerden er de contra-revolutionaire troepen van Loupoigne en 25 Juli
1797 verliet ingevolge de wet op de ontbinding der kloosterorden de laatste monnik
Villers.
En toen? Ja! toen werd het rijke domein verkocht aan een handelaar uit St. Omer,
een zekere Terrade, die de materialen van den bouw als uitgesneden vleeschwaren
‘en detail’ verkocht. Hij had hier inderdaad een bijzonder hammetje op schotel. Je
kon er alles krijgen, gehouwen steen en houten gebinten, leien en pannen, maar ook
zeulschachten en gebeeldhouwde kapiteelen.
In 1893 eindelijk maakte de Belgische staat aan het schandaal een einde door van
den laatsten eigenaar, Mevrouw Huart, de Abdijbouwvallen te koopen. Na een groote
gewelfinstorting werd overgegaan tot restau-
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ratie; de naam van den architect-archeoloog Charles Licot is aan dezen arbeid
verbonden. Men schrikke niet. Voorzichtig werd er opgeruimd, met inzicht werd
hersteld d.w.z. geschraagd, wat ‘stond te vallen’. Ieder die eenige kennis heeft van
het Gothische constructiesysteem zal begrijpen, dat door het instorten van een gewelf
de contreforten en luchtbogen, die staan bleven, in stede van versterkend te werken,
door hunne zwaarte bestemd om den druk van het gewelf op te vangen en over te
brengen, bij het ontbreken van dat gewelf, juist het tegenovergesteld effect bereiken
en door hun druk in de ruimte bijdragen om wat er van eerbiedwaardige muren der
superbe abdij overbleef te helpen neerslaan.
Men zij gerust. Het inbrengen of herstellen van deelen der gewelven van kerk of
kruisgang heeft het schilderachtige der bouwvallen niet aangetast en de heer Lagasse
de Locht, de voorzitter der Belgische monumentencommissie had volkomen gelijk
te schrijven: ‘Wat schoon is, wat groot is, wat eenvoudig is, heeft een schilderachtigen
vorm. Zoo is er geen wezenlijke tegenspraak tusschen het behouden van dien vorm
en een redelijke herstelling. Alles is een zaak van takt en maat.’
Het ‘ne touchez pas aux ruïnes’ van Rodin en alle kunstenaars is hier volop
gerespecteerd. Dezen overblijfselen is eene hernieuwing gespaard kunnen worden,
omdat dit gebouwencomplex niet meer in gebruik was zooals de meeste monumenten
van geschiedenis en kunst het b.v. ten onzent zijn. Zeker, de kloosterorden b.v. hebben
zich hersteld, 't kloosterleven is weer opnieuw rijk opgebloeid, maar de kloosterlingen
keerden te Villers niet terug en de nieuwe Abdij van Maredsous, naar de prachtige
planindeeling van Citeaux en Villers gebouwd in de Belgische Ardennen, geeft
bevrediging aan hen die de stilte verkiezen boven het wereldgevoel, die contemplatie
zoeken en rust voor den geest naar de regelen van St. Benedictus.
En zoo liggen daar nu, midden in den weelderigsten plantengroei, de meest
indrukwekkende bouwvallen, als een aangrijpend schouwspel, prikkelend de stoutste
verbeelding en ontroerend met die teedere aandoening, die de harmonie tusschen
kunst en natuur vindt in dat moment, waarin steenen en planten zich tot elkander
buigen als in teedere omarming.
Wat direct treft? Die oude steenen geven een duidelijk beeld van de jeugd der
monumenten. In de afbrokkeling der tijden bleken die deelen van den bouw, waarin
de krachtige jeugd der abdij werd uitgedrukt, zich triomfantelijk te handhaven. De
oudste en hechtste deelen van den bouw wisten het gracieuse kleed der vroege
Renaissance af te
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schudden gelijk met het pronkerige gewaad der Lodewijk-stijlen, waarin latere eeuwen
haar hadden getooid. Het stuc verpulverde, de gewaagde constructies der
Renaissance-barok bleken al even weinig bestand tegen storm, wind en
menschengeweld, als de speelsche vormen der 15e eeuwsche barokke-gothiek met
hare àl te stoute gewelfstelsels en tè fijn bewerkte steen. Maar de oerkrachtige
rondboog en de klassiek gothische spitsboog zoowel als de gezondste steenvoegingen
der oudste muren staan er te pronk, quasi onverwoestbaar. Met iets trotsch en
laatdunkends laten die oudste deelen van den bouw de jongere en meer frivole tijden
achter zich.
Liggen op deze wijze de oudste constructies der abdij voor ons open, wat een
onuitsprekelijke charme geeft de vondst van een stukje, met sierlijk lijstwerk en
speelsche rocaille getooid, stucwerk.
Maar vooral die sporen van stagen groei en voortdurende verandering zijn wel
héél bijzonder onderhoudend voor hen die eenige elementaire kennis van oude
bouwwijzen en architectonische vormen bezitten.
Dat stage groeien, dat voortdurende veranderen is de meest levende les voor ons,
die juist in onze opvatting dezer geschiedenis zoo bijzonder den nadruk leggen op
die veranderingen en op dien groei en die van alle zoogenaamde overgangsstijlen de
penetrante bekoring zoo bij uitstek gevoelen.
Villers is 'n heerlijk oord.
Urenlang kan men dwalen door kerk en klooster, door bibliotheek en refter,
wandelen naar den watermolen der 12e eeuw, die nu talrijke bezoekers onderdak
biedt, naar de brouwerij der 13e eeuw, naar het paleis van den Abt uit de 18e eeuw,
langs een tuinaanleg als van Lenôtre. Met wat verbeelding zien wij de lange rijen
der wit gekleede monniken zetelen in de banken van het koor der groote kerken en
hooren wij de gregoriaansche zangen wegsterven onder de trotsche gewelven.
De copiïsten der klassieke manuscripten zien wij werken onder de kloostergang,
in het midden van den kloostertuin, rond het waterbekken wasschen de veldwerkende
broeders zich de handen, zij spoeden zich naar den refter waar wij de eentonige stem
van den voorlezer meenen te hooren. Daar ginds ontvangt de gemijterde abt met
plechtstatige gebaren zijn gasten in den hof van zijn paleis. Hier uit de werkplaatsen
klinkt kloppen en hameren, schuren en zagen, dààr verbreken stalgeluiden en
kippengekakel de religieuse stilte.
In het voorbijgaan herstellen wij in onzen geest het praalgraf van den zaligen
broeder Gobert d'Aspremont en staan wij met Hendrik II, hertog van Brabant, met
eerbied op het kerkhof achter het koor waar ‘de heiligen’ begraven liggen....
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En overal die superbe plantengroei, die het vandalisme der menschen dekt met het
schoonende kleed van de lente of met de bonte melancholische dracht van den herfst.
Terwijl 's winters als de sneeuw de witte wade der vergetelheid over de bouwvallen
spreidt, het met ijzel behangen loof luister geeft aan het aangrijpende tooneel.
'n Tooneel dat ontroerend is altijd, zelfs voor min gevoeligen, omdat er een melodie
uit deze ruïnen klinkt van welken en vergaan, de eeuwige zang van kunst en natuur,
van tijd en eeuwigheid, een schouwspel dat door het rythme van zon en schaduw,
van stralende dagen en plechtige nachten, diep aangrijpend is als het leven zelf.
Augustus 1921.
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De Weensche gobelins,
door Max Eisler.
IN het prachtige tuinslot van den Belvedère, dat Lukas von Hildebrandt, de meester
van den lichteren, bekoorlijken Weenschen barokstijl, tusschen 1716 en 1723 voor
den dapperen en kunstzinnigen prins Eugenius van Savoye heeft gebouwd, zijn thans
voor de eerste maal de gobelins uit voormalig keizerlijk bezit te zien. Een in zijn
soort eenige kunstschat, waarmee alleen de verzamelingen van Madrid en Parijs
kunnen wedijveren, toont zich hier in een omlijsting, die eveneens eenig in haar soort
is. En op de zuivere harmonie tusschen deze beide berust de grootheid dezer aan het
wonderbare grenzende gebeurtenis.
De Weensche gobelinverzameling biedt een bijna onafgebroken beeld van de
geschiedenis van het gobelin, zijn techniek en zijn kunst.
Het gobelin is kunsthandwerk in den edelsten, meest grootschen zin van het woord.
De ontwerpende kunstenaar en de uitvoerende handwerker vereenigen zich tot
gemeenschappelijken arbeid. Maar omtrent het resultaat beslist de handwerker. Om
dat te begrijpen, zal men de techniek der zaak eenigermate belicht moeten zien.
De schilder levert het ontwerp. Naar zijn schetsen, doch op de grootte van het
tapijt, worden op papierstrooken de cartons geteekend, welke zich, zoowel in technisch
als stilistisch opzicht, reeds bij den gobelin-arbeid moeten aanpassen. Dan neemt de
handwerker, de wever, de zaak in handen. De figuurweverij komt het vlechtwerk het
meest nabij. Zij bestaat in een elkaar doen doorkruisen van tweeërlei draden: de
verticaal - haute lisse - of horizontaal - basse lisse - naast elkaar gespannen
kettingdraden van den weefstoel, en dan de diagonaal verloopende ‘inslag’
(schuszfäden) van wol of van zijde, van zilver of van goud. Deze inslag wordt door
middel van spoelen met de kettingdraden vervlochten, echter - in tegenstelling tot
de gewone weverij - telkens slechts weer zoover het kleuroppervlak het precies
vereischt.
Zoo stelt zich kleur naast kleur en de afbeelding ontstaat. Reeds deze technische
toedracht verklaart, waarom het werk logisch een vlakken en geen ruimtelijken indruk
maken moet. De stijl van het gobelin is die der vlakdecoratie. De beide perioden, die
van de opkomst en die van den hoogsten bloei des gobelinstijls, met name het begin
van de vijftiende en de opbloeiende zestiende eeuw, zijn zuiver decoratief. De
zeventiende eeuw brengt den strijd van de ruimte tegen het vlak, der schilderkunst
tegen de tot dan toe overheerschende teekenkunst, de achttiende de zege der
schilderkunst en daarmede de nederlaag van het gobelin.
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In de bloeitijden hadden het handwerk en de handwerker het beslissende woord
gehad. Weliswaar hadden reeds toen voorname kunstenaars als Rogier van der
Weyden, Mantegna en Rafaël de ontwerpen geleverd. In aansluiting op hen traden
nu de nederlandsche romanisten op, Barend van Orley en Pieter Coeck van Aelst
vooraan, wier werkplaatsen bizonder duidelijk de evolueerende werking van den
gobelinarbeid toonden, want dezelfde mannen, die in de schilderkunst slechts als
onzelfstandige en ondergeschikte navolgers der italiaansche hoogrenaissance, als
zoogenaamde ‘manieristen’ gelden, doen zich in hun gobelinontwerpen als niet
minder dan grootmeesters voor. Maar naast de ontwerpende kunstenaars staan de
uitvoerende wevers, onder aanvoering van een Willem Pannemaker, als gelijken in
rang. Eerst onder hun hand wordt de schets van den schilder tegelijk strenger en
grooter van ordening, versmoord, wazig en schemerig, - iets geheel nieuws, kortom
een gobelin.
Van vorsten kwamen de opdrachten, voor vorstelijke hofhoudingen waren de
stukken bestemd. Met deze oorsprongen en bestemmingen, maar ook met de meer
algemeene geestelijke sfeer dier beide bloeitijden stemmen de overheerschend
bijbelsche en allegorische stoffen der voorstellingen overeen, die eerst later plaats
maken voor scènes uit de geschiedenis, voor genre- en landschapschilderingen. Maar
ook dan worden de historische daden tot in het heroïsche opgevoerd, de genre-scènes
vrijer opgevat, het landschap omspant machtige oppervlakten, die niet zelden de
maat van 4 bij 5 meter overschrijden. De van den beginne af bestaande trek naar het
groote handhaaft zich. Tot aan het einde doet zich het representatieve karakter van
deze feestelijke sier- en pronkstukken gelden en verheft zich in de meesterwerken
tot de gebonden kracht van het monumentale decor.
Frankrijk en Vlaanderen zijn de beide werkplaatsen van het gobelin. De ontwerpen
kwamen weliswaar soms ook van elders, voornamelijk uit Italië. Maar de arbeid
geschiedde in Brussel en Parijs, in Tours, Fontainebleau, Enghien, Gramont en
Oudenaarde, dus geheel en al in dat kleine, eilandachtig geïsoleerde gebied van
Europa, waarin het romaansche en het germaansche element zich vruchtbaar
vereenigen, zich vermengen. Overwegend romaansch zijn de kunstenaars, maar onder
de handwerkers treedt het germaansche deel overheerschend naar voren.
Zuiver en kompleet begrijpen laten zich deze prachtwerken alleen, wanneer wij
ze ons voorstellen in hun toenmalige functie, alleen in haar historische levenssfeer.
Een losse en verstelbare versiering te zijn was hun opgaaf. Want de gobelins der
middeleeuwen, der renaissance en
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van den baroktijd waren slechts in enkele gevallen voor bepaalde vertrekken geweven,
waar ze dan ook een blijvend onderkomen vonden. Meestal dienden zij ertoe, bij
buitengewone gelegenheden en op reis, de geïmproviseerde of feestelijke bouwsels
van vorsten, hun trappenhuizen, gangen en wanden te versieren.
Glorieus ontvouwt zich de eerste periode van den nieuweren gobelinstijl in de 15e
eeuw in de zuidelijke Nederlanden aan het hof van den Bourgondischen hertog Philip
den Goede. Deze in waarheid vorstelijke Maecenas, die met zijn intiemere neiging
de paneelschilderingen van een Jan van Eyk bevorderde, uitte zijn meer openbare
prachtlievendheid door middel van omvangrijke, tijdroovende en kostbare
wandtapijten. Aan de producten dezer beide kunsttakken vertoont zich reeds dan het
stilistisch contrast in volle klaarheid: de schilderijen uit den kring der van Eycks zijn
natuurgetrouw, door de kleur beheerscht en vol gemoedsbewogenheid, de gobelins
uit de werkplaatsen van Tournai zijn ornamentaal, door de teekening gekenmerkt,
in het vlakke gehouden. Daarmee was aan de nu volgende ontwikkeling van den
gobelinstijl de weg al voorgeschreven.
Op twee gescheiden en toch onderling elkaar beïnfluenceerende plaatsen ontbloeit
nu de wandtapijtweverij der tweede helft van de 15e eeuw in Brussel en in Tours.
Op beide plaatsen ontstaat zij uit gotische kiemen. Maar het noordelijke,
nederlandsche gebied is geheel veroverd door het geschilderde voorbeeld, de
natuurgetrouwheid waarvan en de stralende kleurigheid daar zoo bizonder boeiden;
dit bewijzen o.a. die twee oudste, waarschijnlijk omtrent het einde der genoemde
eeuw ontstane werken der Weensche gobelin verzameling, twee voorstellingen van
de doopscène, die naar de schilderswerkplaats van Rogier van der Weyden, en speciaal
naar zijn Johannes-altaar terugwijzen. Gobelinachtig zijn aan beide, naar verhouding
kleine stukken (2,75 bij 2.75, en 2,38 bij 2.29) bijna alleen de randen. Bladeren,
bloemen en vruchten vormen daar een rankenstrengeling, waarin de opfladderende
vogels en de zich stijf bewegende figuren der legende gevangen zitten. Ook deze
versiering werkt nog als miniaturen in een laat-middeleeuwsch boek. Maar zij is
decoratief, ornamentaal gestileerd en - wat de hoofdzaak is - de rand blijft voortaan
meestal de trouwe begeleider van het echte gobelin, het uiterlijke kenteeken voor
zijn stijl.
Uitzonderingen zijn mogelijk. Dat wordt al dadelijk in de beginperiode bewezen
door die ongeveer gelijktijdige randlooze tapijtserie, die ons uit de Nederlanden en
naar Frankrijk voert. Zij omvat zes stukken, welke de triomftochten van Petrarca
voorstellen (4,30 bij 5,64). Op het eerste triomfeert de zinnelijke liefde over vermaarde
mannen en vrouwen, op het tweede de kuischheid over de zinnelijke liefde, op het
derde de dood
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over de kuischheid, op het vierde de roem, op het vijfde de tijd en op het zesde de
eeuwigheid. Fransche opschriften verklaren de verschillende, aaneengeregen
voorstellingen, de wielen gaan over de verslagenen heen, andere gestalten begeleiden
het zinnebeeldige gebeuren. De voorstellingswijze is die der italiaansche renaissance:
de begrippen worden naar antieke ideeën belichaamd, de drie Parcen, Clotho, Lachesis
en Atropos, openen den stoet der allegorieën. Maar al het overige draagt nog een
laat-gotisch karakter. Het tooneel der voorstelling, een landschap, wordt met
horizontaal boven elkander liggende strooken aangegeven en met planten, voorwerpen
en figuren derwijze aangevuld, dat geen gat, geen leegte, geen ruimte overblijft. Van
de scherp geteekende bloemstruikjes onderaan stijgen wij langzaam op tot aan de
laatste horizontale strook, die het stadsbeeld doorsnijdt. Dit is dan wel verkleind en
lichter gekleurd dan de voorgrond, maar bijna even helder en geciseleerd
doorgeteekend als al het andere. Een perspectievistische bedoeling is dus duidelijk
en zij wordt met de beschikbare, beperkte middelen ten uitvoer gelegd. Maar sterker
dan het voor en achter werkt het boven en onder, het mooi en streng versierde vlak,
dat van dichtbij gezien verkwikt door den arbeid en de intimiteit, maar dat van ver
af ook reeds een streven naar het monumentale doet herkennen. Het heerlijkste is de
kleur; welks gebonden kracht en heimlijke schittering zich verbinden tot diepklinkende
accoorden.
Dan komt de bloeiperiode, de Brusselsche werkplaats in de zestiende eeuw. Weliswaar
heeft een italiaan den steen aan het rollen gebracht. De beslissende stoot geschiedt
door de beroemde ontwerpen van Rafaël, die deze in opdracht van Paus Leo II, in
1515 en 1516 voor de muren van den Sixtijnschen kapel heeft vervaardigd. En
gedurende een volle eeuw staan de ontwerpers onder invloed van den meester uit
Urbino, wiens grootsche, zich in de lengte uitrollende compositie zij in de
hoofdscènen, en wiens antikiseerende grotesken-versiering zij in de randen verder
ontwikkelden. Maar Brussel is reeds voor Rafaëls kartons de uitvoerende werkplaats.
Brusselsch is de volmaakte techniek, waarmee thans bonte zijden draden tot zachte,
onwerkelijke kleuringen tezamengevoegd en met goud en zilverdraden schemerig
doorwerkt worden. Brusselsche kunstenaars eindelijk zijn het geweest, Barend van
Orley en Pieter Coeck van Aelst vooraan, die zich onder invloed van Rafaël tot groote
en leidende meesters der gobelinkunst ontwikkelden en - met ontwerpen en handwerk
gelijkelijk vertrouwd - een toonaangevende school stichtten. Hun producten zijn de
edelste, die de geschiedenis der tapisserie kent. En juist zij vormen het
hoofdbestanddeel der Weensche verzameling.
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Zoowel van Barend van Orley als van zijn leerling Pieter Coeck weten wij uit de
berichten van Karel van Mander, dat zij in opdracht des keizers of van hooggeplaatste
personen vele tapijtontwerpen geteekend en geschilderd hebben. Toch konden tot
nog toe slechts weinig uitgevoerde stukken met beslistheid aan hen toegeschreven
worden. Thans belicht de Weensche verzameling op verrassende wijze de uitblinkende
beteekenis dezer beide kunstenaars en van hun kring, waaruit de gestalte van den
werker Willem Pannemaker gelijkwaardig naar voren treedt. Het zijn soms gansche
tapijtseriën met figurale, landschappelijke of ornamentale voorstellingen. Zij verrijken
niet alleen onze kennis van de belangrijkste periode der gobelingeschiedenis, maar
vervolledigen tevens ons oordeel over de nederlandsche renaissance in het algemeen.
De periode, die men tot nog toe, onder den indruk der ‘peinture de chevalet’ zeer
algemeen voor een van manierisme en verval gehouden had, en voor een waarin
slechts enkele persoonlijkheden den bloei der zeventiende eeuw schenen voor te
bereiden, toont zich nu vol groote beweging en karakter. Een terugwerking op het
versteende oordeel over de productie der schilders van deze periode kan nu niet lang
meer uitblijven; nadat men de gobelins geheel heeft leeren kennen, zal men ook de
tot nog toe onderschatte schilderijen een nieuwe en meer rechtvaardige waardeering
doen geworden.
De overgang van de oud-nederlandsche gotiek naar de romeinsche renaissance
heeft plaats tusschen de beide seriën der zeven Doodzonden en der zeven Deugden.
De arbeider der zondenserie is Willem Pannemaker. De tapisserieën bereiken een
grootte van M. 4.50 bij 8.17. Spaarzaam worden metaaldraden in de kleurige zijde
verwerkt. De figuren verwijzen naar de werkplaats van Pieter Coeck van Aelst. In
de lange aaneenrijging verschijnen telkens de personificaties der doodzonden,
omgeven door een voorafgaand of achternakomend gevolg. De hoofdfiguur is in het
midden gezet, maar de algemeene ordening vindt toch plaats van links naar rechts.
Trots de allegorische aankleeding der figuren is hun karakteristiek toch ongemeen,
krachtig en levensecht, de romaansche voorstellingswijze verbond zich hier met het
nederlandsche realisme. Voorbeelden: de Afgunst als een vrouw van schoone gestalte,
die met vertrokken gezicht den lauwerkrans eens begeleiders stuk bijt, en de
Vraatzucht, die onder haar gevolg een begeerig naar voren gebogen vrouw met een
grooten keukensleutel heeft, toonen reeds duidelijk de houding van het geheel. De
invloeden der italiaansche renaissance zijn vooral na te gaan aan den rand, die in alle
stukken der serie terugkeert. Bacchantische dieren en figuren worden door groteske
ornamenten omslingerd Daarentegen behoort de, door een teekenaar uit de school
van Barend van Orley ontworpene, door François Geubel
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bewerkte Deugdenserie reeds geheel tot de sfeer van Rafaël. De opbouw is thans
centraal geworden, de figuren groepeeren zich telkenmale om een in het midden van
het beeldveld oprijzende deugdgestalte. De rand, die bij de verschillende stukken
dezer serie verschilt, toont altijd kleine allegorische figuren, die met de bewuste
deugd in betrekking staan. De hartstochtelijk naar het leven werkende schepping der
zondenserie ontbreekt hier; daarvoor in de plaats treedt de conventioneele
veralgemeening. Maar de voorstelling is hier dan ook slechts een middel om den
overheerschenden drang naar het grootsche, om de monumentale vlakversiering te
steunen.
De zich in de beide seriën, der Doodzonden en der Deugden, vervormende
Brusselsche stijl vertakt zich nu gedurende de zestiende eeuw naar verschillende
kanten. Hij verovert elk voorstellingsgebied: het bijbelsche, het historische, het genre,
het ornament. Hij ontwikkelt zich aanvankelijk van Rafaël af naar de beheersching
der ruimtelijke illusie en keert dan terug tot Rafaël's vlakbehandeling. En hij laat
tegen het einde dezer periode, telkens meer, ook buitenlandsche ontwerpers, van
italiaansche en fransche afkomst, aan het nederlandsche tapijtwerken deelnemen.
Onder de bijbelsche seriën treden de scènes uit het leven der patriarchen Abraham
en Jacob, die uit het tweede boek van Mozes en die uit de boeken Josua en Tobias
op den voorgrond. De werkplaatsen van Barend van Orley, Peter Coeck en Willem
Pannemaker, dus in 't algemeen de vertegenwoordigers der eerste generatie van deze
eeuw, hebben het meeste en beste gepraesteerd. Het zijn groote daden, die hier
vertoond worden, en dus eischen zij ook een groote voorstellingswijze. Mannen,
vervuld van bovenmenschelijke kracht, met goddelijken geest begenadigd, staan in
het middelpunt der gebeurtenis. Zij eischen verheven houdingen en een enscèneering,
die boven de werkelijkheid staat. Langzamerhand laat zich de ontwerper door de
heroïsche vlucht dezer stoffen meesleepen. De hartstocht grijpt hem aan, de rust
wijkt voor de beweging, het vlak voor de ruimte. Maar de bewerker staat hem trouw
ter zijde. En deze brengt het ontketende altijd weer binnen de grenzen van den
gobelinstijl terug. Want hij houdt zich onwrikbaar aan de eischen van het materiaal
en van den arbeid. Aan het fijne weefsel uit zijde en metaal, dat aan de plastische
vorming, de krachtige kleurencontrasten en den ruimtelijken bouw met licht en
schaduw tegenstand biedt, dat slechts een wazige en schemerende, met zachte
tusschentonen samenklinkende, ongrijpbare verschijning zijn wil. En hij komt op
deze zijne wegen nu ook tot de meest passende wedergave der ideeële en wijdingsvolle
bijbelsche sferen terug.
Een werkelijk geweldig stuk is de ‘Verdeeling van het land door
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Abraham en Lot’. Alsof hier de geest van den onderen Pieter Brueghel tegenwoordig
ware. De vooraan in het midden oprijzende gestalten van den aartsvader en zijn neef
stellen met hun grootte en hun gebaren een maatstaf voor al het overige. Zij bepalen
de onderlinge schikking, de verkleining en de samengevatte beweging der
figurengroepen zoowel naar de kanten als in de diepte, zij beteugelen de wijdsche
vlucht van het landschap. In andere voorbeelden uit deze bijbelsche groep wordt een
verrassende vereeniging van intimiteit en verhevenheid, van genreachtig kleinleven
en heroïsche grootheid bereikt, en daarnaast worden de voorstellingsmogelijkheden
van gobelin tegenover schilderij aanmerkelijk uitgebreid: overtuigender dan in de
ruimtelijke schildering verschijnen hier in zwevende, schemerende vlakversiering
de onoverzienbare massa's van het israëlitische leger, de wonderen der door Gods
woord uit hun voorgeschreven baan gerukte elementen.
(Slot volgt).
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Met Viérin te Damme,
door Stijn Streuvels.
GELIJK twee vrome pelgrims, die 't levensgewoel willen ontvluchten en de wereld
vergeten, zijn we er op uitgetrokken, - hij om nieuwe schoonheid te ontdekken, ik
enkel belust op stilte en afzondering.
Even buiten de Dampoort - het betrekkelijk levendig gewest van Brugge, de doode
stad - houdt alle gerucht en beweging ineens op en, zonder overgang, bevinden wij
ons reeds in vollen buiten, in de verlatene streek van 't Noorden.
Statig als eene zwaan glijdt onze witte schroefboot over den effen spiegel van het
kanaal - glimmende waterbane die tusschen twee evenwijdige oevers eene rechte
streep trekt door eene oneindigheid van grasland, vlak uitgemeten als eene
drooggeloopen zee. Hier ondergaat men reeds den indruk eene landstreek genaderd
te zijn waar 't verleden onaangeroerd is gebleven, waar de wentel der aangroeiende
tij den bodem met zijne opeenstapelende slibbe-lagen niet heeft overspoeld. 't Geluchte
is rein en diep; de wolken gelijken witgezeilde schepen die er in onmetelijke hoogte,
hunne reis voortzetten door een oceaan van azuur; de bodem der heele streek blijft
er wanhopig vlak en ver; de wasdom der vruchten schijnt er in 't wilde overgelaten,
alsof de menschen er de opbrengst niet benuttigen moesten....
Brugge, die wij nog maar rechts verlaten hebben, ligt reeds op verren afstand
verwijderd; nauw zichtbaar staan de torens, onwezenlijk als droomgedaanten
uitgebeeld tegen de ijle lucht.
We stevenen de oneindigheid in....
Aan den omdraai waar 't kanaal in linksche richting zwenkt, krijgen wij een ander
vergezicht over de streek: aan het eind der lijnrechte vaart ziet men een fijn, wit
molentje en 't getuig eener houtene ophaalbrug omgeven door eene wemeling van
kleine huizetjes met witte gevels en groene daken, - iets als de openbaring van een
Hollandsch buitendorp. In 't naderen groeien de dingen in hun onderscheidenlijken
vorm en gedaante; den blik houden wij er met belangstelling op gevestigd, want nu
eerst ontwaart men geleidelijk, verrassend als eene begoocheling -: den stompen
kerktoren, het spitse torentje en de trapgevels der halle met nog andere
middeleeuwsche gebouwen. De indruk door het grijze stadsbeeld ontstaan, gelijkt
een droomvertoon uit het verre verleden.
De boot sliert tegen den vlonder en we stappen aan den kant. Het lijkt of we
inderdaad voor eene droomstad staan waar alle leven is uitgestorven. De straat die
naar het ruime marktplein voert is veel
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te breed om zoo verlaten te zijn; aan wederkanten rijen de woningen met gesloten
luiken en in de donkere holten der opene deurgaten is niets dat roert of beweegt. Op
het wijde marktplein staan de middeleeuwsche gebouwen omblakerd door de noenzon,
doorschijnend lijken zij in de wondergrijze tint, als waren ze uit de asch opgerezen
- stille getuigen, overblijfselen uit een tijd die lang voorbij is.... De aanblik wekt
onweerstaanbaar een gevoel van eerbied, een huiver van ontroering: 't is alsof men
ineens het verleden vlak vóór zich heeft! We dwalen er door straten en stegen waar
't gras welig tusschen de keien groeit, gelijk op een kerkhof. Aan den buitenkant van
't geen er van wallen en grachten nog overblijft, is het de volstrekte verlatenheid
eener woestenij.
Na die algemeene verkenning waarbij we den eersten indruk hebben opgedaan,
zullen wij, gelijk gewone toeristen, met orde en gewetensvol, de merkwaardigheden
van Damme bezichtigen.
Het hoort wel dat we in de eerste plaats een groet brengen aan van Maerlant, den
vader der Dietsche dichteren algader! Zijne rijzige gestalte staat er vóór de stadshalle,
op een pseudo-gothiek voetstuk door een ijzeren hek omsloten. De oude dichter ziet
er verweerd uit en gelaten, blijkbaar in gedachten verslonden, - eenzame waker over
vervallen grootheid.
Aan het uiteind der dorpsstraat hebben wij de kerk. Het is een indrukwekkend
monument in middeleeuwschen bouwtrant, sober en streng van lijnen, doch in
eigenaardigen staat van verval. 't Geen de huidige kerk uitmaakt, namelijk de koornis,
gevormd uit een welfboog tusschen twee zijbeuken met puntgevels, werd geheel
ontnomen uit het koor van het oorspronkelijk kerkgebouw. Het voorste gedeelte,
tegen den toren, was vroeger het middenschip; de hooge zijmuren er van staan nog
gaaf overeind, met de prachtige venstergaten in open gang van driedubbele spitsen
op ranke zuiltjes, omlijst door een vollerringde, overvangenden boog. Lang- en
dwarsschip zijn afgebroken en de groote gewelfboog zonder dak, gaapt er in de ijle
ruimte, tusschen het afgesloten kerkgebouw en het klokhuis. Boven dit onttakeld
kruisschip rijst de stompe torenmassa met de zware drummers langs drie
boveneenstaande boogverdiepingen de lucht in. Aan den voet van die ontzaglijke
grootschheid, in het lommer der kranslinden die er de kruispaden van het kerkhof
afzoomen, liggen de oude grafzerken met uitgesletene opschriften, harenthare verzaaid
in 't gras. 't Moet er goed zijn voor de afgestorvenen hier in de verlatene stilte, van
de eeuwige rust te genieten.
In het hospitaal laat de kloosterzuster ons de merkwaardigheden zien die er het
lokaal museum uitmaken: enkele schilderstukken, middeleeuwsche handschriften
en de verschillende antieke voorwerpen hier ter plaats ontdekt.
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Het stadhuis - de voormalige halle - met het hooge dak en schoone verhouding der
onderdeelen, maakt een eigenaardigen indruk. Het stadhuis heeft echter het lot
ondergaan van alle middeleeuwsche gebouwen: het is gerestaureerd geworden! Tot
voor vijftig jaren stond het er onttakeld en in vervallen toestand: de opengewerkte
gaanderij aan de kroon van den voorgevel evenals aan de pui, was verdwenen, de
hoektorentjes, nissen en beelden weggebrokkeld, - en toen heeft men het zoo goed
of zoo kwaad mogelijk opgeknapt en in zijn oorspronkelijken vorm hersteld. Het
materiaal echter en de behandeling der nieuwe gedeelten ontsieren het geheel en het
staat er strak en mager. De nieuwe beeltenissen van graven en hertogen zijn mannen
van effen-op, in een steenen kuras. Het vrouwenfiguur op den rechterhoek maakt
eene gelukkige uitzondering in de reeks; dit is een zeer merkwaardig beeld, mooi en
slank van leden, eenvoudig van lijn, met eene teedere en verrukkelijke voornaamheid
in het fijne profiel en iets guitigs in de uitdrukking van het meisjesgelaat; - die
Margareta van York is iemand om verliefd op te worden! Met een innemend gebaar
wendt zij het hoofd en houdt den vinger naar haren bruidegom - Karel den Stoute uitgestoken; hij zelf houdt met steenen strakheid, den trouwring tusschen duim en
wijsvinger gereed.
Op den hoek aan den gevelmuur, onder datzelfde beeld, hangen aan verroeste
ijzeren haken, de authentieke steenklompen die men - zoo heet het - de wijven aan
den hals bond wanneer zij zich aan lastertaal of achterklap hadden plichtig gemaakt!
Boven op het hooge dak, in 't midden tusschen de twee monumetale trapgevels,
prijkt het houten kloktorentje met eene antieke, vierkante uurplaat en zonnewijzer;
en op de pinne strekt de ‘hond’ zijn magere leden uit en draait er met den wind - als
sprekende stadswapen, daar Damme zijn oorsprong aan den vermaarden ‘Hontsdam’
te danken heeft.
Langs de dubbele trap komt men op het overwelfde bordes dat toegang geeft tot
de voorzaal. Hier worden wij ontvangen door de vrouw van den champetter die er
het ambt van concierge uitoefent en door 't stadsbestuur is aangesteld om er de
honneurs te doen aan de toeristen. De vrouw heeft echter dadelijk opgemerkt dat wij
‘inboorlingen’ zijn voor wie zij de gewone plichtplegingen niet uithalen moet, en ze
brengt ons in hare partikuliere vertrekken - eene ruime zaal aan den rechtervleugel
van het gebouw gelegen, die als woonkamer, keuken, voedermagazijn en waschhuis
dienst doet en waar heel het huisgezin, met talrijk kroost, een onderkomen vindt.
Wij kouten er gezellig met de stokoude grootmoeder en bekijken er al de
merkwaardigheden - antieke overblijfselen die hier nu in het dagelijksch gebruik van
pas komen.
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De vrouw die ondertusschen heeft kunnen gewaarworden dat we van alles op de
hoogte zijn, en haar uitleg dus overbodig is, verkiest aan de drukke bezigheden te
blijven en laat ons maar vrij op ons eentje het stadhuis bezichtigen.
In de aanpalende zaal, met de indrukwekkende verhoudingen, zijn de vermaarde
drie zware balken die de hooge zoldering schragen, en de sluitstukken door Wouter
van Inghem in 1465 gebeeldhouwd. Wonder verschijnsel van den middeleeuwschen
geest, toen men er geen erg in zag en het de kunstenaars vrij stond de
eerbiedwaardigste onderwerpen in tegenstelling te brengen met zinnelijke
boertigheden, en zij aan de gewijde dingen zelfs hun spotlust mochten voldoen. In
de versiering der drie balken vormen St.-Jan, O.L.-Vrouw en koning David de
hoofdfiguren; er boven, in een raam van dubbelen spitsboog, zijn nog twee andere
beelden aangebracht en aan het uiterste eind.... des sujets, zegt Jean d'Ardenne, qui
montrent que les bonnes gens de cette époque n'étaient pas bégueules. Maintenant,
que nous le sommes devenus, ces choses-là ne se décrivent guère: on va les voir. En
voor dit doel, om aan de nieuwsgierigheid der bezoekers te voldoen, ligt er een
spiegeltje bij de hand waarin men de dingen vlak onder den neus kan bezichtigen
zonder in lastige houding den hals te verwringen met in de hoogte te staren.
De andere zaal, even ruim en grootsch als de voorgaande, wordt door de vroede
vaderen van het stadsbestuur als vergaderzaal gebruikt. Het streng deftige van den
burgerlijk-gothischen bouwtrant is er naar den eisch zijner huidige bestemming en
de aanwezigheid der enkele benoodigdheden van huiselijken aard, geven aan het
geheel den stempel eener voorvaderlijke gemoedelijkheid. Naast de lange tafel met
't groene laken, waar over de belangen van het openbaar leven beraadslaagd wordt,
naast de gothieke zitbanken en de houtene betimmering die zoo streng aandoet,
bevindt zich de opene haardstede met gebeeldhouwde standers, alsook de reusachtige
vuurtang, die minstens door twee kloeke mannen dient gehanteerd, verders de antieke
brandijzers, de inhoudsmaten geijkt met de verschillende stadsmerken, de groote,
koperen kraan voortijds aan de waterleiding bevestigd, die Damme van uit Male,
van drinkwater moest voorzien. Boven den schoorsteen hangt een duister schilderstuk
met heraldiek onderwerp en op den haardmantel zelf prijkt in moderne drukletters,
het fier devies: ‘Parcere subjectis et debellare superbos.’ Een ander schilderij van
twijfelachtige waarde, stelt op academische manier, den broedermoord van Caïn
voor. Aan de sluitstukken der balken heeft dezelfde van Inghem de verschillende
wapenschilden van Vlaanderen, Damme en Bourgondië gebeeldhouwd.
Langs eene steenen wenteltrap klimmen wij naar den zolder. Een
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overgroote ruimte waar het reusachtig samenstel van dwarsbalken en gebinten die
er het hooge dak schragen, doen denken aan het rif van een omgekeerden driemaster.
Van uit de donkere nok, waar ze bij dage gezeten zijn, op de hanebalken, staren de
uilen - het lijken wel dezelfde die er uit van Maerlants tijd zijn blijven zitten! - ons
met hunne groote, gele oogen aan en op geregelde stonden, overhands blijkt het,
laten zij hun drek op den planken vloer neerpletsen. In de algeheele stilte van dien
reuzenzolder, is dàt gerucht de eenige gebeurtenis van belang.
Op levensgevaar moeten we nu de vermolmde trapsteigers opklauteren om in de
uurwerkkamer te komen, waar een ingewikkeld raderstel knarsend in elkaar loopt,
en de tiktak van den slinger, die denken doet aan den stap van een reus, de stonden
aftelt in 't ijle van den tijd. Verder geraken wij langs eene kramakkelige hoenderladder,
door eene nauwe opening, tot in het torentje, waar wij met de handen de twee klokken
kunnen bevoelen die het eerbiedwaardig jaartal dragen van 1392 en 1398! Van hier
uit de hoogte overschouwen wij heel het stadje, met de verweerde daken, die er als
een samengedrongen mutje in een singel van oude wallen omsloten ligt; verder
weiden onze blikken over de blakke landstreek die door den donkeren gordel der
boomenrijen, van de zee eenerzijds, en te landewaart van de bewoonde wereld is
afgesloten. Doch het merkwaardigst en 't geen nu vooral onze aandacht trekt, 't is
dat men van hier uit het inzicht krijgt over den bouwvorm der oude halle zelf: het
grilig spel van lijnen die los en zwierig, langs de neggen van dak en veurst, de twee
gevels verbinden. Het geheel doet hier aan als een gegroeid, een levend organisme;
het lijkt wel alsof de bouwmeesters van dien tijd met opzet het gebruik van regel en
paslood verwaarloosden om die eigenaaridge schoonheid te bekomen welke men in
onze moderne gebouwen, die geometrisch juist ontworpen zijn, tevergeefs zoeken
zal. De twee zijgevels staan uit den haak; de lijn van de veurst loopt over de spits
van het dak, met dezelfde zachte slingerbocht die de boomen hadden waaruit men
de balken heeft gezaagd om de nok te bouwen; de voegen der gebinten sluiten noesch
en dwars, op geluk der krommingen weeral van het gegroeide hout, en daardoor
steekt heel het gevaarte ineen, gelijk de nerven van een schip, met een zekere
rekbaarheid, om beter de stormen van wind en weer te kunnen trotseeren.
Wij dalen de trappen af tot in de kelders en onderaardsche gangen waar er gewelven
zijn in vroeg-gothischen stijl, geschraagd door prachtige pijlers. Hier bestaan de
oorspronkelijke gevangenissen nog waar meer dan één middeleeuwsch gevangene
moet gezucht hebben, en de misdadigers van Damme worden er hedendaags nog
achter de met ijzer
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beslagene deur, die zwaar op hare hengsels kriept, ingestopt en zij kunnen er alzoo
een echt middeleeuwschen gevangenis-huiver ondergaan....
Bij 't naar buiten treden loopen we weer op van Maerlant die er in alle gelatenheid,
het stralen der felle zon trotseert. We vragen ons echter af: waarom men den Vader
der Dietsche dichteren hier in een ijzeren hek opgesloten houdt? En of het ook met
inzicht gebeurd is, dat men de apocriefe grafzerk die in den wand van het klokhuis
gemetseld zit, bachten eene geslotene poort gedoken houdt, waar het hoofd van den
dichter amper tot aan den neus boven uitkijkt? Ongetwijfeld deelt van Maerlant hier
het lot van alle idéalisten op de wereld, die het wagen dorsten aan hunne medeburgers,
met kracht en stoutmoedigheid, hunne vooruitstrevende denkbeelden te verkondigen.
Van Maerlant staat immers bekend als: de krachtigste en veelzijdigste
verpersoonlijking van den Nederlandschen volksgeest der middeleeuwen, de
gloedvolle heraut van de vroege beschaving. Verbeeld u, iemand, die in de jaren
1200, niet bang was luidop te beweren:
‘Hi (Kaïn) was dalre eerste, die stichte
Mate, lantgesceet ende gewichte;
Hi keerde der lieder simpelhede
Ter vrecheit ente gierechede,
..........................................
Want voer sine coemst alleene
So was derdsche goet gemeene.’

Eigendom dus als gevolg van broedermoord, met alles wat er is uit voortgesproten:
‘Twee worde in de werelt syn,
Dats allene m i j n ende d i j n ;
Mochtmen die verdriven,
Pays ende vrede bleven fijn,
Het ware al vri, niemen eygijn,
Manne metten wiven.’

Veel idéaal-communisten weten wellicht niet dat ze in van Maerlant zulk een vroegen
voorganger hebben, en weinigen onder hen die den verkondiger hunner eigen leer
hier komen begroeten.
Damme wordt eigenlijk maar bezocht door badgasten of toeristen die om de
aardigheid het oude plaatsje eens willen ‘aandoen’; ze komen van den zeekant uit of
van Brugge, loopen heel vlug het marktplein over, bekijken de kerk, bezoeken het
stadhuis en troepen rond van Maerlant dien zij als een onbekenden zonderling
aanstaren, en de excursie
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is afgeloopen. Anderen, die een Kodak of verfdoos meebrengen, nemen in der haast
de typische ‘zichtjes’ en vertrekken in de meening dat zij Damme op zak hebben!
Van Maerlant staat er den godganschen dag, gelaten en geduldig, gelijk eene rariteit
ten toon: hij aanschouwt het komen en gaan van die pretmakende zomervogels in
hun flodderige kleedij en met zijn wijsgeerigen ernst en streng gemoed, schijnt hij
bij zich zelf te mompelen:
‘Ic kenne al dese saken....’

***
Het wezen en de ziel eener oude plaats met historisch verleden, kan men eerst
ontwaren wanneer men 's morgens, na het ontbijt, met kommerloos gemoed uit het
logement op straat treedt, er zich als een inwoner voelt, in de overtuiging dat men
den vollen dag en de volgende dagen, vrij heeft van alle andere bezigheden. Men
moet er op goed geluk en zonder haast, rondkuieren, de frissche morgenlucht
opsnuiven, er de stille voormiddagen en de nog stillere namiddagen verleven en de
innigheid der avondstonden vooral, wanneer de dingen hun werkelijk uitzicht
verliezen, het deemster er zijn droomsluier over weeft om de fantasie vrij spel te
laten.... Men moet er het uitzicht der dingen nagaan in het trage keeren der dagstonden,
zoodat men er heelegansch opgaat in de stilte en er 't bestaan der wereld bij vergeten
kan.
Hier in die verlatenheid gaat dit uitstekend. De twee klokken - dezelfde die onze
voorouders in de XIVe eeuw gehoord hebben, - tellen om de beurt, met een fijnen
zilverklank, de uren en halfuren af en de tijd gaat er zonder stoornis van den morgen
tot den avond en van den avond tot den morgen. Gouden schemering, felle
zonneschijn, mist en grijze nevels, deemster en maneglans die het stadsbeeld in altijd
wisselend aanschijn belichten of bedoezelen, houden er de onveranderlijke stemming
waarin het eerbiedwaardige uit de oudheid is blijven bestaan.
Alhoewel Damme voortijds gerangschikt werd onder de ‘smalle steden’, was zij
toch een voorname erfgenaam en duchtige mededingster van 't vorstelijke Brugge;
met zijne prachtige haven, waar de schepen uit heel de bekende wereld in landden
en de kostbaarste koopwaren uitgewisseld en verhandeld werden, vormde Damme
eene der bloeiendste plaatsen van Europa en eene drukke bevolking leefde er in
weelde en in opperste welvaart. Dit alles is vergaan als een droom, - de wijde haven
waar de 1700 schepen van Philip-August eens tegen de Engelsche vloot van Salisbury
slag leverden, is herschapen in eene zee van groene weiden waar loome koeien in
grazen. Als éénigst vaartuig op de smalle waterstreep van 't kanaal, is er nog enkel
het kleine, witte
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bootje dat er op vaste uren van den dag verschijnt en even geruischloos weer
verdwijnt. De enkele reizigers die het meegebracht heeft, staren rond gelijk menschen
die in eene droomstad zijn aangeland, bevreesd de doode dingen te zullen storen.
Van heel de dichte bevolking uit de middeleeuwen zijn er nog een klein duizendtal
inwoners en van die duizend krijgt men enkel een troepje kinderen op straat te zien.
Sedert honderden jaren is jachten en slaven hier vergeten, geroes en geweld zijn er
uitgestorven, en degenen die er nu hun bestaan zoeken, hebben al eens het besef niet
meer van 't geen hier voortijds, ter plaats geschied is. Aan hun stille poendering
hebben de huidige bewoners blijkbaar genoeg en ze schijnen daarenboven onbewust
van 't geen er verder op de wereld omgaat. Den dag door blijven ze aan hunne
bezigheid en 's avonds eerst komen ze naar buiten, zitten er op den drempel hunner
woning in 't deemster en fluisteren er ondereen over de dingen uit hunne omgeving.
Te midden dier wijde vlakte die uitspreidt als eene woestijn, blijft er dat schamel
levensvonkje opgeschrompeld, door een singel van hooge boomen ingesloten en ver
van de bewoonde wereld afgezonderd. Omgeven door laaggehurkte dorpshuisjes
doen de stadshalle, het grootsche rif der onttakelde kerk en de hooge gevels der
overgebleven patriciërswoningen in hunne aschgrijze tint, als eene onwezenlijke
verschijning aan: - 't overblijfsel eener opgedolvene stad uit den voortijd, of de bedrie
gelijke weerschijn, eene zichtsbegoocheling die na enkele stonden tegen 't ijle van
de lucht zal uitwisschen. Grooter verval van vroegeren luister is wel niet denkbaar
en met reden kan men de weeklacht van den dichter op 't huidige Damme toepassen:
O diepgezonken vorstenstad!
Eer ooit mijn voet uw' grond betrad,
Kende ik alleen u in uw' luister.

***
Naarmate men er zich in leeft wordt het hier al moeilijker werkelijkheid en schijn
uiteen te houden, - de tegenstelling van dat geniepig dorpsleven te midden dier enkele
overblijfselen van vroegeren luister, brengen gedurig van de wijs: men kan onmogelijk
het verband snappen tusschen die twee uitersten en 't onderzoek, van 't een als van
't ander, helpt al evenmin om oorzaak en gevolg te verklaren.
Schilders echter maken het zich met zulke dingen niet lastig, - gelijk kinderen
scheppen zij hun verheugen in het merkwaardige van het verschijnsel, in de
schoonheid van het uitzicht zonder meer. Zij bekommeren zich veel meer om de
stemmingen door kleur en licht teweeggebracht en om de manier waarop zij die
stemmingen tot schoonheid verwerkt,
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zullen weergeven. Gelukkige stervelingen die, gelijk zangers, loopen langs het land
en de schoonheid opnemen gelijk de natuur ze hun aanbiedt om ze uit te zingen op
het doek! Dichters zijn het bij wie het uitzicht der dingen, onder eene bepaalde
atmosfeer, alleen reeds de ‘impressie’ verwekt die zij in eigen visie opvatten om ze
in kleur-lyrisme tot ‘expressie’ te brengen.
Dagen lang hebben wij samen door straten en stegen gewandeld, hoeken en kanten
bij alle verschillende belichting gezien en onze bevindingen over het geziene
wederzijds medegedeeld; en ondertusschen heeft de schilder met zijn ontwikkelden
opmerkingsgeest, de onderwerpen uitgekozen die hij wenscht te behandelen; daar
hij er zich genoegzaam mee vertrouwd gevoelt en den incubatie-tijd voltrokken acht,
zal hij aan 't werk vallen. Een vroegen morgen raapt hij zijn gereedschap bij elkaar
en trekt er op uit.
Voortaan is zijn tijd over eene vierledige dagtaak verdeeld.
In den uchtend staat zijn wijd zonnescherm, op eene witte huif gelijkend, langs
den oeverbarm van het kanaal geplant, waar men het uitzicht heeft op het rijzig,
witgekalkt molentje en een troppel oude knotwilligen, in eene atmosfeer waar de
zon, het doorschijnend blauw van den hemel, heel de ongerepte puurheid van den
nuchteren morgenstond aandoen als de heldere klank eener frissche meisjesstem die
opgalmt in de oneindige ruimte.
's Middags is de huiftent opgeslagen vóór den openen achterkant eener kleine
boerenwoonst, waar de vlakken der gekalkte muren, de lage afdaken van stalling en
bijveerden, een graspleintje met kezende hoenders, overlommerd zijn door een
machtig gewelf van appelaren. Het zonlicht dingelt op den bovenkant der kruinen
en door de wemelende bladermassa schieten de lichtstralen door dien looverkoepel
heen, die er eene wondere speling van diepe, halve en gebrokene tonen doen ontstaan:
een mengelmangel van rood-en-groen op de verweerde daken, eene verscheidenheid
van vergaan wit-en-blauw op de oude muren, eene ongrijpbare tint van afgebleekt
groen op ramen en luiken, fluweel-purperen schaduwvlekken op het grasplein en
perelgrijze korsten tegen de ronding der knoestige boomstammen. De ‘doening’ staat
op de oneindigheid der felle lucht uitgebeeld en in de onderdeelen wisselt het gloeiend
zonnegoud langs de teederste schakeeringen, naar de donkere schaduwholten, - het
licht zingt en zindert er over de hooggestemde toonladder eener rijke kleurengamma.
Impressie van schaduw onder licht-hitte in noensche rust.
Rond vespertijd gaat de schilder post vatten aan den kerkekant van waar uit heel
de huizenreeks over de lange dorpsstraat in 't verschiet openligt. De aaneengerijde
gevels verschillend van hoogte en vorm, elk in
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eigen schakeering van kalkwitsel, naar 't geel wendend de eene, naar 't blauw de
andere, met den rooden zonneglans op 't geboende rood der daken, waarboven het
torentje der stadshalle spitst, - het beeld van het doode Damme in zieleslaap
gedompeld, waar de zon den godganschen achtermiddag in stooft en de ontzaglijke,
witte wolken aan de onbereikbare hoogten des hemels over heenvaren naar verre
oorden toe, naar de oneindigheid der zee.... Die stille dorpsstraat ademt de ingetogene
stemming uit van een begijnhof, - beeld van wanhopige verlatenheid.
Op het uur wanneer de zon ten Westen neigt, zit de schilder op een der wallen van
waar hij het stadsbeeld midden de vlakte vóór zich heeft: de torenmassa rilde
oprijzend, hoog tusschen de twee spitse beukengevels der kerk, omhurkt door het
klein gedoe der dorpswoonsten - wit-en-rood van muren en daken -, verlaten en
eenzaam in de vlakke evenheid van weilanden, met op het voorplan een reusachtig
boomgevaarte dat met zijne donkere massa in den waterspiegel van het kanaal
gedubbeld staat. In het hoog, effengespannen veld van 't diaphaan-blauw geluchte
mengelt de oranjegloed der avondzon, en daar tegen, klein in de omgeving der
onmetelijke ruimte, prijkt de slanke steenromp van den grijzen toren. Omstraald met
een nimbus van rood gloeilicht die zijne lijnen en vormen oplossen, glinstert hij als
een kristallen kegel, aetherisch, onwezenlijk als eene droomverschijning in eene
middeleeuwsche wondersproke.
Op deze vier ‘onderwerpen’ zit de schilder nu dagen naar een te porren; buiten
zijne doeken bestaat er voor hem niets meer op de wereld, en uit de richting waar
zijn wit zonnescherm vlekt tegen de lucht, kan men eenbaarlijk hetzelfde zeurliedje
hooren opgaan:
O diepgezonken vorstenstad!
Eer ooit mijn voet uw' grond betrad
Kende ik alleen u in uw' luister....
En ware 't niet dat oog, verglaasd en onbewogen,
En ware 't niet die wang, met lijkwade overtogen....

Het schijnt wel dat schilders, als ze in hun werk verdiept zijn en hunne aandacht
geheel op het schilderen gericht blijft, behoefte hebben om een of ander zaagdeuntje
tot in 't oneindige te herhalen en er dan iets uitflappen zonder kop of zin soms.
Ledegancks weeklacht zal hier wel spontaan opgekomen zijn omdat die woorden de
impressie weergeven van de plaats en dus heel geschikt om als leitmotief bij het werk
dienst te doen. Of de geïmproviseerde voois nu bij de woorden past, is al heel
twijfelachtig, doch erger wordt het wanneer er geleidelijk verschillende varianten
op dien klassieken tekst ontstaan en het zeurliedje op 't laatst ontaardt onder den
vorm eener fantastieke vertaling:
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N'était ce pas cet oeil
Vitré et immobile......
N'était ce pas cette joue
Couverte de linceuls......

Waar men ‘vitreux’ met boosaardig opzet tot ‘vitré’ verbasteren durft, blijft er maar
één stap te doen over om ‘lijkwade’ in.... lijkwagens te veranderen en de vertaling
moedwilig door te voeren tot:
Couverte de.... corbillards!

Aan eerbied voor de dichtkunst ontbreekt het veelal bij schilders en als ze maar
treiteren kunnen, denken ze dat hun werk veel beter vlotten zal.
***
Terwijl Viérin de vier getijden van den dag bezig is om de visueele uitzichten van
Damme tot dichterlijke impressies in kleur te verwerken,*) blijft me nu de keus om
volgens lust en inzicht, mijn eigen wegen te gaan: eensdeels kan ik den schilder
gezelschap houden en zien: hoe hij de verf op het doek smeert, er naderhand
geleidelijk de kleuren uitveegt die hij tot ‘tonen’ verfijnt om de gewenschte stemming
te bekomen; - of ik kan maar eenvoudig het verglijden der schaduwen nagaan en de
rimpeling op den waterspiegel van het kanaal, - uitstaren op de vervallen stad die
altijd weer de verzuchting ontlokt om de tijden die onherroepelijk verzwonden zijn.
Hier in de eenzaamheid, waar de stilte door niets gestoord wordt, waar de uren van
den dag onmerkbaar voortschuiven, mede met de schaduwen en met 't water in 't
kanaal, duiken de gedachten op gelijk de wolken aan den hemel, die in hun trage
vaart onmerkbaar vervormen en wisselende gedaanten aannemen; - door loomheid
omdoezeld verliest de geest het onderscheid tusschen heden en verleden, in een staat
van helderzienheid gaat de fantasie haren gang om schimvertooningen te scheppen
die gelijk figuren op bonte tapijten, te voorschijn komen. Het klokje dat om het
halfuur zijne zilverbeiers door de glasheldere ruimte vallen laat, hetzelfde dat sedert
eeuwen, stil en bescheiden, de eindelooze uren aftelt in het eindelooze van den tijd,
helpt er toe mee om de illusie te verwekken. Het klokje is als een bezield wezen dat
de herinnering aan het versteend verleden wakker houdt en die bijzondere wijding
over de omgeving spreidt. De zilveren klank gaat door de aamlooze ruimte als eene
luchtbel, die boven het helder water openbarst en wanneer men aandachtig luistert,
meent men er iets van Maerlants vromen ernst en Uilenspiegels

*) Bij 't vervolg-en-slot van dit stuk, in 't Februarinummer, zullen reproducties van Viérin's
werk gevoegd worden.
RED.
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jolige spokerij in te ontwaren.... Met ontroering volgt men den klank wegdeinend in
eene atmosfeer die vergeestelijkt is door 't eerbiedwaardige van 't verleden. Men
wordt er in opgenomen als in een andere wereld, waar alle besef aan het wezenlijk
bestaande ophoudt en uitwischt.
Opeens is er beweging ontstaan en rumoer van menschen die drukdoende
rondloopen; het volk in feestdos, stroomt samen op de straat, dringt in de richting
van marktplein en haven; grappenmakers, narren, goochelaars en liedjeszangers
schreeuwen van op hun verhoog de mengte toe; vlaggen wapperen aan de masten
der schepen, kleurdoek en vanen hangen over de straten en aan de huizen. Eindelijk
komt de vloot in 't zicht die van 't Zwin uit, aanvaart: eene bonte wemeling van
tjalken, kotters, fregatten en galjoten, - de koningsgalei legt aan en de menigte
verdringt zich om den hertog van Bourgondië, Karel den Stoute, met zijn gevolg te
zien landen. Edelknapen en lijfknechten staan gereed met opgetuigde peerden en
onder vreugdegeroep van het joelende volk, trekt de stoet van edellieden in
staatsiegewaad, omgeven door soldeniers wapenknechten en koddebeiers, met pieken
en kruisbogen gewapend, over het marktplein naar de woning toe van den schout
Eustachius Wijdts. Op het bordes, dat overhuifd is met behangsels van kleurlaken,
verschijnt Edward de Vierde, koning van Engeland, met zijne zuster Margareta
hertogin van York, omgeven door den bisschop van Salisbury, hooge prelaten,
hovelingen, staatsambtenaren die er met den koning in Sluys aangeland zijn om hier
den hertog van Bourgondië te verwelkomen en de huwelijksplechtigheid bij te wonen.
Terwijl het edelvolk binnentrekt, zoemt en rumoert het over straten en markt, in
huizen en schepen van de wemelende menigte die dringt en woelt, schatert en roept
en giegelt, dol van de pret, verzot op feestelijk vertoon. Daar springt een nar met
zottekap op 't hoofd en den bellestok in de hand, maakt tuimelboomen en wipt op de
ton; de toeschouwers juichen, lachen en staan vol verwachting te gapen, want zij
hebben Thyl herkend, den vermaarden Uilenspiegel! Daar begint hij al te grijnzen
en smoelen te trekken en roept met schorre stem:
En ware 't niet die wang,.... verglaasd en onbewogen,
En ware 't niet dat oog, met lijkwade overtogen....

De menigte schiet in luiden schaterlach uit en op 't zelfde oogenblik is alles
verdwenen!
(Slot volgt).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

33

Bij een denkbeeldige roos voor de liederen-zangeres: mevrouw A.L.....
door Jac. van Looy.
Volle en roode
Roze, o roos,
Schuchter geboden,
Argeloos.
Zoo bloeit de vrouwenmond, bestemd voor zang,
En wordt een wel van melodie en klang,
Een welige weelde uit het diepe hart
Van liefde en leute en overwonnen smart.
Zoo bloeit de moederboezem, rijp en rein,
En biedt de melk van hare purpren wijn,
Die van den monde tot den mond zich stort,
Opdat het kind een bloeiend schepsel word'....
Eens komt de dag dat in de gaarde staan
Geen bloemen meer met volle, blosse blaân;
Maar wat de ziel ontrees aan lief gerucht,
Blijft onverwelkt in durend nagenucht.
Volle en roode
Roze, o roos
Schuchter geboden,
Argeloos.
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Winterdag,
door Hélène Swarth.
In 't somber tuintje, in gore kiel, betikt
De grafsteenhouwer grauwe blokken steen.
In 't achterhuis een arm klein meisje snikt:
Vâ sloeg haar, Moeder laat haar héel alleen.
'k Voel mij dat kind, dat in haar tranen stikt,
Zoo moe van roepen en van bang geween.
'k Voel mij dien steen, waarop de beitel bikt.
Een sfeer van wanhoop wintert om mij heen.
Plots, wreed en vroolijk, jankt een gramofoon,
Van tempo haastig, neuzelend van toon,
Een platten straatdeun, wezenloos en hard.
Een hond gaat huilen in de leege straat,
Het kind schreit luider en mijn eenzaam hart
Bonst tot mijn keel - 't is of het breken gaat.
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Een lentesprookje,
door Aart van der Leeuw.
IEDER weet, dat de jaargetijden vier meisjes zijn, die in de hemelsche sferen een
ronde dansen. Zij dragen wijde, plooienrijke gewaden, die van verschillende kleur
zijn; de vlugvoetige lente wordt gekroond door een kransje van gele en blauwe
weidebloemen; den zomer tooit een zinvolle smuk van korenaren, de herfst, die een
heerlijken geur van vruchten in de vouwen van haar mantel meevoert, heeft een
wijngaardrank om de slapen gewonden, terwijl de winter met den rood bebesten en
stekeligen hulst is gesierd. Zij houden elkaar bij de geheven handen en zweven heen
over een dansvloer, die van zilver is. Rondom hen verrijzen doorschijnende wanden,
waarop een zoldering van kristallijnen bogen rust. Aan ééne zijde echter staat de zaal
naar de oneindigheid der werelden open, en gedurende de seconde, dat een dier
vluchtige vrouwengestalten voorbij het grenzenlooze vergezicht zwiert, wordt op
aarde een seizoen begonnen en afgesloten. De rondedans beschrijft haar omkring in
een vlug en feilloos tempo, zóó licht en zeker, dat het geluid der passen niet gehoord
wordt, terwijl het zonnestof en de sterrengruizel op den blinkenden bodem door den
wind der werveling worden opgewaaid. Zeer ernstig verrichten de meisjes hun
bezigheid, de adem hijgt hun een weinig over de lippen, en alleen als er bijgeval een
weerbarstige haarlok uit een der kapsels springt, of een peplos te ver afglijdt van een
borst of schouder, maakt een hand zich los uit de omstrengeling, tast haastig naar de
plek, waar de hinder gevoeld wordt, en grijpt dan weer dadelijk, en zonder dat de
maat zich een oogenblik gestoord vindt, te linker zijde naar haar trippende zuster,
die fluks heur vingers in de hare voegt. Den ganschen dag wordt niet gesproken.
Eerst wanneer de avond valt en de lampen voor den nacht worden ontstoken, zetten
de zusters zich op dezelfde plaats waarop zij gedanst hebben te ruste, vouwen de
armen om de opgetrokken knieën samen, en slapen in. Als vlijtige dienaressen des
hemels kunnen zij den volgenden morgen zonder dralen en frisch uit den droom weer
aan hun arbeid beginnen.
Sinds eonen was dit eensgezinde werk reeds door de gehoorzame meisjes verricht,
toen er in de gedragingen der jongste, de lente, een verandering te bespeuren viel.
Het ving er mee aan, dat zij met een vuurroode kleur telkens uit de baan trad van de
dansfiguur, of op den spiegelgladden balvloer struikelde over God weet welk een
ingebeelde hindernis. Dit kostte haar dan een verwijtenden blik van den ernstigen
winter, wat haar nog pijnlijker in verwarring bracht, zoodat zij hare oogen niet meer
op durfde slaan, en de tranen haar langs de wangen liepen.
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Maar 's nachts, als zij klaar wakker naar het kalme ademhalen van de sluimerenden
luisterde, kwam de menigte der gedachten, die ze overdag nog zoo'n beetje weg had
kunnen dansen en vergeten, en maakte zich meester van haar. Zij lag dan gekeerd
naar de welvende opening, die zich ontsloot naar de landen der wereld, want daardoor
zweefden al die kwellende gepeinzen binnen, welke haar de bittere zoetheid leerden
kennen van dat leed, dat door ons menschen heimwee wordt genoemd. Het had haar
opeens overweldigd, dit vreemde gevoelen, op een ochtend, dat zij voorbij de
tintelende verte van het eindelooze zwaaide, en er een zuchtje van de bloeiende
zaligheid, die zij in het rijk der stervelingen wekte, tot haar overwoei. En sedert,
telkens als de reigang haar door de lichtstrook leidde, die van buiten in de danszaal
binnenstroomde, had iets onuitsprekelijks haar het hart doen kloppen, dat op een
echo van vogelgezangen, een weerschijn van bloesemende landen, en de aanraking
van een koozend lippenpaar aan het hare geleek. En toen zij vele nachten erover
nagedacht had, wat die teekenen beduiden mochten, begon zij te begrijpen, dat haar
hart naar de liefde verlangde, en dat het slechts door een aardsche vervulling te
bevredigen was. Nauwelijks was zij tot die zekerheid gekomen, of zij stond
behoedzaam op, als een meisje, dat in den nacht haar minnaar gaat bezoeken, wikkelde
zich een slip van den mantel om den mond, en verliet haar droomende zusters.
Toen de drie slapenden door den morgen gewekt werden, misten zij tot hun schrik
hun jongste, de vroolijke lente. Haastig sprongen zij op de voeten en doorzochten
alle hoeken van de door het ochtendgloren als met rozen bestrooide zaal. Ten slotte
waagden zij zich zelfs tot op den drempel van de duizelingwekkende kolk der
onafzienbare ruimte, en tuurden, de oogen met de hand beschaduwend, uit over de
zee van den ether, waarin de eilanden, die de werelden waren, lagen te flonkeren als
edelsteen. Maar de verlorene bleek ook hier niet te vinden. Zij zetten zich weer neder
op de plaats, waar ze hadden gesluimerd, en die herkenbaar was aan den fijnen ring,
dien door de tijden heen hun dans had afgeteekend op het zilver, en daar begonnen
zij te beraadslagen met zulk een vloed van woorden, als zij zeker in eeuwen niet
hadden gebruikt. De winter wilde rebelleeren; met ijskoude stem verklaarde zij, dat
niemand haar tot den arbeid zou kunnen bewegen, eer het opstandige voorjaar was
teruggekeerd. De zomer zuchtte, streek zich het haar van het warme, vochtige
voorhoofd, doch wist ook eigenlijk geen beter raad. Totdat de wijze herfst begon te
spreken, heur rede begeleidend met een zacht gewuif van appelgeur. Zij stelde voor,
om dadelijk weer aan het werk te tijgen, nu met hun drieën, en alleen den danspas
wat trager te nemen, zoodat ook op deze wijze bij elken rondgang een jaar zou zijn
voltooid. En zoo werd in het einde besloten.
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De meisjes namen elkaar bij de handen, en hoewel het eerst veel moeite kostte om
te wennen aan de nieuwe en langzame passen, zweefde toch weldra de sierlijke ronde
weer zwijgend onder den fonkelenden koepel van de kristallen hemelzaal. En hiermee
brak dat tijdperk aan, waarover in de kronieken van de late middeleeuwen, - want
juist in die jaren geviel het, dat de lente naar de aarde reisde, - zooveel verwonderlijks
te lezen staat. Ik bedoel die vermeldingen over langdurige winters, waarna dan
plotseling en zonder overgang de zomer intrad, welke door een rijk en overvloedig
najaar werd bekroond. De lente echter scheen van de wereld verdwenen te wezen,
en alleen ouden van dagen wisten er nog van te verhalen, hoe hartverheugend zij
eens over de fleurige velden had geregeerd.
Intusschen bekommerde het voortvarende voorjaar zich maar weinig om harer
zusters beslommeringen. Den nacht van haar vlucht was zij welbesloten de gouden
trappen van het paleis der seizoenen afgedaald. De glans van de sterren scheen op
de blinkende treden, en een koele wind, die uit een onmetelijke verte leek aan te
komen varen, woei haar in het gloeiende gelaat. Zij had nog nimmer haar woning
verlaten, het loopen viel haar moeilijk en zwaar. Maar het gedurige dansen had aan
hare leden zulk een gratievolle losheid gegeven, dat zij daar nederdaalde, in gebaar
en houding aan een jonge koningin gelijk. Goed voor haar dus, dat het duister haar
omhulde; want anders zou dit avontuur weleens een ontijdig einde hebben kunnen
vinden in de armen van een of anderen nieuwsgierigen en ongeduldigen godenzoon.
Nu bereikte haar geen enkele blik uit onbescheiden oogen, en toen het daglicht door
begon te breken, was zij alreeds zoo ver gevorderd op haren tocht, dat de eerste boden
van beneden, een duivenzwerm van wit gewiekte morgenwolkjes, haar tegemoet
kwam zweven, en zij de ontwakende zoetheid van zomersche landouwen rook. Luid
klopte het hart haar van een bezorgden angst. Immers door haar verlangen gedreven,
was zij overhaastig heengetogen, zonder er zich rekenschap van te geven, welke de
gevolgen van haar besluit zouden zijn, doch nu zij het einddoel zoo bedenkelijk dicht
was genaderd, bestormde haar eensklaps zulk een dringende macht van overwegingen,
dat zij midden in den kleurigen ochtendhemel weifelend stil bleef staan. Dat zij zich
niet aan zou kunnen passen aan de ongewone omstandigheden van een nieuwe wereld,
neen, daar was zij niet bevreesd voor. Als godenkind was zij kundig in
metamorphozen. Niemand zou haar behoeven te herkennen, wanneer zij als een
bescheiden meisje onder de menschen trad. Maar waaraan zij twijfelde, dat was aan
haar onervaren gemoed. Zou zij een minnaar weten te kiezen, en wie kon haar
verzekeren, dat die dan werkelijk de eenige en ware zou blijken te zijn? Doch zij
was niet voor niets een dochtertje der hoogere sferen, en haar
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uit de oorden van het gesternte stammende wijsheid gaf haar spoedig een verlichtende
gedachte in. Bestond het wezen van de liefde niet in aarzellooze overgave, in een
onbegrensd vertrouwen, dat ook het onbegrijpelijke aanvaardde, en de zekerheid des
harten boven de berekeningen van het koel verstand verkoos? ‘Ja’, mompelde zij
gerustgesteld en tevreden ‘zoo is het; alleen de man, die mij liefheeft zonder zich
over mij te verwonderen, zal voor God mijn gade zijn.’ In de voldoening van deze
gelukkige beslissing, had zij ongemerkt haar reis weer voortgezet, en was plotseling,
omjubeld door een koor van vogelstemmen, aangekomen. Als in een zacht tapijt
verzonken haar voeten in de grazige malschheid van een boterbloemenweide. Een
rosbruin rund, dat naast haar kalfje lag te herkauwen, rees op van zijn goudgeel leger,
en loeide van behagelijkheid. Even scheen de bekoorlijke avonturierster te aarzelen,
welke richting zij in zou slaan, en tuurde, een vinger verlegen aan de lippen, zoekend
rond. Toen hoorde zij heel in de verte het getamp van een klokje, en zonder zich
langer te bedenken, koos zij een schemerig elzenpaadje, dat den kant van dit geluid
uitging. Zoodra zij in het bewegelijke lommer binnen was getreden, verdween de
krans om heur haren, en ook haar witte kleederen droeg zij niet meer. In plaats daarvan
ruischte een groen zijden, met paarlen omzoomd sleepgewaad langs de struiken; een
kanten kapje sloot haar om de slapen, waarop de zon de juweelen deed schitteren als
droppelen dauw, terwijl een windvlaag speelde met heur gazen sluier. Maar niet
alleen haar uiterlijke verschijning onderging een verandering, ook innerlijk had zij
zich in haar al te grooten ijver omgeschapen in een kind van de menschen, aan welke
geen enkele aardsche dwaasheid vreemd is, doch dat de heugenis aan zijn afkomst
uit het land boven de sterren verloor. Onderwijl was het luiende klokje verstomd, en
in plaats daarvan werd een nu eens plechtig galmend, dan weer wegstervend gezang
vernomen. De lente versnelde haar schreden.
Het elzenboschje mondde uit in een warnet van elkander kruisende doornenhagen;
de kanteelen van een slotburcht werden zichtbaar boven wuivend beukenloover, en
toen het rapvoetige meisje tenslotte het einde van het heggendoolhof bereikt had,
zag zij juist, hoe de deuren van het spits-getorende kapelletje, dat terzijde van het
kasteel stond, zich openden, en een donkere menschenmenigte over het zonnige
slotplein buitenstroomde, als een uitvloeiende inktvlek over een schoon vel velijn.
Vooraan schreed een bedaagde matrone, kaarsrecht in heur keurs gesnoerd; zij wiegde
het met kunst gekapte hoofd behaagziek op den stijfgeplooiden halskraag, waarbij
haar scheeve steekneus zich naar alle kanten keerde, niet anders dan een weerhaan,
die niet weet uit welken hoek de wind hem waait. Naast haar, in dezelfde stof
gestoken, maakte een bleeke, magere jonkman sierlijke passen, terwijl hij haar
eerbiedig
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bij de opgeheven vingertoppen hield. Dan volgden de dienstbaren, een grijsgrauw,
gemelijk blikkend en slecht gevoed groepje, terwijl de stoet door den pater werd
gesloten, die, als de welgedane herder van een verkommerde kudde, vroolijk de
glundere kijkers over het stukje wereld dat hij overzien kon, weiden liet. Toch was
hìj het niet, die de nieuwsgierig onder de schaduw der boomen toeschouwende lente
het eerste ontdekte. Het door een zonnevonk ontstoken lampje van een borstsieraad
had een begeeriger oog tot zich getrokken. Haastig fluisterde de edelvrouwe haar
begeleider iets in het oor, trad toe op het meisje, maakte een buiging, dat haar corsage
ervan kraakte, en vroeg in welgekozen bewoordingen, waaraan de eer van dit bezoek
te danken viel. De leerzame lente, die zich met haar wereldsche plunje ook een ragfijn
spinsel menschelijke leugentjes had aangeschaft, antwoordde zonder aarzelen, dat
zij bij de vervolging van een everzwijn van het paard was geworpen en daarna van
haar jachtstoet af was gedwaald; waarop de manierlijke dame, wier glimlach in
heuglijkheid leek te willen wedijveren met de lichtjes van de edelsteenen, die de
kleederen van het voorjaar tooiden, haar noodigde om haar eenvoudige woning voor
lief te nemen. ‘Mijn zoon zal U naar binnen leiden.’ en zij wenkte den mageren
jongen, die een kleur kreeg tot over de ooren, toen hij zijn schoone gast bij de hand
nam, wat hem, naar het de argelooze lente dunkte, volstrekt niet misstond. Misschien
kwam het wel door den zachtrooden weerschijn, die haar in de herinnering bleef
zweven, dat zij er geen acht op sloeg, hoe scheef de slotpoort uit zijn hengsels gezakt
hing, hoe gebarsten de plavuizen waren, hoe de trappen waggelden, de spinnewebben
aan de zolderbalken sidderden, en hoe menig uit het lood gebroken venstertje óf in
het geheel niet, óf door een groezelig schijfje perkament vervangen bleek.
Wat nog het beste vertrek genoemd kon worden, werd tot verblijf haar aangewezen,
en terwijl zij zich op het rustbed neerlei met een zucht van verlichting, dat althans
de eerste pleisterplaats bereikt was op haar moeizame reis naar de liefde, hadden
moeder en zoon zich in een duister hoekje van de slotzaal teruggetrokken, en daar
beraadslaagden zij over dat onverhoopte geschenk, dat het toeval, het leek wel
zoomaar, in hun schoot verloren en vergeten had. De moeder, die een grooten koperen
schotel tusschen de knieën geklemd hield, waarin zij eigenhandig iets zeer kostelijks
voor het middagmaal aan het toebereiden was, zeide fluisterend: ‘den Heere geprezen,
haar kleinoodiën alleen al zijn veel meer dan onze belaste bezittingen waard’. Voor
het beluste viertal oogen scheen de schaal zich te vullen met het gedroomde goud
van hun verwachtingen, en zooals zij beiden naar het vermeende glanzen en glinsteren
tuurden, vertoonden hun lange gezichten, naast een uiterlijke ook een nog heel wat
bedenkelijker in den geest verborgene gelijkenis.
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Na dien morgen van haar blijden inkomst, gingen voor de lente de dagen vreugdig
en geleidelijk voorbij, lijk een rondedans in de zaal der seizoenen. Als een onervarene
in de kunsten van Eroos, schepte zij behagen in den haar omzwermenden, hoffelijken
jonker, en meende zij, dat de honing van zijn vleierijen waarlijk uit een zuiver
bloemhart werd gepuurd. Toen hij haar dan ook op zekeren zomerschen ochtend,
onder een bloeienden lindeboom plechtig en vormelijk ten huwelijk vraagde, bloosde
zij, glimlachte en duldde zijn kussen.
Nu de goudvogel binnengelokt was, moest er ook een kettinkje zijn om haar te
binden. Daarom liet de trouwdag niet lang op zich wachten. Hij brak aan in de
heerlijkheid van een zonnigen morgen, en toen de eerste feestelijke stralen, over de
toppen der beuken heen, de vensters van den burcht verguldden, was de lente reeds
in de kemmenade met haar toebereidselen bezig, al haar vrouwen om zich heen. Op
de legerstede lag het prachtigste der bruidsgewaden sneeuwwit uitgespreid, een
kransje hing aan den knop van een zetel, terwijl twee kleine licht-satijnen schoentjes
op de breede eikenhouten kleerenkast in een hoek van de kamer als te pronk stonden
gezet. Zij zelve had de lange, blonde haren los gevlochten, en terwijl ze haar als een
kostbare mantel om de schouders nedergolfden, werden ze door een dienaresje ijverig
uitgekamd. En onder dien mijmering-wekkenden arbeid kreeg het verlangende
voorjaar zulke liefelijke gedachten, dat alle aardschheid er bij werd vergeten, en heel
die innigheid van wenschen zich in een bloemenregen herschiep, die het kammende
meisje over de vingers dartelde. Doch dit liet zich in haar werkzaamheid niet storen,
en bleef stralend van verrukking al maar oogsten uit dat wonderdadig lokkengoud.
Anders de jaloersche opperkamenierster, dat misteekend evenbeeld der oude
meesteres. Zij trok de wenkbrauwen omhoog, sloeg de handen te zamen, glipte de
deur uit, om kort daarop terug te keeren, op den voet gevolgd door een gansche
schuifelende menschenmenigte. Het zinnende voorjaar zat zòo in haar gepeins
verloren, dat zij niets had gemerkt van dat komen en gaan. De bloemen stroomden
langs haar neder, primula's, sneeuwklokjes, crocussen, meizoentjes, violetten en
appelbloesem, in zulk een overvloed van trosjes en bladeren, dat haar lachende
dienaresje het niet vermijden kon, om telkens midden in die fleurige weelde te stappen.
En niemand kon zeggen, hoe lang dat sprookje nog geduurd zou hebben, als niet
plotseling een waarschuwend keelgeschraap was vernomen, dat de lente op deed
staren, of zij wakker werd geroepen uit den droom. Tegelijk keek zij de verzameling
van alle bewoners van den slotburcht, van af den hofmeester met zijn koks en zijn
knechten tot aan de stijfgekeursde edelvrouw in de verbouwereerde gezichten. Zij
stonden daar allemaal naast elkander roerloos langs den wand geschaard, maar wie
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alleen een schrede voorwaarts waagde, dat was de magere bruidegom, waarbij hij
zijn geliefde tusschen het gewemel door der kleurige kelken aanzag met juist dàt in
de oogen, waarvan het hemelsche danseresje had besloten, dat haar minnaar het
nimmer voelen en haar toonen mocht: een onuitsprekelijke verwondering. ‘Ach’,
riep de lente, klapte in de handen en was er niet meer. Neen, niets bleef in de
kemmenade van haar over dan een door elkaar geworpen hoopje groen en bloemen,
dat den zwijgenden toeschouwers het spottende souvenir van een demon, ja, mintens
dat van vrouw Venus zelve dunkte. Van de burchtvrouw en den jonker kan naar
waarheid gezegd worden, dat zij hun hoop in rook zagen vervliegen; want zij konden
met den blik een wolkje volgen, dat door een der gebroken ruitjes zich een weg naar
buiten baande, om daarna in het blauw te vergaan.
Als de verdwenen bruid zich weer terugvond in een menschelijke gedaante, was
zij te midden van een verzameling bont getooide vrouwen gezeten. Het steekspel
was juist afgeloopen; de ridders lieten hun paarden steigeren, lachten, wenkten en
vingen de hun toegeworpen ruikers vroolijk dankend op. Het zonlicht schitterde op
de harnasstukken; en met de vederbossen en de aan de lansen bevestigde vaantjes
speelde de wind. Voor de lente lag de jonge hertog, die in het tournooi de zege had
bevochten, geknield. Zijn helm had hij zich van het hoofd genomen, en om zijn
sierlijk gekrulde lokken drukte het blozende meisje den eerekrans. ‘Heil, de vorstin
uit het Oosten’ jubelde men, en toen werd het haar langzaam-aan duidelijk - alsof
zij zich een droom herinnerde - dat de held, dien zij met haar bloemen beloond had,
haar toekomstige gemaal moest wezen, en dat dit feest te harer eere was aangericht.
Intusschen verlieten strijders en toeschouwers de kampplaats; de hertog, die zijn
wit-gepluimden helm op den arm bleef dragen, terwille van de rozenrank om zijn
slapen, reikte haar de vrijgebleven hand en zoo traden zij de paleispoort binnen.
In de voorhal zetten de in kostbaar zilverlaken uitgedoste herauten hun koperen
bazuinen aan de lippen, en bliezen den naderenden zeswerf een schetterend welkom
toe. Aan het einde van de met tapijten en blazoenen behangen eetzaal namen zij
beiden hun plaats in op een zetel, die verheven als een troon was, en groetten hun
gasten. Dezen, die onder elkànder schertsten en jokkernijen bedreven, wendden zich
tot hun leenheer en zijn verloofde niet anders dan in sierlijk eerbetoon en reverentiën,
en als de spijzen rond werden gedragen, werden die aan een ieder staande toegereikt,
behalve aan den hertog en zijn vrouwe, voor wie dit met gebogen knie geschiedde.
Na den maaltijd meldden de dichters zich aan, die hun lof wilden betuigen. Zij streken
op kleine violen, en zongen daar hun liederen bij, waarin de daden van den vorst met
die
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van Alexander werden vergeleken. Wanneer eindelijk hun kelen schor waren
geworden, en zij zich op de lage tabouretten nederzetten, liet de gastheer ieder van
hen, in een milddadigheid, die de troubadours als een beminnelijke minachting
begrepen, een met wijn gevulden beker reiken, waarin hij een van zijn ringen had
doen glijden; en dan werd er nog een heil-wenschend danklied gespeeld. Voor de
aanvallige lente, wier schoonheid de hertog als een overrijke schatting beschouwde,
welke hem volgaarne werd betaald, had hij al zijn gracelijkheid van vleiend zoete
ceremoniën over, die dan weer met zulk een uitgelezen hoffelijkheid beantwoord
werden, dat de liefde van die beiden op iets vluchtigs en gevederds, op iets uiterst
teers en breekbaars, op een spel geleek. En als het genietende meisje zich dan somtijds
zachtjes over de vingers voelde streelen, en er zoo een heimelijkheid werd geschapen
midden in het feestgedruisch, besefte zij, hoog-opademend van trots en bevrediging,
dat zij in dien slanken man aan haar zijde niet alleen een machtigen heerscher en
dapperen kamper zou huwen, maar dat zij door hem met heel de heerlijkheid van de
wereld zou worden aangetrouwd.
Na het voorbeeld van dezen dag volgden nog vele dagen, die alle op elkander
geleken als de eene edelsteen op den anderen, en zoo een kettinkje vormden, dat
tenslotte door het juweel zou worden afgesloten van het bruiloftsuur.
De hertog had, om het heuglijke gebeuren door een godgevallig werk te wijden,
het besluit uitgevaardigd, dat de armen en zieken, die anders nooit voor zijn oogen
mochten verschijnen, zich den morgen te voren bij de paleispoort zouden verzamelen,
om daar gespijzigd te worden en met een nieuw gewaad bekleed. De zon scheen
prachtig dien ochtend, en terwijl de dienaren de dampende schotels uit de keukens
brachten, en de rampzaligen, in hun grauwe lompen samenhokkend, de handen
ophieven in een triestige begeerlijkheid, stonden de hertog en zijn bruid, de lente,
onder een baldakijn op de bovenste trede van de naar buiten leidende slottrap toe te
schouwen, en wachtten recht en statig op het oogenblik, dat zij zouden moeten nijgen
voor het dankgejuich van de ellendigen. Maar toen, weer even onverwacht als op
dien morgen van het bloemenwonder in de kemmenade, overkwam het dochtertje
des hemels een verbijstering, een zelfvergeten, een in het warme zomerlicht teloorgaan
van haar wereldschheid. Haastig rukte zij haar hand uit die van haar geliefde, en
daalde snel de trappen af. En zoodra was zij niet onder het strompelende en bestofte
hoopje der behoeftigen getreden, of zij wist niets meer dan die eenvoudige
seizoenenwijsheid, dat het mooie weer er is voor allen, zonder voorkeur, mildelijk.
De gebrekkigen en verminkten, die zulk een overdaad van gulhartigheid en
voorjaarsche weelde naar zich toe voelden stroomen, konden den tijd niet
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vinden om zich te beraden, maar drongen met roepende monden en uitgestoken armen
op haar toe. Eén die niet zien kon, trok zij zelve tot zich en kuste hem op de oogen;
dan knielde zij neer naast een verlamde, en fluisterde hem een woord toe, waarover
hij tot zijn dood toe zou glimlachen, zoo vaak het hem in de herinnering kwam. En
eindelijk, als de menigte rond haar schreide, jubelde en snikte, keerde zij haar mond
en haar wangen naar die door Meivreugd bevangenen, en herschiep zich onder hun
aandoenlijke zoenen in louter koesterende lenteachtigheid. Doch door een kreet, die
als een bevel klonk, werd zij opgeschrikt. Haar bruidegom, de hertog, had dien
uitgestooten. Hij was, doodsbleek en bevend van verontwaardiging, de treden van
het paleis ten halve afgestegen, en zeide tot het meisje, dat met vragenden blik tot
hem opklom: ‘Vrouwe’, en blijkbaar kostte het zijn opeengeklemde lippen moeite
om het toornige woord te voleindigen: ‘vrouwe, hoogelijk verwonder ik mij over
U’.
‘O, mijn domme hertog’, klaagde de lente, klapte in de handen, en met een geluid
als het vluchten van vogels was zij plotseling verzwonden in den wijden, klaren
Julidag.
Toen zij een poosje later ergens in een groot en donker eikenbosch weer tot
bezinning kwam, zuchtte zij en zette zich moedeloos, met de handen in den schoot
gevouwen, op een afgebroken boomtronk neder. Het bleek niet gemakkelijk om op
aarde de liefde te vinden; vol heimwee dacht zij terug aan den zorgeloozen rondedans
met haar zusters, en terwijl zij zich haarzelve voorstelde, als door de hemelzaal
zwierende op luchtige passen, maakte die gelukkige herinnering het zoo licht om
haar henen, dat de dieren uit hun holen nader slopen, met onder hun pelzen bonzende
harten, gelijk ze dit op eerste warme voorjaarsdagen doen. Zoodat de mijmerende
lente, als zij opzag, een gansche zonnedorstige verzameling rond haar voeten vond
vereenigd, vanaf het knorrige keuterboertje, den egel, tot aan den deftigen prelaat,
die de raaf is, en nog voornamer mijne dame hermelijn. Omzichtig legde het meisje
de uiteengespreide vingers op het mos van den bodem; een spitsig-trillend snuitje
dook op uit een verborgen gaatje, en een oogenblik later had een veldmuis, uit
moederlijken trots misschien, of uit eerbied voor de dochter van de goden, het nest
met haar vijf naakte jongen op de vlakke palm der hand terechtgeschikt, waarop
vrouw lente aandachtig het hoofd boog, als om een geheim te beluisteren.
Maar die zwijgende samenspraak over de innigste dingen, dit even niets dan
koesterend jaargetijde zijn, scheen slechts begonnen te wezen, om dadelijk weer te
worden gestoord. Takken kraakten, hoeven dreunden, en stampend en snuivend drong
een opgejaagde eland door het brekende hout. Met een angstkreet had het meisje
zich opgericht, doch er restten nog slechts weinige schreden tusschen haar en het
vervaarlijke gewei.
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Eensklaps boog het hert de knieën, en zonk langzaam zijwaarts, een gevederde
pijlschacht in het voorhoofd geplant.
Tegelijk stormde de jager op zijn prachtig strijdros nader. Hij lichtte het vizier op,
lachte, dat zijn witte tanden in het donker baardhaar schitterden, en zeide: ‘heugelijke
ontmoeting, vrouwe, dubbele buit’. En meteen voelde het verbijsterde voorjaar zich
opgenomen, alsof zij niet veel zwaarder woog dan een gevallen vogeltje, en zich
neergezet tusschen het zadel en een bossige wuiving van manen. Dan werd een
gepantserde hand haar op de borst gelegd, met de rustige zekerheid van wie in bezit
neemt en bereid is zijn eigendom met het zwaard te verdedigen. Een heerlijke
huivering om haar geringheid doorstroomde de gegevangene, en zij leunde haar
hoofd aan de ijzeren harnasringen of het aan een zachte peluw was.
De burcht, een weerbaar bouwwerk, was spoedig bereikt. De ridder hielp met
afstijgen, en toen de ophaalbrug weer in de hoogte werd getrokken, kuste hij het
meisje op de beide wangen, juist zooals daar straks, alsof hij een onbetwistbaar recht
deed gelden, waarnaar de door zijn mannelijk wilsbesluit geteekende zich zonder
tegenspraak, ja, dankbaar had te onderwerpen. Inderdaad dacht het overrompelde
hart van de lente in het geheel niet aan weerstand. Alleen liet zij in den loop van den
dag bijwijlen steelsgewijze een tuiltje bloemen uit heur haren nederregenen, als om
haar nieuwen minnaar op de proef te stellen, maar de ridder streelde haar dan maar
eens, of klopte haar goedmoedig op den schouder, omdat nu eenmaal aan een schoone
vrouw de vreemdste gril vergeven wordt.
Mocht een huwelijksaanzoek al ter sprake zijn gekomen, dan werd in elk geval
de bruidstijd tot het uiterste bekort; immers nog dienzelfden avond dekte de met
vlam-roode liebaards, griffioenen en meerdere heraldische monsters geborduurde
deken van het geweldige familie-praalbed hèm als een zelfbewuste, onbestreden
overwinnaar, haar, als een poperend kind, dat het een heerlijkheid vindt, om aan de
gestrengheid van een bewonderden en gevreesden meester te gehoorzamen. Juist
was het oogenblik daar, dat de ridder zich in een korte seconde er zich op bezon, met
welke liefkoozingen hij het schuchtere maagdelijn zou begenadigen, toen het op niets
bedachte voorjaar, weer door de dronkenschap van haar goddelijkheid overweldigd,
de armen om den hals sloeg van haar beminde, en hem kuste met zulk een
uitbundigheid van bloemenweelde, vogelzangen-blijheid en Mei-plezier, als nooit
een sterveling ter wereld nog omhelsd is. Maar wie zou denken, dat dit naar den zin
was van den krijgsman, vergist zich deerlijk in een dappere ridderziel. Die wilde wat
hem aan teederheid toekwam, opeischen en afdwingen en het niet geschonken hebben
van zoo een kleine, zeer begeerde, maar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

45
toch eigenlijk diep verachte vrouw. Midden in haar zonnige verrichting voelde de
arme lente zich teruggestooten, en terwijl zij op hem, die haar zoo dicht aan het hart
lag, nederblikte, zuchtte zij hulpeloos: ‘ach, weer die treurige verwondering’. Meteen
was zij van onder de voorvaderlijke en zinnebeeldige deken weggeslipt, bleef een
oogwenk staan aarzelen, alleen in haar hemdje, en was dan verdwenen. En hoe ook
de ridder, mopperend en vloekend, te zamen met zijn grimmige knechten, alle hoeken
en gaten van den burcht doorzoeken mocht, men zag haar niet weder.
Immers zij wandelde al verweg ergens aan het zeestrand, en zij droeg haar vroegere
witte kleederen, en een krans van wilde bloemen om het haar. Misschien was dit zoo,
omdat zij vurig terugverlangde naar der zusters opgeheven handen in de hare, en de
droomerige wiegeling van den kuischen rondedans, misschien ook, omdat de koele,
klare eenzaamheid van lucht en water haar deden denken aan de kristallijnen
hemelzaal. Zeker is het, dat zij zich onwaardig gevoelde, door het licht van den
stralenden middag beschenen te worden, en dat zij zich schaamde. Had zij niet het
reine en verhevene, wat haar tot een godendochter gewijd had, verzaakt en vernederd,
door dit in het donkerste van het menschengemoed schuil te doen gaan, had zij eerst
niet als een onnoozele zich geblinddoekt prijsgegeven, was zij dan niet een trotsche
eerzuchtige geweest, die met den schoonen schijn der wereld wilde huwen, en had
zij eindelijk, wat zij zichzelf nog het minst kon vergeven, de brute kracht van den
man niet aanbeden als een ‘echte vrouw’, zooals dit door de stervelingen, die er de
laaghartigheid niet van begrepen, genoemd werd? Maar voortaan, en dit beloofde
zij zich met haar gezicht naar de zon, zou zij zich bij haar keuze slechts doen leiden
door wat goddelijk was in haar, of anders naar den zilveren dansvloer boven stof en
wolken wederkeeren.
Nauwelijks had zij dit besloten, of het was of een sluier van haar oogen viel. Vlak
voor zich in de branding zag zij een boot dobberen, waarin een jonge visscher stond.
Hij had een blauwen kiel aan en een roode broek over de bloote beenen en hij leek
in zijn gezicht op de sterkte en de ruimte van de zee. Juist haalde hij zijn net op,
waarin twee groote visschen spartelden. Het hart van de lente begon te kloppen, of
haar liefste er aan rustte, en nadat zij de handen voor den mond gezet had, riep zij
een luid: ‘hohei’. De knaap, die de gevangen dieren had gegrepen, wendde het hoofd
om, sprong dadelijk over de verschansing, dat het schuim hem omspatte, en waadde
dan door het water met een visch in elke hand. Tot het meisje zei hij, zoodra hij aan
land was gekomen, terwijl er iets in zijn oogen ontwaakte, dat aan het geluk van een
kind deed denken, wanneer de morgen op zijn kussen schijnt: ‘Zoo, bèn je daar dus?’
Daarop wierp hij, wat hij in de rechterhand droeg, weer terug in de golven en sloeg
zijn arm om de schouders van het blozende voorjaar
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heen. Langzaam liepen zij op de duinen toe, in den zachten, onzekeren tred der
verliefden, zonder woorden eerst, totdat ze hem vraagde: ‘Je had me verwacht?’
‘Natuurlijk’, lachte de jongen ‘over wie zou ik anders gedroomd hebben, wanneer
de zon of, stiller nog in de nachten de sterren, zich in de kabbeling rond mijn vaartuig
weerspiegelden, als het niet geweest was over het allerheerlijkste, de schoonste
vrouw? En als droomen niet tot waarheid werden, wat ter wereld zou het dàn?’
De lente knikte, want dat was iets, wat ze al had geweten, toen ze met den zomer,
den herfst en den winter nog den rei der jaargetijden danste.
In een warm en windloos duindal zetten zij zich neder. Hij vroeg, of zij niet
hongerig was geworden, omdat de avond al naderde. Hij legde van dorre takken een
vuur aan, en roosterde de visch. Toen hij met dit huiselijk werk gereed kwam, waarbij
het meisje met een teedere tevredenheid had toegezien, bemerkte hij, dat de
uitgebloeide meidoorns, waarmee de hellingen bewassen waren, weer bloem hadden
gezet, dat vroegelingen den bodem bedekten en een leeuwerik zong. ‘Kijk’ riep hij
blijde ‘het voorjaar is er weer.’ Een beetje angstig zag het vaak bedrogen hemelkind
hem aan, en zuchtte: ‘Kàn ik dan anders in mijn geluk?’ ‘Zoo is het’ beaamde de
jongen, zonder zich in het minst over haar antwoord te verbazen, omdat de liefde
geen verwondering kent, en hij kuste het meisje.
Het donker begon te vallen. Zij stonden op en spoedig waren zij bij zijn woning
gekomen, een schamele houten hut, waarvoor netten te drogen hingen. Op een bank
onder het overleunende dak gingen zij zitten, wang aan wang en de handen te zamen,
zooals jongens en meisjes uit het volk dat dikwijls doen. ‘Ik wil je iets vertellen van
mijn leven’ sprak hij fluisterend, ‘dit huis, waarin ik slaap en mijn brood eet, bestaat
eigenlijk niet, ook is het niet waar, dat ik een visscher ben, die uitvaart, in de hoop,
dat hij een goede vangst zal binnen halen. In werkelijkheid ben ik een machtige
koning; mijn landen zijn zoo vruchtbaar, dat de armste er van kan eten en mijn
onderdanen, die ik naar mijn aard heb geschapen, maak ik ook gelukkig naar mijn
aard.’
‘Ja, dat wist ik wel’, zeide de lente, ‘mijn geschiedenis luidt ook anders dan ze
gewoonlijk van menschen verhaald wordt. Ik ben een der seizoenen en danste met
mijn zusters de wisselende ronde van het jaar. Tot ik al dansende naar jou begon te
verlangen, en terwille van dien wensch mijn werk verliet.’ En dan voegde ze er nog
bij, als om voor het laatst het lot te tarten: ‘Mijn jongen, verwondert je dat niet?’ Ze
hoorde hem zachtjes lachen, en dat was zekerheid. En even later fluisterde hij: ‘Alsof
ik ooit zoo innig met een vrouw zou willen wezen, die niet in de sferen geleefd had,
en een duizeling van daarboven tot mij nederbracht’.
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Nu was zìj het, die hem kuste, want er bleef geen enkele vraag meer over om te doen.
En de slaap verraste hen onder het kussen, en maakte ze stil in elkaars armen en één
met den nacht.
Over het verdere leven van die beiden valt niet veel meer te vertellen, omdat hun
liefde sterker was dan de wereld, en de dingen, die wij de werkelijkheid noemen,
hun beteekenis verloren voor de zuivere rust van hun droom.
Menschen, die in den loop van de jaren met hen verkeerden, verwonderden er zich
over, dat, terwijl de man oud werd en gebrekkig, zij jong bleef als een lentebloem.
Maar de gelieven wisten, dat hun vrienden zich vergisten, en dat ook hìj nog steeds
zijn jeugd bewaard had, even koen en krachtig, als toen hij over de verschansing van
zijn bootje in de branding sprong. Eindelijk, als hij zijn taak aan het zeestrand
volbracht had, legde hij zich neder, vouwde de handen op de borst te zamen en zijn
adem was uit hem gegaan. De dorpelingen zeggen, dat zij dienzelfden avond stierf
en dat zij haar naast hem begroeven; maar ìk weet, dat, toen de zon aan den einder
heenzonk, en de hemel van de kleuren van dit afscheid bloeide, het voorjaar den bos
sleutels, dien zij altijd had gedragen, van haar gordel losmaakte en ook haar schoeisel
van de voeten deed, dat zij zich dan bukte, de aarde kuste, en tusschen de purperen
wolken omhoog steeg. Zij reisde den ganschen nacht en toen zij de zaal der seizoenen
bereikt had, ontwaakten juist haar zusters en rezen voor hun arbeid op. Op het zien
van de teruggekeerde glimlachte het najaar, de winter fronste het voorhoofd, en de
zomer nam haar dadelijk bij de hand. Zoo deed ook de winter, en zonder dat er een
woord werd gesproken, daar de milde en vriendelijke gedachten zìchtbaar zijn in dit
oord, begon opnieuw de ronde met hun vieren. Het ging niet gemakkelijk, om de
oude maat terug te vinden, en de passen, die gewoon waren geweest op den stuggen,
ruwen grond te treden, gleden telkens op den gladden, zilveren dansvloer uit. Doch
vòòr dat de dag was geëindigd, beschreef de reigang weer zoo rustig zijn volmaakten
cirkel, dat onder de wuivende gewaden het stof opwaaide van het sterrengruis.
‘Van nu af werd de aarde weer door het voorjaar gezegend’, zeggen de kronieken
van de middeleeuwen, en wat zij erbij vermelden is dit, dat de zeer bejaarde lieden,
die zich de lente nog van voor haar verdwijnen herinnerden, verklaarden, dat zij bij
haar wederverschijnen zoo heerlijk verschillend van vroeger was geweest, dat zij,
die oude menschen, het alleen maar betreurden, dat zij haar zòò in hun jeugd niet
hadden gekend. Wat wìj wel doen, terwijl wij begrijpen, dat de reden van het innige,
ja, bijna menschelijk-meelevende, dat dit jaargetijde ons boven de andere seizoenen
zoo dierbaar maakt, te zoeken is in de geschiedenis van haar liefde.
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De laatste rol van Jean Baptiste Poquelin
door Paul Kenis.
IN het weifelend licht van den lantaarn boven den bornpaal aan den hoek van de
Saint Honoré-straat hielden de dragers stil, terwijl een magere, afgeleefde hand
zenuwachtig het groen damasten gordijntje opzij schoof om teeken te doen dat ze
nog verder zouden ombuigen tot de inzittende ook den blik in de andere straat vrij
kreeg. Maar dan deed een hevige hoestbui weer gansch den draagstoel trillen. De
hand - een bruin behaarde hand waarop de aderen een net van dikke koorden rond
de magere knoken en spichtige grijpvingers vlochten - klemde krampachtig op den
rand van het venstertje tegen het teruggeschoven gordijn, zoodat op de zwarte schaduw
daarbinnen een flauw belicht gelaat onder den val der ontelbare krullen van een
reusachtige pruik zichtbaar werd.
In den donkeren gevel van het Palais-Royal was reeds een achterpoortje opengegaan
waardoor, in den gouden vloed licht die nu plots over de modderige straat stroomde,
twee gestalten den pas gekomene te gemoet snelden. Het waren zijn nog jonge
echtgenoote Armande Béjart, of mademoiselle Molière zooals zij zich noemen mocht,
en de twintigjarige Michel Baron, eerste jonge mannenrol van het gezelschap
‘Comédiens du Roy’.
‘Meester, heeft u zich dan toch verwaardigd heden avond te komen, en dat ondanks
dit afschuwelijke weer?’ zegde Baron, terwijl hij daarbij niet vergat een heusche
tooneel-reverencie te maken, met de rechterhand op het hart en de linker in de heup
gesteund, als wilde hij daar met den afwezigen degen zijn mantel in sierlijken
plooienval drapeeren.
‘Ik had je toch gezegd van thuis te blijven,’ beet mademoiselle Molière haar man
snibbig toe; ‘je weet wel, wij beschikken over een beste doublure die je rol van avond
net zoo goed vervullen kon’.
Jean Baptiste Poquelin antwoordde niet; hij keek de straat in, waar ondanks het
gure Februari-weer de menschen vóór den grooten ingang begonnen saam te troppelen;
dan sukkelde hij met Baron's hulp de draagkoets uit, terwijl een glimlach zijn nog
door de hoestbui vertrokken gelaat even verhelderde: ‘daar zou toch weer mooi volk
zijn van avond!’
Eerst in het volle licht van de gang bleek duidelijk hoe oud en vermoeid dit gelaat
er uitzag: de rimpels waren als door het vel heen tot
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in het been gegroefd, van al de hartstochten die hij meer dan dertig jaar lang, in
zooveel treur- als kluchtspelen, daarop had uitgebeeld; de dikke lippen van den
grooten mond plooiden neer tot een paar hoeken waarin bitterheid school; de scherpe
haviksneus wierp zijn zwarte lijn tot op de vooruitspringende jukbeenderen; slechts
de goedige bruine oogen verzachtten dien indruk van lustelooze ontgoocheling.
‘Weet ge waaraan ik dacht, Baron’, vroeg hij plots, terwijl hij op dezes arm geleund
de smalle wenteltrap opsteeg, die naar de loges achter het tooneel voerde, ‘toen ze
mij zelfs voor dat paar honderd stappen van mijn huis in de Richelieu-straat tot hier
in die koets moesten dragen? Het loopt op zijn eind met mij, ik ben op; lang zal ik
het wel niet meer uithouden....’
‘Maar waarom komt ge dan toch, Meester; wij hadden u toch zoo gevraagd niet
meer te spelen als het u zoo vermoeit’.
‘Ja, wat zal ik zeggen: daar zijn hier vijftig menschen die van de opbrengst van
zoo'n vertooning moeten leven. Wat zullen die zeggen als er van avond niet wordt
gespeeld?’
‘Maak u toch niet zoo ongerust: het stuk gaat nu voor den vierden keer; ditmaal
zouden wij ook wel zonder u voort kunnen, en in uw rol kunt gij u gerust laten
vervangen’.
Maar Jean Baptiste Poquelin die nu juist zijn loge had bereikt, stiet grimmig met
den krukstok de deur open terwijl hij uitvoer:
‘Zonder mij! zonder mij! ja, ik weet het wel dat gij het daar op toelegt om mij te
vervangen; gij allemaal.... Mij vervangen!.... Wie zal er mij in mijn karakterrollen
vervangen!’
Een nieuwe hoestbui wierp hem neer in den zetel, met het hoofd op de kleine tafel
vóór den spiegel waar de lange krullen van zijn pruik door de potjes pommade,
doozen poeder en roodsel, stukken krijt en houtskool slingerden. Het dunne houten
beschot, waar roestige degens en Romeinsche helmen tusschen allerlei stofferig
theaterplunje te bengelen hingen, daverde van die aanhoudende, scherpe, droge kuch.
Mademoiselle Molière die zich in de loge daarnaast aan het kleeden was, kwam
ongerust toegeloopen. Zij speelde den rol van Angélique; in hare haast had zij slechts
een dun halsdoekje over de naakte schouders geworpen, zoodat daaronder de blanke
ronding van den nog vasten boezem zichtbaar werd. Twee, drie saletjonkers met
grooten kanten kraag en lubben, die met den wuivenden pluimhoed in de hand aan
de bekoorlijke artiste het hof maakten, volgden haar aarzelend, tot op den drempel
van de loge, waar Molière ze terug wees met zijn kruk:
‘Laat maar! laat maar; 't zal wel overgaan; het is niets.... En jij, spoed je dat je
klaar komt anders moeten we weer wachten eer het gordijn opgaat na het ballet....’
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Aan hem zelf was er niet veel te veranderen voor zijn rol: hij had een ruimen kamerrok
boven zijn dagelijksch pak aangetrokken; een tot over de ooren getrokken slaapmuts
verving nu op den kort geschoren schedel de krullende pruik. Zijn gezicht zag er ook
zoo wel vermoeid genoeg uit om voor dat van den ‘malade imaginaire’ door te gaan.
Toch teekende hij zorgvuldig vóór den spiegel met de zwarte houtskool nog dieper
rimpels rond oogen, neus en mond; dan zette hij de lippen rood aan; wreef handen
en gelaat met krijtpoeder in, nam weer de houtskool ter hand om de trekken in het
gelaat nog aan te scherpen. De onontbeerlijke krukstok moest hem, ook op het tooneel,
niet verlaten.
Michel Baron, die de rol van Cléanthe speelde en dus pas in het tweede bedrijf
moest optreden, hielp den meester weer de trap af tot op het tooneel. Daar heerschte
de drukte van onmiddellijk vóór de voorstelling: de tooneelknechten hingen Gobelins
tegen de zijwanden, terwijl een Grieksche zuilentempel den achtergrond verbeeldde;
de kaarsensnuiters staken het licht op; de balletmeester stelde zijn bestrikte herders
en herderinnen op rang, terwijl Circis en Dorylas, Flora en Pan, zich gereed hielden
om in te vallen; vóór het gordijn werden de violen gestemd.
Nu Jean Baptiste Poquelin weer op de planken stond voelde hij zich verjongd;
ouder gewoonte liep hij dadelijk naar het gaatje in het gordijn om de zaal binnen te
loeren: ja, het zou een mooie avond worden; de staande plaatsen in het parterre, zijn
beste klanten, waren dicht bezet; ook in de loges zaten de nobele jonkers en hoofsche
dames die daar gekomen waren om het ballet ter eere van Louis le Victorieux te
bewonderen, die verleden jaar zegevierend zijn veldtocht in de Nederlanden had ten
einde gebracht. Molière kon niet nalaten al die hofjonkers een grimmigen blik toe
te werpen: vijftien jaar lang had hij moeten vechten om ze naar die loges te bannen
van de bankjes die zij op het tooneel zelve, op zijn tooneel, innamen, waar ze dan
naar de mooie artisten lonkten, de aandacht van het publiek afleidden en zich zelfs
met hun zilveren en gouden kammen de pruiken kamden met behulp van de kleine
spiegeltjes die volgens de mode van dien tijd op den bodem van de pluimhoeden
bevestigd waren.
Maar de drie slagen weerklonken om aan te duiden dat het ballet begon. En het
was een nieuwe ergernis voor Molière te moeten hooren hoe het orkest met de koren
zoo mager klonk: twaalf violen en zes zangers, dat was alles wat men hem gelaten
had sedert Lulli, in de maand Mei pas, van den koning de gunst had bekomen om
alle gezongen en gedanste stukken uitsluitelijk door zijn ‘Académie Royale de
Musique’ te doen opvoeren. Dat had hij nu aan zijn ouden vriend Lulli te danken,
dien hij de muziek voor zooveel van zijn stukken, balletten en ‘divertessements’ had
laten schrijven; die valsche Florentijn had
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zoolang gevleid en gekuipt tot hij zijn besten vriend het gras onder de voeten kon
wegmaaien. De verbittering legde weer haar scherpen trek rond den mond van den
ouden tooneelspeler, die een hoestbui moest onderdrukken om het spel niet te storen.
Het openingsballet liep ten einde: de Grieksche zuilentempel werd weggeruimd
om plaats te maken voor de ziekenkamer van den ‘malade imaginaire’: de groote
tafel vol poederdoosjes, pillenschachtels en medecijnfleschjes, en heele stapels
apothekersrekeningen overal; daarachter den gemakkelijken leunstoel voor den zieke.
Nu kwam pas de zware karwei waar Molière het meest tegen op zag: die lange
alleenspraak in het begin van het stuk, niet minder dan zes bladzijden manuscript....
o! daar was hij niet bang van, de rol zat vast in zijn geheugen; hij kende heel het stuk
nog van buiten, dat hij pas dezen zomer te midden van de landelijke rust in zijn
buitenverblijf te Auteuil had geschreven; maar zou zijn stem hem niet begeven, zou
hij het volhouden tot het einde toe?.... Hij had, het is waar, den zetel, zoodat het niet
àl te vermoeiend werd, en een hoestbui misstond niet in de rol.... het zou gaan....
Het lukte beter nog dan hij verwachten kon: tusschen zijn rol door hield hij een
oog op het samenspel, wenkte met den blik dat Toinette zou opkomen, maakte zich
zenuwachtig toen de beurt aan Angélique kwam, daar hij wist hoe onachtzaam
mademoiselle Molière was als een kring aanbidders haar het hof maakte. Maar alles
liep best van stapel; als na het vermoeiende gesprek met z'n dienstmeid Toinette, de
ingebeelde zieke aan den notaris het middel had gevraagd om heel zijn vermogen
aan de tweede vrouw achter te laten en dan op dezer arm geleund het tooneel verliet,
stond Michel Baron den meester reeds tusschen de schermen met een glas wijn op
te wachten, terwijl hij hem zachtjes in den leunstoel duwde.
Dat was een afmattend bedrijf geweest; gedurende het daarop volgend intermezzo,
waar nu Pulcinello en de nachtwacht de Grieksche goden met de herderinnen had
opgevolgd, kwam hij echter wat op dreef zoodat hij een scherp oog op het spel kon
houden. Ja, het ging nog al; jammer dat Baron nu juist aan de beurt was anders had
hij hem wel de noodige aanduidingen kunnen geven om een volgend maal voor de
regie te zorgen.... als hij zelf misschien heelemaal niet meer kon.
Van uit zijn zetel overzag en regelde hij heel het spel: nu kwam de beurt aan hem;
hij voelde zich heelemaal opgeknapt; als nu straks Diafoirus en zijn zoon hun opkomst
maar niet misten; dat waren twee rollen die je aan den eersten den besten niet kon
toevertrouwen en hij had de spelers nog niet heelemaal in de hand; maar hij kon ze,
door zijn eigen rol heen, nog wel onbemerkt een wenk geven. Alleen was dat allemaal
erg vermoeiend, als je zoo aan alles de hand moest houden, en dat moest je toch,
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anders liep het samenspel in 't honderd. Gelukkig kwam er dan die lange alleenspraak
van Cléanthe, gedurende welke hij wat kon uitblazen; op Baron, die die rol vervulde,
mocht hij ten volle vertrouwen. Maar dan moest hij zich weer ongerust maken over
de rol der ingénue Louison, die aan een debutante was toevertrouwd; als die er maar
iets van te recht bracht.
Dat was anders een rol voor mademoiselle du Parc geweest, eens de beste artiste
van zijn troep, de mooie du Parc waar schier al zijn vrienden: Lafontaine, de jonge
Racine en de oude Corneille en hij zelf Molière misschien ook wel, op waren verliefd
geweest. Maar ze had hem in den steek gelaten, de onbestendige du Parc, om een
engagement aan te gaan bij den mededinger, de komedianten van het Hotel de
Bourgogne, en dat nog op aanraden van een dier andere onbetrouwbare vrienden,
Racine, die hem aldus in den rug had geschoten.
Arme, mooie, mademoiselle du Parc, marquise Thérèse de Gorle; ze was nu al
meer dan vier jaar dood, nog geen volle vijf en dertig jaar oud geworden, en Racine,
die even onbetrouwbaar als minnaar dan als vriend bleek te zijn, had al spoedig troost
bij een veel jongere artiste uit het Hotel de Bourgogne gevonden: de bekoorlijke
mademoiselle de Champmeslé die ook reeds in de gunst van het publiek de
weggevallen tooneelspeelster vervangen had. Dat stond hun komedianten te wachten:
morgen waren ze vergeten door het publiek: zoo zouden ze hém ook wel gauw
vergeten zijn....
Maar hij moest opletten: Cléanthe had zijn tweezang met Angélique ten einde; nu
kwam de ingebeelde zieke weer aan het woord: hij twistte met het verliefde paar,
beloofde zijn dochter aan Diafoirus, beknorde zijn dochtertje Louison, keef met zijn
broeder Béralde, tot het doek viel op het tweede bedrijf. Hij kon niet meer; hij was
uitgeput; gelukkig dat de gedienstige Baron juist den leunstoel toeschoof.
Ditmaal echter was de rustpoos slechts van korten duur; het tweede intermezzo een dans van Mooren en Gypten - liep gauw ten eind zoodat hij dadelijk weer optreden
moest. O! dat derde bedrijf, dat vergde nog het meest van al, en hij voelde zich
uitgeput, geheel en al ten einde kracht. Geen oogenblik kwam hij van het tooneel;
zijn rol droeg heel het bedrijf; hij was de ‘malade imaginaire’, de ingebeelde zieke
slechts volgens zijn rol, maar in werkelijkheid voelde hij zich dood-op en stervensziek.
Hij wilde het er graag bij neerleggen maar nu niet, straks....; één enkele gedachte
bezielde hem nog: volhouden tot het einde toe; deze laatste rol nog wilde hij afspelen;
dan mocht het gordijn vallen, voorgoed.
Hij lette niet langer op regie en samenspel; hij zag zijn medespelers nog slechts
als door een zwaren mist en werktuigelijk gaf hij de repliek, terwijl hij een steun aan
de tafel zocht of zich in den leunstoel neer liet vallen. Voor een oogenblik sloot hij
de oogen; maar geen zwakheid nu,
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hier vóór het voetlicht, vóór het publiek, waar hij jaren lang zijn faam en die van zijn
gezelschap Comédiens du Roy had hoog gehouden. Als het maar die hoest niet was,
die pijnlijke droge hoest, die telkens dreigde hem te doen stikken en dien hij telkens
weer terugdrong met bovenmenschelijke kracht.
Gelukkig was het gedaan. Nu nog slechts een laatste inspanning voor het derde
intermezzo waarin hij zelf moest optreden; hij begreep, veel meer dan hij het zag en
voelde, hoe Michel Baron en Armande Béjart hem den kamerrok van den zieke
uittrokken om hem in het pak van den ‘Bachelierus’ te hullen; als hij dat nog maar
ten einde bracht, want nu moest hij dansen en zingen met het ballet.... als hij dat nog
maar kon.... ja, dan wilde hij graag sterven.... straks....
Weer ging het gordijn omhoog voor de fakulteit; de doktoren en chirurgen,
apothekers en dragers van klisteerspuiten deden hun intrede met het ballet. De
‘bachelierus’ werd door twee leerlingen tot voor de verschillende doktoren gevoerd
die den recipiendus over zijn bekwaamheid ondervroegen. En de zieke Jean Baptiste
Poquelin antwoordde, al dansend en zingend:
Clisterium donare,
Postea seignare,
Ensuitta purgare.

Nu begon de dolle plechtigheid waarbij de recipiendus die door de fakulteit waardig
was bevonden dit hooggeleerde corps binnen te treden, werd aangenomen; Molière
kon niet meer; het tooneel en de medespelers, het draaide alles voor zijn oogen; de
hoest stikte hem in de keel; hij voelde hoe de bloedgolf omhoog walmde en hem de
luchtpijpen afsneed. Maar de praeses vroeg:
Essere in Omnibus
Consultationibus
Ancieni aviso,
Aut bono,
Aut mauvaiso?....

Daar was de hoestbui!
‘Juro!’ antwoordde de recipiendus nog. Achter een gedwongen grijnslach trachtte
hij de hoestbui te verbergen die hem de keel openreet. Een paar menschen uit het
publiek hadden het schier bemerkt, doch de medespelers hielpen hem uit den nood.
De praeses zette hem de torenhooge doktorenmuts op het hoofd en overgaf hem
plechtstatig de klisteerbuis. Met knikkende knieën in den zwarten talaar dankte
Molière terwijl het gordijn viel.
Rond den meester, die ineengezakt in den zetel lag, verdrongen zich
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de witgebefte doktoren, figuranten en koristen, dametjes van het ballet, de maar half
ontkleede artisten, wien nog het witte krijtpoeder en de schmink op het aangezicht
lag. Daar was mademoiselle de Brie, die nog steeds zoo goed de ingénue-rollen
speelde, ofschoon ze nu toch al ver over de vijftig was; daar was Lagrange die in de
afwezigheid van den meester voor de regie zorgde en reeds overlegde hoe hij morgen
alles schikken zou; daar was du Croisy...... al de oude vrienden die hem zooveel jaren
lang trouw hadden bijgestaan.
Baron en Lagrange, droegen den bezwijmden meester, nog in den zwarten talaar
gewikkeld, voorzichtig de trap af, de gang door tot aan den ingang waar de draagkoets
wachtte. Molière opende de oogen; zij droegen hem voorzichtig door de
Saint-Honoré-straat; hij herkende de oude gevels, in welker schaduw hij als kind had
gespeeld. Wat verder op den hoek van de ‘rue des Vieilles Etuves’, lag de oude
meubelmakerswinkel waar eenmaal zijn vader had gewoond, het huis met den
gebeeldhouwden hoekstijl waarop de grijnzende apen den naam aan het huis ‘la
maison aux singes’ gegeven hadden. Hij was weer de knaap, die hier dichtbij in de
drukte van den Pont-Neuf naar de kwinkslagen van Bruscambillo en Tabarin ging
luisteren; wat verder, op den Pont au Change, hield Guillot Gorju de voorbijgangers
staan en nog verder aan de Porte-Saint Jacques, sprongen en zongen
Gaultier-Garguille, Gros-Guillaume en Turlupin. Als vader Poquelin zijn tenten op
de beide jaarmarkten opsloeg, op de foire Saint-Laurent en de foire Saint Germain,
sloop hij tusschen de uitstallingen door tot bij de Italiaansche komedianten, die in
open lucht hun pantomimes en Commedia del'Arte opvoerden. Eerst grootvader
Louis Cressé bracht hem naar den echten schouwburg, naar het Hotel de Bourgogne
of den verder gelegen en meer aristocratischen Théatre du Marais.
Op de aanwijzingen van Michel Baron brachten de dragers den ijlenden
tooneelspeler naar zijn kamer, waar hij voorzichtig op het groote bed met baldakijn
werd uitgestrekt. Mademoiselle Molière, die nog niet heelemaal was verkleed, was
in den schouwburg achtergebleven; toen zij het huis in de Richelieu-straat bereikte
wachtte Baron beneden aan de trap om haar het slechte nieuws te melden: de meester
had bloed gespuwd en kon elk oogenblik in een nieuwen aanval verstikken.
In het witte linnen vlekte het gelaat van den zieke vaalbleek onder de dikke laag
schmink, die rond de oogleden begon af te schilferen; in de diepe rimpels, nog
aangedikt door de half uitgewischte roetstrepen, stolden klamme druppels zweet; de
mondhoeken hingen slap neer. Nu hij de bloedgolf die hem bedwelmde had
opgegeven, was het bewustzijn weergekeerd en zijn oogen zochten flauw de kamer
rond waar op den schoorsteenmantel een paar walmende kaarsen een weifelend roze
klaarte verspreidden.
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Het was heden Vrijdag en de twee liefdezusters uit Annecy, die op dezen dag elke
week om hun aalmoezen kwamen, zaten gebedenprevelend aan het voeteneind van
het ledikant; het gebeier van hun rozenkrans en het zachte geknetter van de
kaarsenvlammen stoorden alleen de stilte. Armande Béjart, die plots alle oneenigheid
met haar jaloerschen en twintig jaar ouderen echtgenoot vergeten had, verbeet haar
snikken in het kanten neusdoekje, terwijl zij het hoofd op tafel op den uitgestrekten
arm liet zinken. Zij had meid en dienstknecht ieder reeds om een priester gestuurd,
maar zou deze wel bij een komediant willen komen, een onwaardige waaraan de
Kerk den laatsten troost weigerde ‘tels qu' usuriers, concubinaires, comédiens, s'ils
ne sont d'abord purifiés par la sainte confession et n'ont donné satisfaction pour leur
offense publique.’
Gelukkig dat Michel Baron nog hier was om hen in deze omstandigheden bij te
staan; meid of knecht kwamen maar niet terug; de twee priesters van de parochie
van Saint Germain l'Auxerrois zouden zeker geweigerd hebben mee te komen. Zij
zelve met Baron kon het misschien nog bij een derde beproeven; zij deed hem teeken
en onhoorbaar verlieten beiden de ziekenkamer.
Jean Baptiste Poquelin voelde zijn einde naderen. Juist één jaar geleden, dag voor
dag, had hij zijn oude, trouwe vriendin, zijn schoonzuster Madeleine Béjart verloren.
Zijn gedachten gingen terug naar de dagen van hun jeugd, toen hij met haar het
Illustre Théatre bestuurde en de groote banen van Frankrijk afreisde; hij dacht aan
zijn tochten door Guyenne en Languedoc en Gascogne; aan zijn optreden te Lyon
en te Pézenas waar hij zijn eersten bijval behaalde; aan zijn optreden voor den prins
de Conti die hem eerst in zijn bescherming leek te nemen om hem later zoo
schandelijk in den steek te laten....
Maar daar voelde hij weer die pijnlijke hoestbui opkomen.... lucht.... hij stikte. Dit
was het einde; hij voelde het. Hij dacht nog aan al de oude makkers; zoo graag had
hij ze hier rond zijn doodsbed gezien; in zijn reeds verzwakkend geheugen herinnerde
hij zich zelfs niet meer wie hem was voorgegaan en wie hem nog ter zijde stond:
Madeleine Béjart en mademoiselle de Brie, die arme du Parc en haar echtgenoot
Gros René, Croisy die Tartuffe had gecrëeerd en Michel Baron; en Armande Béjart...
waar bleef zijn vrouw toch, mademoiselle Molière...
Daar was weer de bloedgolf, waarin hij zou stikken. Moeizaam richtte hij zich op
in het oorkussen; een der liefdezusters uit Annecy hield hem recht onder de armen;
de andere schikte het kussen recht... een breede stroom bloed kleurde roodbruin de
blanke sprei...
Molière was niet meer.
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Sonnetten, door Jo Landheer.
Ten geleide: Oude kronieken verhalen van een koningsdochter, die in een
klooster aan de zee een toevlucht voor harts kommer zocht.
Dat was de pijn die geen verstaat, waardoor zij kwijnde en naar iets vers
een groot verlangen droeg.
Haar oogen waren de oogen van een kind, haar glimlach was verstild, als
van wie na aan dood-gaan zijn......

Het eerste sonnet.
Al schatten liet ik - waardloos, onbeneden,
Ik wilde alleen de stilte toebehooren:
Ben ik niet als een koningskind geboren?
Zong niet mijn hart naar vreemde zaligheden?
Hier sta ik dan aan 't eind van mijn gebeden,
Hierheen heb ik dit feest, mijn jeugd, verloren.
Hoe voel 'k mij hulploos, als nog nooit tevoren:
Verlangens blinddoek is mij afgegleden.
Een teedre droom maakt het ontwaken schuw....
Heb ik gedroomd? Zóó lang - en waak ik nu?
De dag heeft uit - niets dan de doode stranden.
De bange wind kreunt met de golven mee,
De lucht bezwijnt in de eindelooze zee....
Wat rest mij nog dan mijn gevouwen handen?
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Het tweede sonnet.
O is het niet of meer dan duizend nachten,
- Maar zonder dees, verlangens pijn, te dooven Twee dagen scheiden door onpeilbre klove,
Gistren en nu - o meer dan duizend nachten?
Als gistren blijf ik op de sterren wachten:
Kan ik als gistren aan een wonder gelooven?
De luide zee wil aan mijn droomen rooven,
Vergeten ben ik, waar mijn hart om smachtte.
O blinde hoop - wat avond wreed als deze!
'k Besom de winst van al mijn lange dagen:
't Vervliegt als rook - nu kan mij niets genezen.
Ik voel de stilte hoorbaar ademhalen,
Daar glanst de maan door wazen wolkelagen,
Het zeevlak huivert in de vloeibre stralen.
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Het derde sonnet.
Zoo gaat dan toch ook dit jaar langzaam dood....
Stil, winter beeft al, huivrend, in de vage,
Bestorven geur der windelooze dagen,
Zoo gaat dan toch ook dit jaar langzaam dood....
Ik denk aan boomen, ijl en stervensrood,
En hoe ik vroeger herfsts geheim moest dragen,
Met glimlach, roerloos van onstilbre vragen:
De doode blaren ritselde'in mijn schoot.
Veel nachten bloeiden en veel dagen dorden 't Was alles eenerlei, 'k besefte 't noô....
Maar met dit jaar ben ik één ziel geworden,
Dit jaar was mij, ik was dit jaar - en o,
Wat uitweg thans dan samen te bezwijken?
Nu sterft het jaar - ik voel mijn krachten wijken.
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Kroniek.
Boekbespreking.
P.H. van Moerkerken, In den Lusthof Arkadië (De Gedachte der Tijden
III) Amst., P.N. van Kampen & Zn., zonder jaartal.
Wie een nieuw boek van Van Moerkerken opslaat, weet wat hem wacht. Verrassingen
biedt deze schrijver zelden. Ook geen hevig emotionneerende, het leven diep
doorwroetende of den lezer tot den hemel heffende lectuur. Maar altijd geest, altijd
distinctie, altijd uitnemend gezelschap. Men denkt wel eens aan Schimmel bij het
lezen van Van Moerkerken. Om dan dadelijk, bij onbetwijfelbare overeenkomst,
groote verschillen op te merken. Geestig en intelligent zijn deze schrijvers beiden.
Maar Van Moerkerken is smaakvoller, gloedvoller ook, poëtischer vooral. En dan,
welk een vooruitgang in techniek bespeurt wie hem met zijn vijftig jaar ouderen
collega vergelijkt. Schimmel en zijn tijdgenooten - van Lennep, mevrouw Bosboom
- o, zij waren goede vertellers, zij wisten te boeien, spanning te geven, hun intriges
zijn zeker heel wat ingewikkelder dan die van dezen duiker in ‘de gedachte der
tijden,’ wien het begrip intrige zelfs vrijwel vreemd is, maar zij vertelden pratend,
zij bleven te lang aan 't woord en... verveelden daardoor wel eens. Wie zoo
voortdurend aan 't woord is, moet wel zeer belangrijk, zeer diep of zeer geestig zijn
om, althans den verwenden lezer, te blijven boeien. De lezers van 1850-1880 waren
niét verwend. Zij aanvaardden menige ondoorvoelde, met de vlugge hand en het
vlugger verstand geschreven passage, menige banaliteit, maar.... zij zullen ook wel
eens gegeeuwd hebben. Bij Van Moerkerken geeuwt men niet, al wordt men ook
niet opgewonden; men verdiept zich met hem in de menschen van een ouden tijd, in
hun gedachten en gevoelens vooral, en nog meer speciaal in hun religieuse gedachten
en gevoelens. Hij behoort tot de romanschrijvers die - als 't ware onzichtbaar en
onhoorbaar in hun verhaal aanwezig - niet zélf dat verhaal schijnen te doen. De
geschiedenis spreekt, de tijd openbaart zich. Men ziet en men hoort de
verhaalspersonen, niet den schrijver. Toch werkt van Moerkerken nooit met sterke
plastiek. Menigmaal zelfs krijgt men den indruk, dat hij dat expresselijk vermijdt,
sterk en levendig plastisch te verhalen. Immers hij is te veel een teekenaar om zelf
't niet te bemerken, zoo vaak hij zich de gelegenheid tot sterke en levendige plastiek
laat ontgaan. Maar hij is een man van smaak en distinctie, hij wil vóór alles zijn toon
behouden. Zijn toon en zijn bezadigd rhytme. Hij valt daar nooit uit. Zooals hij
begonnen is, zoo gaat hij voort, en zoo beëindigt hij zijn verhaal.
't Is waar dat men zich, lezende, nu en dan betrapt op den wensch, dat hij er wèl
eens even uit mocht vallen, uit dien bedaarden verhaaltoon, dat rus-
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tig rhytme. Zijn onverstoorbaarheid, ofschoon zij nooit aan ongevoeligheid doet
denken, is soms wel in staat nerveuser temperamenten een weinig kriebelig te maken.
Men erkent dan dat Van Moerkerken gelijk heeft - met zichzelven zoo altijd gelijk
te blijven - maar, nu ja, men zou het hem toch gaarne vergeven, gesteld dat hij eens
uit den band sprong. Het verhaal dat ‘In den lusthof Arkadië’ heet, biedt verscheiden
momenten waarbij een springen uit den band van toon en rhytme den lezer misschien
wel méér dan vergeeflijk voorkomen zou. Ik voor mij ben er zelfs niet zeker van,
dat zulk een falen van den toon - zulk een litteraire zonde dus! - op die plaatsen de
schoonheid van het geheel gedeerd zou hebben. ‘Taches de beauté’ misstaan soms
in een kunstwerk even weinig als op een vrouwengelaat.
Het is dan, zooals ik reeds eenigszins te kennen gaf, vooral een levendiger plastiek
en dramatiek, wat méér en wat heviger beweging, waarnaar men hier en daar verlangt.
Maar misschien is dit verlangen er wel vooral een van den románlezer - niet van den
hartstochtelijk in de gedachte der tijden verdiepten historicus, die hier schreef.... dat
wat wij nu eenmaal overeengekomen zijn een roman te noemen, maar wat hier allicht
wel juister een levensbeeld mocht heeten.
Het is eigenlijk jammer voor den historischen beschrijver der min of meer
revolutionnaire bewegingen in deze ‘lage landen aan de zee’, dat deze bewegingen
maar zoo weinig, althans maatschappelijk, revolutionnair zijn geweest. In de beide
eerste deelen der serie was dit nog niet zoo opvallend. ‘Het Nieuwe Jerusalem’ bood
een blik op die, althans geestelijk, wel zeer hévig levende beweging der
Wederdoopers, ‘De Verwildering’ schetste de woeste eerste jaren van onzen opstand:
het beleg van Haarlem, een hoofdmoment in den strijd, zoogenaamd: tegen Spanje.
Zelfs een rustig en onverstoord waarnemende beschrijving van zulk hevig gebeuren
brengt zijn dramatiek van zelve mee. Bij de periode, die in dit derde boek geschilderd
wordt, is het anders. De beweging der Arminianen was een louter theologische en
Van Moerkerken was er misschien niet heelemaal de man naar om de dramatiek, die
ook in zulk een beweging te vinden valt, geheel tot haar recht te doen komen.
Geertruide Toussaint's persoonlijkheid leende zich zonder twijfel daartoe beter.
Hijzelf - Van Moerkerken - want ten slotte was hij het toch, die verhaalde en beschreef
- stelde in die louter theologische twist maar een matig belang. Hij stond er wat
ironisch tegenover. Zijn sympathie voor al wat menschelijk, ruim en
beminnelijk-door-illusie is, deed hem van de Remonstranten in zijn verhaal zacht
deemoedige figuren maken, terwijl de tegenpartij - de barre volgelingen van Dominus
Johannes Bogermannus, hier vooral in den schijnheiligen Andries Bartelsz belichaamd
- heel wat minder sympathiek naar voren komt. Met bepaalde voorliefde daar-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

61
entegen schetste Van Moerkerken den ‘gematigd onverschilligen’ oom Floris Ogiersz
en grootmoeder Josine Arentsdochter, die zooveel van Montaigne houdt. Ook de
hoofdpersoon: Arent Michielsz, die zich tot de Moederkerk voelt aangetrokken, komt
er goed af - hoe veel ook aan zijn levenskracht en edelmoedigheid, zijn plichtsgevoel
en trouw ontbreken moge.
Mevrouw Bosboom-Toussaint - o, zij zou ons zonder twijfel op nog heel wat meer
contra-remonstrantsche preeken en vermaningen van dominee Andries Bartelsz
hebben onthaald; zelfs bij Van Moerkerken zucht men daar wel eens onder; maar
zeker zou zij met dieper belangstelling op de eigenlijke kwestie zijn ingegaan en aan
vóór- zoowel als tegenstander, s u u m c u i q u e aan begrip en sympathie gegeven
hebben.
Intusschen - de moderner beschrijver van deze wanhopig dorre en harde
theologische twisten zal gevonden hebben, dat het zoo al erg genoeg was. Wij lezen
wel tusschen de regels door en begrijpen genoeg, zal hij hebben gemeend. En
inderdaad, ofschoon zijn moed niet bewonderend, zal wel niemand het in Arent
Michielsz diep misprijzen, dat hij 't in zulk een ‘Arkadischen Lusthof’ niet harden
kon en ten slotte nog den voorkeur gaf aan.... een klooster in 't zoete Italië! Wel
moorddadiger zeker, maar geen verfoeilijker, onuitstaanbaarder tirannie laat zich
denken dan die der wreede en laatdunkende dominees uit Arent Michielsz' en....
Vondels dagen! De ‘gedachte’ had hier wel zéér afzichtelijke verschijningen te
voorschijn geroepen, en ten slotte mogen wij Van Moerkerken misschien wel dankbaar
zijn, dat hij zich niet in een realistischer beeld begeven heeft en deze dominees maar
liever eens tegen den neus knipte, liever dan hen te toonen, geheel kompleet, in hun
groezelige naaktheid, hun griezelig barbarendom.
H.R.

Marie Koenen, Parcival. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope
Lectuur, 1920.
Eens waren het de dagen des heils. Het was het rijk Gods op aarde. Alle straf was
voldaan, alle schuld was uitgeboet, alle zonde was vergeven. De heilige Graal stilde
aller dorst, dreef de nevels van zorg en leed uit de harten, gaf kracht aan de zwakken,
en rust aan de zoekenden. Monsalvat was de stad Gods, waar Amfortas en zijne
hoeders leefden als gelukzaligen in de volste schoonheid hunner menschelijkheid,
geformeerd naar het beeld en de gelijkenis Gods. Tot de nieuwe zondenval kwam....
Dat was door Kundry. Door Kundry, die, verlost van den vloek, in opperste
zaligheid, temidden der anderen in Amfortas' rijk leefde. Eén blik van haar, in zondig
begeeren, flitste in Amfortas' oogen.... en hij vergat den Graal, om slechts nog Kundry
te zoeken, Kundry in haar jeugd en volste vrouwelijke schoonheid. In Kundry's armen
vergat hij
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wijding en uitverkiezing, en het ongeluk kwam, de val van Monsalvat, de straf over
gansch de wereld.
En in het hart van Trevresent, in het hart van Amfortas' broeder, vlamde haat en
toorn op om de gruwlijke zonde. In haat en toorn droeg hij de lans van Monsalvat,
de lans waarmede Longinus ook Jezus eens doorstoken had, en stiet haar in Amfortas'
zijde. Hij wilde vluchten doch Monsalvat hield hem gevangen, en telkens moest hij
weerkeeren naar den burcht, waarop Gods vloek nu rustte. Kundry raapte de lans op,
en moest haar dragen tot haar straf, en Amfortas' wond genas niet meer. In eindeloozen
doodstrijd hield ze hem. De Graal had zijne kracht, Monsalvat, neen gansch de wereld,
had haar geluk verloren. En Monsalvat's schande werd verheeld, door strijdvaardige
tempelieren, voor ieder die Amfortas' rijk betreden wilde.
Menig ridder naderde den Graal - en viel in het woud van Monsalvat. Want een
iegelijk kwam en streed om eigen eer, doch slechts wie rein en zelfvergeten kwam,
kon Monsalvats smaad door deernis delgen. Ook Gamuret viel, Herzloïde's gemaal.
Trevresent begroef hem, en met hem zijn laatste hoop. Gamuret, de groote strijder,
gemaal van zijne zuster, de verlaten Herzloïde!
Zijne laatste hoop verloren wetend, ontvluchtte hij van Monsalvat, en geraakte tot
Herzloïde, die hij bevond wachtende op de geboorte van Gamuret's zoon Parcival.
En hij haatte God tot den dag, dat hij Parcival zag heengaan naar den Graal, en
opnieuw kon hopen.
Parcival ging, en geen roem of koninkrijken, maar het licht wilde hij zoeken. En
hij zag veel dat hem blij verwonderde, doch ook veel dat hem verwonderde maar
niet hem blijder maakte. Hij zocht den weg naar Monsalvat, hij zocht de burcht van
den Graal. En hij was rein en onwetend, sterk en onbevangen. Hij zocht het heiligste
op aarde, langs wegen van onzegbaar lijden - den Graal, gewijd, vereerd door gansch
de menschheid, voedsel en leven voor de zielen, uitstraling van genade, heiliging en
wijding. Het was het rijk Gods, en hij wilde er komen....
Parcival kwàm er:
‘Aan den ingang van den Graaltempel staat Parcival.
“Credo” prevelt hij.
‘Groot en lichtend zien zijne oogen niets dan alleen Amfortas, ginds op zijn rustbed,
niet zittend, niet liggend, door de kussens gesteund, door de warmende welriekende
houtvuren omschenen. Zooals hij er leunde dien eenen avond, hij die niet sterven en
niet leven kan, en uit wiens hollen blik de eeuwige nacht nevelt....
‘Niets ziet Parcival dan dien nachtdiepen blik, waaruit al de smarten, die hij zelf
leed of anderen lijden zag, hem tegenduisteren, waaruit Herzloïde en Trevresent hem
aanblikken, en ook Gurneman en ook Liane, de
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stervende visscher, de oude vrouw uit het gehucht, en al de rampzaligen wier wee
naar hem opdrong, toen hij op den vijfsprong hun stoeten zag naderen. Maar ook
eigen zielepijnen woelen in die smartoogen, alle, alle menschenleed..... en ach, de
eene, die al deze smarten als één smart moet lijden.... Amfortas....
‘Bij hem staat Parcival, eer het te weten, en heeft de armen heengeslagen om wie
niet sterven en niet leven kan, en buigt de lippen naar het schokkend hoofd, dat
neerknakt aan zijn warm, levend hart, terwijl de smartoogen zich sluiten en de lippen
in een kreet van verbazing het woord slaken dat Parcival prevelt: C r e d o !’....
Marie Koenen's P a r c i v a l is een dichterlijk boek. Het heeft een sterk uitgesproken
religieuze tendenz, doch deze hindert nergens, omdat op géén plaats de wegen der
dichterlijke verbeelding worden verlaten voor den katheder der onkunstzinnige
dogmatiek. Het is eene zeer aanvaardbare, zachtstemmende, naar het einde toe steeds
meer boeiende verbeelding, innig doorvoeld en zuiver beschreven. Er is in Marie
Koenen's werk - ik herinner ook aan het hier destijds besproken boek D e A n d e r e
- een element van zachtheid en stilheid, van fijnheid en ingetogenheid, dat mij
voorkomt er een van de héél groote verdiensten van te zijn. Haar werk is zuiver. En
- romantisch.
D.TH.J.

Marie Metz-Koning, Verborgen Gronden, Amsterdam, Scheltens en
Giltay.
Het profeetje spelen zit in de lucht.
Nieuwe wereldbeschouwingen schieten op als paddestoelen uit vochtigen grond.
Een herfstgewas is de paddestoel; de snel-gekomen, snel-vergane vrucht van een laat
seizoen.
Deze tijd zoekt het in het nieuwe. Geen oude cultuur bezitten wij meer, traditie
noch geloof die ons zouden wiegen in één zelfde groot rhytme, en die ons taal en
symbolen zouden verleenen waarin wij elkander volkomen konden verstaan. Wij
zijn ontbonden, vereenzelvigd, slechts zij die in een ‘richting-tje’ heil vinden,
verheugen zich somwijlen in het besef van aangename gemeenschap. Wie, eenzaam,
buiten alle richtingen om, zijn eigen weg gaat, aanschouwt de hopelooze
tegenstrijdigheid der meeningen en beseft de diepe gespletenheid van een cultuur
waaruit alle eenheid verdween.
Ook Marie Metz-Koning verkondigt gaarne. Geen eigen wijsheid, zij treedt slechts
op als tolk, hoewel zij - hetzij in 't voorbijgaan even opgemerkt - meest op zeer
persoonlijke en min of meer speelsche wijze bij het interpreteeren te werk gaat.
Eenige jaren geleden bood zij het publiek een eenigszins sensationeelen roman,
getiteld De Bannenburgh - een tweedeelig geschrift, hetwelk werd
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gesierd door een geëxalteerde opdracht aan Dr. Steiner. Wie Dr. Steiner is zal ieder
wel weten. Zij die zich zijn volgelingen noemen, de leerlingen zijner
‘anthroposophische Geisteswissenschaft’ toonden zich over deze heiligschennis
allesbehalve gesticht. Dezen roman, die aan een verwaterde Sherlock-Holmes deed
denken, vertroebeld door occultisme-wijsheid van verdacht allooi, viel weldra de
rust der vergetelheid ten deel. Doch zie, Mevrouw Metz-Koning toonde zich ‘sans
rancune’. Wederom gaf zij een lijvigen roman het aanzien. De titel ‘Verborgen
Gronden’ rechtvaardigt al dadelijk zekere vermoedens. Geen opdracht ditmaal, doch
een minder vluchtig, een ietwat geconsolideerd occultisme, dat voor zich zelf te
spreken tracht. Een argeloos lezer zou dit alles voor schrijfsterfantazie of voor
persoonlijke ervaringen en ontdekkingen kunnen houden, doch zij die met de leeringen
der moderne theosofie eenigermate op de hoogte zijn, zien in dit werk geen
manifestatie eener persoonlijkheid, maar eer een wereldsche, handige ‘verfilming’
van wat meest geboden wordt in een hulsel van ernstige theorie en zwaar,
‘wetenschappelijk’ proza.
Het ligt niet in de lijn van een litteraire kroniek om den invloed van Dr. Steiner
(en ander theosofische persoonlijkheden) in dit boek nauwkeurig aan te toonen. Wel
gelooven wij te mogen constateeren dat de schrijfster de leer die zij voorstaat met
haar geschriften weinig goed doet. Zij heeft weliswaar met groote handigheid van
bepaalde gegevens gebruik gemaakt, toch heeft zij niet kunnen verhinderen dat aan
het geheel (het begin vooral) een prentjesachtige zoetheid en een prullige
bakerwijsheid verleend werd. Desniettemin komen er gedeelten voor in het boek
waarin zij, frisch, levendig, wereldwijs over allerlei geheimenissen des levens spreekt
en met toon en woorden den lezer gevangen neemt. Maar haar vluchtige
voortvarendheid speelt haar parten, zij toont zich een echte vrouw, die babbelen wil,
en die niets beseft van den ernst en de verantwoordelijkheid welke zij zich zelf
behoorde op te leggen.
In litterairen zin al dadelijk toonde zij zich onbeheerscht. En daarmee reeds is
bewezen, dat de theoriën waarop dit werk heet te steunen, door haar niet zijn
doorleefd. Dan zou zij anders te werk zijn gegaan. Zij zou, dit lijkt het waarschijnlijkst,
deemoedig gezwegen hebben, beseffend dat te spreken met zóó zwakke kracht,
ijdelheid ware. Of wel, zij zou met groote zorg en toewijding hebben gewerkt; elk
woord en iedere zin zouden de teekenen dragen eener angstvallige schroom. Het
behoort, dunkt mij, toch tot de eerste lessen van elke religie: dat alle arbeid met
diepen ernst dient te worden verricht. En in welke groote leer ontbrak ooit het woord:
‘beheersching’?
In dezen tijd waarin het dillettanten-occultisme welig bloeit, betreuren wij het
zeer, onbeheerschte goederen te zien berusten bij een praatzieke vrouw.
J. DE W.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

65

De marmeren klok in het Rotterdamsche raadhuis.
De beeldhouwer Hildo Krop - en met hem Amsterdam - heeft met de marmeren klok
voor de hal in het Rotterdamsche Raadhuis niet heel veel succes gehad.
Zeer verwonderlijk is dit niet. Dat de vroede vaderen van Amsterdam nu ook juist
aan den vrijgevochten Hildo Krop de opdracht moesten geven voor hun geschenk
aan het nieuwe Raadhuis - het geschenk van stad aan stad! Gezien de aard van Krop's
kunst, gezien de architectuur van het Raadhuis, gezien de officiëele kunstwaardeering
in de Maasstad, moest dit geschenk òf aanleiding geven tot een conflict òf - wat erger
is en wat gebeurd is - met een beleefd bedankje en een nauwelijks verholen
schouderophalen worden aanvaard.
Nu staat de klok sinds eenigen tijd op hare plaats. De doorsnee-Rotterdammers
zullen wat lachen om het zonderling gevaarte; de ernstige liefhebbers kunnen door
de plaatsing, in het vlak van den wand der hal, onder de schaduw van een boog, nòch
den, een vrijen stand behoevenden grooten vorm, nòch de plastiek der onderdeelen
waardeeren.
Toen Hildo Krop de opdracht aanvaardde, heeft hij direct gevoeld, dat het hem
ten eenenmale onmogelijk zou zijn, zijn werk te doen aanpassen aan de
architectonische omgeving, waarin het zou moeten worden geplaatst. Hij heeft
begrepen dat, om een hinderlijke tegenstelling met den opbouw en detailformule van
de hal te vermijden, hij in zijn werk geheel onarchitectonisch wezen moest, geheel
vrij van elke bouwkundige gedachte, geheel vrij van alle architectonisch détail.
Daarom heeft hij het geheele monument plastisch opgevat. Het drie meter hooge
marmerblok heeft hij verwerkt tot één groote beeldhouw-compositie, waarop hij den
gepatineerd koperen bol, de eigenlijke klok, zonder eenig organisch verband heeft
neergelegd. Hij heeft den samenhang der vormen en figuren van de plastiek trachten
te verkrijgen door een grootsch-geziene en diep-menschelijke gedachte aan het geheel
ten grondslag te leggen, namelijk de ontwikkeling van den mensch in den loop der
tijden. Is er één gedachte harmonischer met de bestemming van de klok: deze
ontwikkeling van den mensch, uur na uur, verder aan te geven!
Maar of het ziende oog, en de werkelijkheid willende geest, genoeg hebben aan
deze gedachte alléén, dat is een vraag, die ieder beschouwer, al naar zijn geaardheid
zal moeten oplossen.
Rondom het donker en onberekenbaar geaderde blanke marmer gaat de schroeflijn
der ontwikkeling van den mensch omhoog; ze eindigt in een zevental maskers, die
de menschheid van het heden en van de toekomst verbeeldt, de menschheid met haar
hardheid, ellende en verzet, haar vizioen van een schooner wereld, haar zoeken en
haar vinden van
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een hooger, geestelijk evenwicht. De ontwikkelingsgeschiedenis is weergegeven in
de verscheiden tamelijk vlak gehouden reliefs, die in de schroeflijn opgenomen zijn,
die echter, hoe gevoelig ze zich ook uit de marmeren massa mogen ontwikkelen,
deze massa toch te bewegelijk maken om de plastiek van het hoofdmoment, de
maskers, te ondersteunen en tot haar recht te doen komen.
De reliefs stellen achtereenvolgens vóór: het Steenen tijdperk, den tijd der
Egyptische cultuur, de Grieksche wereld, de vroege en de late Middeleeuwen opmerkelijke historie-indeeling - de Renaissance, en, als overgang tot de maskergroep,
den tijd van het, den mensch te zwaar geworden, individualisme.
Het zou interessant zijn in deze reliefs, in de karakteriseering van de
cultuurperioden, de historische opvattingen van den beeldhouwer te analyseeren. Bij
een oppervlakkige beschouwing blijkt reeds dadelijk, hoezeer de kunstenaar zich
zijn vrijheid in uitbeelding heeft voorbehouden. Hildo Krop is dan ook in het geheel
geen historisch-denkend kunstenaar. Met zijn steenen kunst leeft hij in de
werkelijkheid, met zijn idealen leeft hij in een verre toekomst; in het verleden leeft
en denkt hij niet, in de historie is hij een dilettant. Objectief beschouwd, mogen
hierdoor de reliefs onjuist zijn, als persoonlijke verwerking van een historisch
gegeven, als weergave van zijn vizie, waarin de ziener onbedoeld zichzelven meer
geeft dan het geziene, zijn deze groepen zeer belangrijk.
Ziet de groep, die den Griekschen tijd weergeven moet. Zeus troont in den hooge,
twee menschen strekken zich tot hem opwaarts. Niemand zal hierin een typische
uitbeelding vinden van den Griekschen mensch in zijn verhouding tot de wereld en
de Goden. Maar daarmede is de groep nog niet veroordeeld, als de verwerking van
een menschelijk gevoel, - van Krop's gevoel - tot de verhouding van de rust der
godsfiguur, met haar breede plastiek en de krampachtige òpstrekking der beide
menschen met hun smalle verticale volumen. Is hier de werkelijkheid van spannende,
vloeiende en welvende vormen niet oneindig veel sterker geworden dan de gedachte!
Hoe angstwekkend geweldig ziet Hildo Krop de menschheid!
Al ademen de ideale maskers van de geestelijke evenwichtigheid, aan de
achterzijde, een groote mildheid, al moge het groote masker in het midden met den
strakken mond en hoog-gewelfd voorhoofd, van een rustigen levensernst en van een
diepe contemplatie zijn, de bittere hol-oogige tronie der ellende van dezen tijd en de
brute kop van het revolutionnair verzet loeren en grijnzen rechts en links.
Het samenstel van deze zeven maskers, de obsessie van oogen, wenkbrauwen,
monden, schedels, waartusschen den beschouwer geen rust gegund wordt, is van een
expressiviteit, die slechts voortkomen kan
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uit de handen van een door den nood der menschheid verwonden en tot de daad
geprikkelden kunstenaar.
Ziet, hoe de koppen op en in elkaar gebouwd zijn, ziet, hoe de maskers tegen elkaar
groeien met hun polyphone profielen en silhouetten tot één geweldige geconcentreerde
massa en te zamen, in hun bonkigheid en hardheid, in hun strakheid of vloeiend
vormenverloop, hun geestelijken inhoud openbaren!
In de fijne reliefs van den marmeren romp, zoowel als in de machtige maskerrots
heeft Hildo Krop zich den rasechten, waarachtigen beeldhouwer getoond, die aan
het marmer dàt onbeschrijfelijke weet te geven, waardoor het steen méér wordt dan
steen, het menschengelaat meer dan een gelaat, de gedachte meer dan een gedachte.
Dit onbeschrijfelijke zal zich doen waardeeren, al zal het daarin gehinderd worden
door de zwakheden van het geheel. Voor velen zal de klok blijven een zonderling
vormeloos steengevaarte, waarop zij ternauwernood kunnen zien hoe laat het is; zij
zullen door hun eerste oordeel weerhouden worden te naderen tot de werkingssfeer
der plastiek. Om deze velen op te wekken hun eindoordeel op te schorten en hun,
ondanks zichzelven de geheimen der reliefs en der maskers te toonen - zij 't slechts
gebrekkig - zijn deze regelen geschreven en deze afbeeldingen hier gereproduceerd.
Waarlijk, deze kunst is te goed om langer genegeerd te worden!
A. BOEKEN.

Portretten-tentoonstelling bij de firma Goudstikker.
Op 11 November opende deze Amsterdamsche kunsthandelsfirma in haar lokaliteiten
een goed gerangschikte tentoonstelling van portretkunst, welke werd ingeleid door
den Utrechtschen hoogleeraar Prof. Dr. Vogelsang met een verhandeling, leerzaam
door overzichtelijkheid en samenvatting in het exposé der historische ontwikkeling,
treffend óók door aesthetisch-fijnzinnige onderscheiding en karakter-aanduiding,
maar niet minder bewonderenswaardig om den litterairen vorm, de zeer persoonlijke
stijl-schoonheid en het even boeiende als luchtige, vloeiende, pétillante der voordracht,
de suggestieve kracht van accentuatie, stemklank en gebaar, waardoor de spreker,
aan de hand van een welgekozen reeks lichtbeelden, zijn hoorders telkens tot het
meest eigene - de geestelijke sfeer - van een kunstwerk, kunstsoort of kunstperiode
wist te doen naderen.
Deze tentoonstelling geeft geen aansluitende opeenvolging van scholen en
tijdperken, zelfs geen volledig overzicht daarvan te zien; reeds de beperkte
plaatsruimte verhinderde dit. Slechts eenige grepen konden worden gedaan, slechts
enkele hoogtepunten aangewezen. Dat de gedane keuzen meestal zeer gelukkig
waren, maakt deze expositie tot eene van beteekenis, waarvan de bezichtiging genotvol
is en instructief tegelijk.
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Tot de oudste der tachtig tentoongestelde stukken behoort een fijngeestelijk portret
van Lucas van Leijden, voorstellend een man met een bleek, zachtmoedig, peinzend
gelaat als van een devoot prediker. Het stille, innerlijke van het gezicht harmonieert
met de stemmige tonen van groen en zwart der tabbaard-kleeding, het grijs van den
achtergrond, het zacht-witte hemdrandje, dat héél even boven de zwarte onderkleeding
uitsteekt. In Conrad von Kreuznach's kleurrijke ridderbeeltenis treft de lichttintelende,
levendige schildering van het uitvoerige, zonnige achtergrond-landschap met
verschillende figuurtjes. Adriaen Keij's prachtig portret van Willem den Zwijger
vertoont in ieder opzicht opvallende overeenkomst met diens portret van denzelfden
prins in het Mauritshuis, ook wat betreft het vaste evenwicht, de zuivere evenredigheid
in de tallooze, scherp geobserveerde détails van den sprekenden kop: de aansluiting
der vlakken, de inéénvloeiing van hoogten en laagten, de vele fijne rimpeltjes en
plooitjes, uitgaande van de ietwat ingezonken omgeving van het rechteroog, de
gevoelige teekening en schildering van het karakteristieke oor, - een opvatting en
faktuur, die dadelijk de vergelijking met Antonio Moro bij ons doet opkomen. Op
naam van Lucas de Heere vinden we hier verder het konterfeitsel eener pronkvol
uitgedoste, maar weinig bekoorlijke patricienne, dat in December 1912 op een veiling
bij Frederik Muller als tot Holbein's School behoorend onder den hamer kwam.
Interressant zijn nog een doge-beeltenis van Tintoretto en een schrijversportret
van Parmigianino. Noemen wij al verder - zonder de ongenoemde te kort te doen goede werken van v.d. Voort, Thomas de Keijser, Hendrick Pot, Jan de Bray,
Verspronck (uitmuntend door den warmen toon), Frans Hals, zeer fijne, precieus
gepenseelde kleine werkjes van Terborch, Gerrit Dou, Brouwer en Ostade. Voorts:
het statige beeld van een Dordtsche dame door Aelbert Cuyp met de krachtige
stofuitdrukking in het fluweelen gewaad, de zwierige, mysterieuse wezensbeelding
in het groote portret van Adrianus Moens (?) door van Dijck, de met moderne vlotheid
in toetsen en vegen gedane weergave van een meisje door Rubens, een heerlijk
geschilderd mansportret van Govert Flinck, dat door koloriet en techniek terstond
Rembrandt's beeltenissen van omstreeks 1632 in de herinnering brengt, een fraai
stuk van v.d. Helst (heer met hoogen hoed), den Bouwmeester van De Gelder, met
sterk verkort weergegeven armen en stijf van pose, maar met mooie kleuraccenten,
een oudemans-kopje (h. 27, b. 22.5), toegeschreven aan Rembrandt en tevens
gedachten aan Fabricius oproepend, waarin het lichteffect op het haar en het over
het buis omgeslagen hemdje met een zeker inpressionistisch welbehagen verzorgd
werd.
Van de buitenlanders zíjn nog te vermelden: de dekoratief opgevatte

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

XIII

HILDO KROP.

DETAILS VAN DE MARMEREN KLOK. GESCHENK VAN DE STAD AMSTERDAM VOOR HET STADHUIS TE
ROTTERDAM.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

XIV

TINTORETTO. PORTRET VAN EEN DOGE.

RAEBURN. PORTRET.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

MATTHIEU WIEGMAN. STILLEVEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

69
beeltenis eener dame uit de hofwereld door Mignard, een in grijzen toon gehouden,
deftig portret van een heer door Rigaud en voorts twee belangrijke Engelsche werken
der 18e eeuw: een zéer groot en ook door kompleetheid important stuk van den meer
als miniaturist bekenden Cosway en een prachtig, bizonder gaaf heerenportret van
Raeburn. Cosway representeert hier de landschappelijk-dekoratieve breedheid en de
stijl-grandeur der Engelsche, achttiende-eeuwsche portretkunst, met haar hang naar
het romantische en weidsche, in vollen omvang. Het standstype en de geest des tijds
konden niet welsprekender tot uiting komen. Nier minder overtuigend is het stuk in
pikturaal opzicht: de flottante schildering, de kleuren-schoonheid, het luchtig zweven
van den sluier, de doorzichtigheid van het soepele kleed, waar even het rechtervoetje
doorheen schemert, de wazige teerheid der vorstelijke handjes. Minstens even
voornaam is Raeburn's portret van den heer in groenen rok (h. 57, b. 49 c.M.), met
den milden lichtval links over den schouder, over de fluweelen kraag, het bovenste
deel van het roomigwitte vest vol subtiele kleurnuances, over den witteren halsdoek
en een zacht-rood lint, dat daarover wegglipt.
Ten slotte is de richting der moderne portretkunst door een kleine, maar hoogst
belangwekkende groep zeer typeerende stukken van Manet, van Gogh, Jozef en Isaac
Israëls, Verster, Breitner, Monnickendam, Jan Sluyters en Le Fauconnier in haar
hoofdmomenten aangewezen.
H.F.W. JELTES.

Matthieu Wiegman en Leo Gestel bij Cornelis van der Sluys en Walrecht.
Wij stonden met ons drieën in de kleine gezellige achterkamer bij van der Sluys, met
de goede meubels, het smaakvolle glas- en aardewerk en de vele mooi-kleurige
lappen. Het licht begon reeds zwakker te worden en dus namen wij de schilderijen,
die ons iets bijzonders schenen te zullen brengen, van de wanden en plaatsten ze
voor ons op den grond in het volle, zachte licht van den herfstmiddag. Zoo, tot een
enkelheid geworden, kwamen deze werken van zware kleur en imposanten bouw
eerst recht tot hun volle en sterke werking. Het is een nadeel voor den bezoeker dezer
tentoonstelling, te veel van deze schilderijen van Matthieu Wiegman bijeen en dicht
naast elkaar te zien. Maar, zoo als wij ze nu zagen, groeide in ons langzamerhand
de groote en blijde zekerheid, te staan voor de werken van een kunstenaar, die tot
schoone evenwichtigheid en de volle ontplooiing van zijn groot talent gekomen is.
Misschien zal Wiegman eens als een der groote kunstenaars van dezen tijd beschouwd
worden. En zeer verblijdend is ook de duidelijke ontwikkeling die uit dit werk spreekt.
Er is rust, beheersching, zekerheid en daardoor eenvoud
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in dit werk gekomen. Wat niet zoo zeer dwaalwegen als experimenten waren, het
onopgelost laten van vele vormen, het onrustige, irreëele en vaak niet zeer fraaie van
de kleur, het willekeurige en ongebondene van de compositie, waardoor dikwijls de
indruk van in menig opzicht belangrijke werken geschaad werd, het schijnt alles
overwonnen te zijn. Wel zijn er enkele werken, welke die eigenaardigheden nog
vertoonen, maar dit lijken mij iets oudere voorbeelden van zijn kunst; er zijn hier
vijf imposante stillevens, vrij omvangrijke doeken, die de zuivere taal van zijn willen
en kunnen schijnen te spreken. Het zijn de bloemen boven de schoorsteen, de twee
bloempotten met de zwarte flesch en het wit steenen kommetje op rooden tafel, de
blauwe tafel met pot met grooten zonnebloem, de afhangende doek en de zwarte
flesch, dan de witte tafel met de zonnebloemen in breed formaat, en het grootere
doek met de kist, de klompen en de vruchten.
Niet zoo heel vaak gebeurt het op een tentoonstelling van modern werk, dat men
niet slechts mag bewonderen maar dat men een spijtgevoel in zich voelt opkomen,
niet de eigenaar van zóó'n werk te kunnen worden, zoodat men in eigen omgeving
steeds den goeden invloed van deze geestesvrucht van een ander zou kunnen
ondergaan. Hier had ik zeer sterk die gewaarwording.
Het is moeilijk de schoonheid van deze schilderijen onder woorden te brengen.
Ook heeft ieder zeer sterk zijn eigen accent, en dat is geen gering bewijs van kracht,
want hoezeer enkele van deze werken in de voorwerpen, waaruit zij samengesteld
zijn, op elkaar mogen gelijken, als geheel zijn zij wel zeer verschillend! Alle munten
uit door hun forsche sprekende kleur. De kleuren zijn niet steeds op het eerste gezicht
aangenaam, maar bij aandachtige beschouwing gaat men er het geheimzinnige eigen
leven, de noodzakelijkheid van hun groepeering van begrijpen. Er blijven ook in
deze werken nog wel enkele onderdeelen die men meer verzorgd zou wenschen,
maar daar staat tegenover, dat men aangetrokken wordt door de zuiverheid, de frissche
oprechtheid, den buitengewoon forschen bouw van de composities, den statigen
eenvoud of de gevoelige intimiteit van deze doeken. Daar is het, hierbij weergegeven,
stilleven met de twee bloempotten op rooden tafel, tegen een in groote vlakken
gehouden fond, waarin veel blauw. Er is niet veel ruimte in dit doek, ja, er is zelfs
een hinderlijke neiging in de voorwerpen naar rechts af te zakken - de beide
bloempotten zijn scheef naar den zelfden kant - maar er is een bijna vroome
teederheid, waarmee de schoonheid van deze voorwerpen omtast is. Er is een glans
van licht, een fijne tinteling om deze bloemen, die een schoone geheimzinnigheid in
het geheele doek brengt. De andere stillevens zijn forscher, van een verrassend
robusten bouw, en een groot en toch gevoelig aanzien van de weinige
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voorwerpen. Hoe simpel en zuiver, en hoe prachtig diep donker als kleurnoot, is die
eenige keeren terugkeerende zwarte flesch. Wie schildert er bij ons nog meer zoo
gevoelig en vol kleur een witte pleistermuur? Dan het groote stilleven met de
zonnebloemen (breed formaat) een machtig gebouwd, kern gezond doek, pakkend
in zijn eenvoud, zijn fijne kleur en gevoeligheid in de bloemen; het getuigt van durf,
die blauwe tafel, met rechts dat gloeiend roode stuk muur, daarvoor die enkele groote
zonnebloem, fel oranje geel, en links een stuk witte muur. Hier is de eenvoud nog
grooter. De zwarte flesch wordt tot een heel bijzondere klank in de kleurcompositie.
Jammer dat het kommetje te weinig doorwerkt is! Het bloemstilleven, in zijn licht
en donker het meest verwant aan de bloempotten, zou nog vaster kunnen zijn in de
vormen en nog iets harmonischer van kleur - maar hier is weer een groote rijkdom,
een bijna uitbundige weelde van aanzwellende vormen en stralende kleuren. Het
sterkste werk van deze expositie is echter het stilleven met de klompen. Het gegeven;
een grove kist en daarop een mand met appelen en peeren; over een punt ligt een
roode boerenlap met witten rand, afhangend langs den kant. Op die lap een paar fel
oranje sinaasappels. Door die felle kleurlap ontstaat een diagonaal door de compositie,
van links-boven naar rechts-beneden, maar die lijn buigt van onderen weer om over
de beide klompen, die netjes naast elkaar op den grond staan, tot een bruin-aarden
pot in den linker benedenhoek; rechts, bovenop de kist staat een kan van het zelfde
materiaal tegen een wit stuk muur. Hier is dus een zeer doordachte, rust gevende
compositie; echter, slechts wie op zulke dingen zijn aandacht richt, herkent dat
overwogene. Het oog wordt vooral getroffen door den monumentalen bouw en de
harmonie, niettegenstaande de buitengewoon sterke kleuren. Die roode lap (ook
uitstekend van stofuitdrukking) is van een stralende kleurenpracht, maar de oranje
citroenen houden het daarop toch ten volle uit. Het gedemptere geelbruin van de
klompen (hoe meesterlijk en eenvoudig zijn die geschilderd) is weer afgewogen
tegen de in halfschaduw geplaatste mand met vruchten links boven, waar een enkele
opengesneden peer felwit uit opblinkt. Ik weet niet, wat ik in dit doek het meest moet
bewonderen: de monumentaal rustige compositie, de prachtige kleur of de uitstekende
karakteriseering en schoone schildering der voorwerpen. Het is in ieder geval zeer
te hopen, dat dit bijzondere schilderij een plaats vinde in een onzer musea, opdat
velen ervan zullen kunnen genieten - in zijn grootsche visie, zijn harmonie tusschen
het kunnen en willen van den kunstenaar, zijn samengaan van het redeneerend overleg
en het bezielend voelen, meen ik dat dit werk als een der veel belovende uitingen
van dezen tijd beschouwd mag worden.
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Gelijktijdig met de tentoonstelling van Wiegman bij van der Sluys exposeerde Gestel
bij Walrecht.
De vergelijking tusschen het werk van deze verwante kunstenaars verduidelijkt
ieders eigen aard en de phase van zijn ontwikkeling. Zoo heel verwant blijken zij
echter niet te zijn; meer behooren beide tot dezelfde richting. Het blijkt dan, dat
Gestel in een minder vergevorderd stadium is - het is echter mogelijk dat het hier
geëxposeerde geen zuiver beeld geeft van de laatste ontwikkeling van dezen
kunstenaar.
Ook Gestel keert van een standpunt, waarop het materieele voorwerp slechts als
kleurvlek of compositie-element wordt beschouwd en behandeld, en hare intrensieke
beteekenis geheel verloren heeft, terug tot een zuiverder weergave van het object.
Men voelt, dat dit een verdere ontwikkeling is - want het negeeren van het eigenlijk
wezen van het gebruikte motief is toch wel niet veel anders dan
het-zich-gemakkelijk-maken, tegenover de poging om met behoud van dit wezen
toch het motief de gewenschte waarde als kleur of als vorm in de compositie te doen
behouden. Nog blijven bij Gestel de vormen veelal onuitgesproken. Maar hij is wel
een zeer gevoelig kunstenaar en een uitstekend aquarellist. Hij is fijner of verfijnder
dan Wiegman, zijn effecten zijn teerder, zijn kleur is zachter. Een stilleven, dat de
kleurenweelde van een grooten bos bloemen tot motief heeft is van een waarlijk
schoonen kleurengloed, en men voelt, wanneer men deze aquarel vergelijkt met de
vroeg-17e-eeuwsche bloemstukken, waar iedere bloem zeer zuiver en gevoelig werd
geteekend, maar inderdaad de kleur van het geheel daarbij aan kracht inboette, hoezeer
Gestel gelijk heeft gehad op deze wijze te trachten zijn doel te bereiken - echter staat
het hooger de moeilijkheden niet te ontwijken en te trachten de kleurkracht mét de
schoone bloemgestalte te handhaven. En Gestel kan dat wel - de witte geaquarelleerde
rozen zijn uiterst delicaat en toch ook als kleur of lichtplekken van schoone werking.
Ik meende dan ook op deze tentoonstelling te kunnen opmerken, dat Gestel in dezelfde
richting als Matthieu Wiegman zoekt - en waarschijnlijk zal hij daarin heel wat
bereiken.
G. KN.
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De collectie Vattier Kraane,
door mr. H.F.W. Jeltes.
DAT Amsterdam niet slechts in geografischen en staatkundigen, maar ook in een
anderen, hoogeren zin als de hoofdstad des lands, immers als het brandpunt van
Nederlands geestelijk leven, moet worden aangemerkt, wordt door velen en op
deugdelijken grond beweerd: haar beide universiteiten, haar bibliotheken en
laboratoria, haar conservatorium, Rijksacademie en andere kunst-scholen, haar
Concertgebouworkest en Toonkunstafdeeling, haar verschillende musea en
kunstverzamelingen geven deze stad voldoende aanspraak op dien eeretitel. Wat
deze laatste betreft, geen andere Hollandsche stad is zóó rijk aan belangrijke collecties
van voortbrengselen der moderne schilderkunst. Die van wijlen de heeren E.H. Crone
en Aug. Janssen, van de onlangs overleden Mevrouw Wed. Rosenthal-May, van de
heeren W.F. van Heukelom, Mr. H.K. Westendorp, C.D. Reich Jr., M. Paul Voûte
en C.G. Vattier Kraane behooren tot de meest bekende en de meest voorname in heel
den lande. Het zou niet van kunsthistorisch belang ontbloot zijn, een volledigen,
nauwkeurigen en zooveel mogelijk beschrijvenden inventaris van al deze
verzamelingen samen te stellen en het zou dan ook moeten worden toegejuicht, indien
de gelukkige bezitters er toe konden overgaan, een door deskundige hand
vervaardigden catalogus van hun kunst-eigendommen in druk te doen verschijnen.
De aanzienlijke collectie-Vattier Kraane, gehuisvest in de voor schoonheidsgenot
uitnemend zich leenende vertrekken van een fraaie en statige Keizersgracht-woning,
telt een aantal meesterwerken uit den bloeitijd der Haagsche en uit dien der
Amsterdamsche schilderschool. Tot de eerste rekenen wij drie aquarellen van
B o s b o o m : 't Oxaal in de St. Janskerk te 's Hertogenbosch, gedateerd 1886, een
Kunstverkooping in het Hofje van Nieuwkoop van ongeveer 1887 (beide op
Bosboom's Eere-tentoonstelling in Den Haag van 1917 geëxposeerd, de eerste in het
Januari-nummer van dat jaar in dit maandschrift uitvoerig vermeld) en een verwerking
van het reeds in 1865 door den schilder behandelde onderwerp der Kalkgroeven te
Chaudfontaine (h. 33, b. 52 c.M.). Den in dit landschap overheerschenden toon van
een teeder bruin-grijs verleenen een paar tikjes van zacht lichtblauw een modeste
fleurigheid; het zeer gedekte bruin-rood van een vrouwenrok en omslagdoek doet
de subtiliteit van dien stillen, maar uiterst gevarieerden hoofdtoon slechts te sprekender
uitkomen.
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Van een prachtige gevoeligheid en een volmaakte maîtrise zijn ook de tint en de
wijking van de lucht boven het bergterrein, waarmee zij zoo innig samenstemt en
waarvan zij niettemin zoo zuiver-zichtbaar is te onderscheiden.
Behalve door nog verscheidene andere schilderijen en aquarellen van Bosboom
is de Haagsche School in deze verzameling vertegenwoordigd door een klein
visschersintérieur (‘Op den uitkijk’) en een aquarel ‘In zee spelende Kinderen’, van
J o z e f I s r a ë l s , een zeer goede aquarel, Molen op een duin, van J a c o b M a r i s ,
een aquarel uit M a u v e ' s jeugd (1858), ‘Osse-kar’, en verder door werken van
uitstekende hoedanigheid van G a b r i ë l , J.H. We i s s e n b r u c h , P o g g e n b e e k ,
A l b e r t N e u h u y s , W i l l e m en T h i j s M a r i s , T h o l e n , d e Z w a r t , d e
B o c k en A k k e r i n g a .
Onder deze trekt vooral de aandacht een groot schilderij van W i l l e m M a r i s :
Eenden aan den Slootkant, één weeldevloed van licht over het donzig-blank gevederte
van eenden en eendekuikens in het malsche groen, onder de blaren van afhangende
boomtakken aan koelen vijveroever. Een feestelijk spel van licht en schaduw toovert
het stille boschplekje tot een idylle van dierenleven om. Zeker geeft dit stuk het
hoogste, wat Willem Maris' dichterlijk meesterschap ooit bereikte in breede
smijdigheid van kleur- en lichtschildering en in weergave der standen, bewegingen
en kop-expressies van zijn geliefde eenden.
Waarschijnlijk nog onder Duitschen invloed is het kleine schilderij van T h i j s
M a r i s , de Doode Eik, een beeld van eenzame versterving in de woeste natuur.
Spokig grijpen de kromme takken van den kalen, dorren tronk in de lucht. Pluimig
en fluweelig is het groen op den voorgrond in zijn eindelooze tintverfijningen en
lichtgradaties, maar zwaar en somber staat daarachter het nachtduistere geboomte
tegen het kleine stukje groenig grijs, dat van den hemel zichtbaar is.
Van P o g g e n b e e k , den delicaten poeët der intimiteit van Holland's weiden en
wateren, is hier te noemen een tweetal waterverfteekeningen, een prachtige Koe in
de Weide en een Landschap bij Abcoude, van G a b r i ë l twee schilderijen, een
Boerenerf met hooibergen en een Visscher in bootje bij het riet, van
We i s s e n b r u c h een boschachtig duin- en weilandgezicht (zeer vroeg werk) en
een boomlandschap, beide aquarellen, vol van het bewogen sentiment en de
suggestieve teekenkracht, die dezen meester kenmerken. A l b e r t N e u h u y s
ontmoet men in de allerbeste condities, waarin men hem maar kàn aantreffen. Zijn
groote schilderij ‘Jeugdige liefde’ is een krachtig bewijs van zijn koloristisch
vermogen en zijn gevoelig harmoniseeren. Het gelig
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bruin van den manskiel verhoudt zich tot het bloeiend-warm roodbruin van het
meisjespakje ongeveer op dezelfde wijze als de milde, blanke blozing van het
maagdgezichtje tot de gebruinde frischheid der jongenswangen. Forsch en vast in
kleur en vorm is het stillevenwerk van den stoel en het spinnewiel.
Van omstreeks twintig jaar geleden dateert een fijntonige aquarel van T h o l e n ,
voorstellend het landhuis Ewijckshoeve (vroeger zomerverblijf van Witsen). De
tuinvoorgrond en de dikke stam van een volbladerigen boom staan gansch in de
schaduw, welke ook twee wandelende figuren omhult, die donker zich afteekenen
tegen het van licht overvloeide grijze huis.
Aan het beste van een vroegere periode onzer moderne schilderkunst herinnert
een geheele serie scherp gedane en geestig karakteriseerende inkt- en
waterverfteekeningen, lezende, handwerkende, theedrinkende en keuvelende oude
dames voorstellende, van B a k k e r K o r f f , den humoristischen en verfijnden
détailkunstenaar.
Het zwaartepunt der verzameling ligt in haar bezit aan werken der Amsterdamsche
School, vooral in haar belangrijke B r e i t n e r ' s en W i t s e n ' s . Onder eerstgenoemde
bevinden zich, behalve twee zeer mooie aquarellen uit vroeger tijd (Cavalerie in het
Dorp en Cavalerie in rust op de heide), twee volrijpe werken uit een latere fase, beide
van groote impressionistische kracht: Brug over de Paleisstraat, met volksvrouwen
op den voorgrond, behoorend tot een bekende schilderijengroep van den meester, en
Fundeeringswerken der Raadhuisstraat. De enorme levendigheid en bewegelijkheid
in de teekening der vele figuren van deze laatste, vrij kleine aquarel (h. 42, b. 62,5
c.M.) wordt nog verhoogd door de tegenstelling van de schildering van voorgrond
en middenplan, met hun talrijke puntige détails en meer gedifferentieerde
kleurschakeering, tegenover de meer egale faktuur der breede vlakken van daken en
muren in den achtergrond. Prachtig is de blankheid en frischheid van kleur, die hier
overweegt, met haar vele pittige accenten, die echter niets storends hebben, zooals
het rood en wit in het paalwerk. Een opmerkelijk staal in Breitner's oeuvre is ook
zijn hier aanwezige importante aquarel van een Waschvrouw, waarin de behandeling
der vrouwfiguur, die, met haar zwaar pak waschgoed in de bloote armen, op het
trapje bij het water staat, geheel hoofdzaak is, terwijl de achtergrond van hooge
huizen slechts als duiding van omgeving, ruimte en atmosfeer is opgevat.
Onvoorwaardelijk echter wordt de kroon gespannen door de grootsche schilderij
‘De Teertuinen’ (Prinseneiland), die Breitner ongeveer 10 jaren geleden heeft voltooid,
een werk van groote afmeting, niet bloot in omvang, maar ook in allure. Vast en
teeder toch staat het silhouet
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van de gevelspitsen der woningen en pakhuizen en van het takwerk der winterboomen
tegen de geelgrijze lucht. Dezelfde vastheid is er in het stemmige, diepe kleurgeheel
dier massale stapelgebouwen en der nederiger huizen ernaast. Door het dikkig-grauwe
grachtwater wordt de ondiepe schuit voortgeboomd. Roodbruin is de richtig
modelleerende, nauwelijks gevarieerde strook der lange zijde van het vaartuig,
kontrasteerend met het geel van den achtersteven en het lichtgroene roer; sterk-groen
en rood is de waterton, vol-rose het mastblok aan het andere uiteinde. Volop levend
zijn de houdingen van den boomenden schipper in zijn kromgebogen voortgang en
van de aan het roer staande vrouw, turend over het schip in leidzaam afwachten. Hoe
fijn doet het rose van haar omslagdoekje en het zachte blauw van haar voorschoot
tegen het kerniger blauw van zijn buis! Doch de sonore ondertoon, die door héél
deze rijke en boeiende kleurmuziek heenklinkt, de grootheid, het hooge en wijde,
waaraan alle bizonderheden en onderdeelen onderhoorig zijn, verleenen aan dit werk
een epische macht.
Van W i t s e n vindt men in de verzameling o.a. een voortreffelijk schilderij, de
Brouwersgracht te Amsterdam met besneeuwde brug en huizen weergevende, en een
merkwaardige aquarel, een Molenaar in zijn molen voorstellende. In een prachtigen
grijzen toon is dit groote waterverf-stuk (h. 66, b. 52 c.M.) gedaan. Een bleek, koud
licht glipt door de reet der deur van het molenhok, waar, bedrijvig en ernstig, de
forsche gestalte in zijn blauwen boezeroen over den grauwen meelzak gebukt staat.
Met een volkomen vaardigheid is het modelé en de bezige houding der figuur, het
losse zitten der kleeren, de vervloeiing van het licht over alles, wat in de beknopte
ruimte van het kleine vertrekje is te zien, uitgedrukt, is ook die ruimte zelf, in haar
engheid, voelbaar gemaakt en de constructie van de tot het molen-mekaniek
behoorende dingen gegeven.
Het streven onzer latere modernen vindt o.a. vertegenwoordiging in zeer goede
werken van P i e t v a n d e r H e m en in een 1918 gedateerde, superbe schilderij
van L i z z y A n s i n g h (h. 64, b. 42 c.M.), een van de boeiende poppenfantasieën,
die aan haar wonderrijke verbeelding ontsproten. Als een sprookjesprinses staat de
pop in haar pompeuse, wijd-uitstaande staatsiekleed, dat een bloeiing is van gele en
zachtgroene tinten. Als in heimelijke extase staat zij daar: het precieus-wit, rank
gezichtje, in droom bevangen, smaller nog onder den hoog-opgekamden, witten
haartooi, fijn-blank tegen den zwarten achtergrond, de rechterarm neerwaarts gestrekt,
het tenger lijfje ietwat naar voren gebogen boven den tooverig uitwaaierenden rok.
De oogen als in bedwelming gesloten, ruikt zij aan de warm-rose blaadjes van de
met de linkerhand opgehouden roos.
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Nog zij bizondere aandacht gewijd aan de schilderij van F a n t i n L a t o u r , waarop
deze verzameling bogen kan. Van dezen grooten Franschen meester krijgt men in
ons land meestal slechts zijn overbekende, picturaal vaak hoogst waardevolle
bloemstukken te zien en nu en dan enkele van zijn uit muzikale inspiraties ontstane
lithographieën. Zijn geschilderde figuurstukken zijn ten onzent veel zeldzamer; het
bewonderenswaardige damesportret in het Stedelijk Museum te Amsterdam en de
kleine schilderij in het Haagsche Gemeentemuseum voor moderne kunst (in de
Zeestraat), vermoedelijk Venus en Tannhäuser voorstellend, geven er eenig denkbeeld
van, maar overigens is deze kategorie van Fantin's werk voornamelijk in het buitenland
te zoeken en daar dan ook vrij gemakkelijk aan te treffen. Des te meer beteekenis
heeft de aanwezigheid dezer voortreffelijke en tamelijk groote figuurschilderij (h.
53, b. 65 c.M.) in de hier beschreven Amsterdamsche collectie.
In een dicht bosch van hoog geboomte, waar nauw de schemer wijkt voor
warm-gulden licht, zit, op begroeiden grond, de naakte vrouwgestalte aan den rand
van een beek. Het omlaaghangend rechterbeen raakt even het water; het gebaar van
de opgeheven rechterhand en het omgewende hoofd verraden wel geen ontsteltenis,
maar toch een lichte verrassing; de linkerarm steunt met de in soepele en teerkleurige
stoffen (van het afgelegde gewaad) halfverborgen hand op den grond. Door de volle
bladermassa, die de plek overkoepelt, dringen aarzelend de speelsche zonnestralen;
tallooze tintelingen sprankelen zij in het rond en met een fijnen poeier van licht
overgieten zij het weelderige groen en het prachtige, blanke lichaam. Een helle,
warme straling verlicht en vervult een opener boschplek in den diepen doorkijk van
den achtergrond. De schildering der figuur getuigt van Fantin's volkomen beheersching
van den vorm en niet minder van zijn verfijnde koloristische gevoeligheid voor de
geringste tintverschillen van het naakt onder den invloed van het licht en van de
omgevende kleuren.
Voortreflijke werken van nog anderen onzer beste meesters, zooals I s a ä c
I s r a ë l s , B a u e r , D i j s s e l h o f (behalve verschillende aquariumstukken een
zorgzaam en aandachtig in stillen toon gedaan Bollenveld met boerenhofstede), J a n
S l u y t e r s , en van enkele buitenlandsche schilders, completeeren deze collectie,
waarvan een volledige beschrijving te veel plaatsruimte vorderen zou.
Moge deze bondige schets, althans bij benadering, eenig denkbeeld geven van het
schoone geheel.
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De Münchener marionetten,
door H.G. van der Vies.
IN een artikel over Justinus Kerner's ‘Reiseschatten’*) haalt de auteur, Josef Gaismaier,
het volgende daaruit aan:
‘Es ist sonderbar, aber mir wenigstens kommen die Marionetten viel
ungezwungener, viel natürlicher vor als lebende Schauspieler. Sie vermögen mich
viel mehr zu taüschen. Beim Schauspieler weiss man, er möge unter einer Rolle
auftreten, unter welcher er wolle, eben immer, wo (dit beteekent hier: wie) er ist, es
steht ja schon auf dem Komödienzettel.... Die Marionetten aber haben kein
aussertheatralisches Leben, man kann sie nicht sprechen hören und nicht kennen
lernen, als in ihren Rollen; auch tragen sie keinen Namen und heissen weder Madame
noch Monsieur. Bei den Marionetten- und Schattenspielen ist eher die Täuschung,
als gehe diese Begebenheit wirklich im Ernste an einem Orte der Welt vor und könne
wie durch einen Zauberspiegel hier im kleinen, als in einer Camera obscura mit
angesehen werden.’
Op deze poging, den indruk, dien marionetten op ons maken, te verklaren, komen
wij aanstonds terug. Kerner gaat dan voort:
‘Das Fach der Marionetten- und Schattenspiele stünde einem wahrhaftig noch
recht zur Bearbeitung offen. Man kann mit den Marionettenspielen, die wir bis jetzt
haben, doch nicht ganz zufrieden sein. Ich möchte so gern darin etwas leisten....’
Om dit enthousiasme voor marionetten is de auteur der ‘Reiseschatten’ bespot
geworden. Ook Josef Gaismaier meent: ‘Nun ist ja allerdings diese Anschauung für
uns, moderne Menschen, recht merkwürdig.’ Maar, voegt hij er vergoelijkend aan
toe: ‘Man darf doch weder den historischen Gesichtspunkt, noch die Persönlichkeit
Kerners aus dem Auge lassen. Im vorigen Jahrhundert (dus 18e eeuw) vergnügte
sich noch die beste Gesellschaft an den Marionetten, die zur Zeit ihrer Blüte eine
solche Stufe von Vollkommenheit erlangt hatten, dass grosse Ausstattungsstücke
und Opern ausgeführt werden konnten.’
Op onze beurt, komt ons deze verontschuldigende verklaring van Justinus Kerners
opgetogenheid over de marionetten ‘recht merkwürdig’ voor, zoo ‘merkwürdig’, dat
wij niet meer zullen trachten na te gaan of zijn enthousiasme wel gegrond is, maar
liever of de hier gegeven verklaring van de werking van het marionettenspel wel de
juiste is.
Ook wij hebben, toen we ruim elf jaar geleden, de Münchener mari-

*) Zeitschr. f. vergleichende Litteraturgeschichte. Neue Folge XIII 1899.
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onetten voor 't eerst zagen, ons afgevraagd, waarin de eigenaardige werking van hun
spel toch wel schuilen mocht.
‘Is de indruk’, schreven wij toen, ‘dien het marionetten-theater maakt, zoo
volkomen door wat het ons positiefs geeft, of door wat het mist en aan spelers van
vleesch en bloed eigen is?’
Met de oplossing echter, die Justinus Kerner ons aan de hand doet, zouden wij
ons toch niet kunnen vereenigen. Want op de keper bezien, houdt zij meer een critiek
in op tooneel s p e l e r s , een beschuldiging tot hen gericht, dat zij niet geven, wat
wij gerechtigd zouden zijn van hen te verwachten, dan een tegenstelling tusschen
tooneelk u n s t van levende menschen en van marionetten. Het is toch immers de
‘verdammte Pflicht’ van tooneelspelers, ons in het algemeen te doen vergeten, dat
wij daar meneer of mevrouw zus-of-zoo vóór ons zien. Hun taak is, te kruipen ‘dans
la peau d'autrui’; ons te doen gelooven in den schatrijken verkwister, al is bij den
acteur, die hem uitbeeldt, ook 's morgens nog de deurwaarder met een zorgwekkend
dwangbevel op bezoek geweest; of in de gevaarlijke, zedelooze vrouw, gespeeld
door een toonbeeld van alle huiselijke deugden. En dit wordt toch ook inderdaad
zeer vaak bereikt. De talrijke anecdoten omtrent spelers van ‘verrajers’-rollen, die,
na afloop der voorstelling, buiten opgewacht en afgerost worden door het ‘schellinkje’
(noch in geldelijken, noch in geestelijken zin schijnt dit meer te bestaan), die toch
zeker althans voor een klein deel wel op werkelijkheid zullen berusten, kunnen
daarvan reeds getuigen. Natuurlijk wisten zij, die den acteur op deze even
onaangename als vereerende wijze voor zijn suggestief spel beloonden, zeer wel,
dat hij niet een zoo slecht mensch was als hij op 't tooneel ‘zich’ voordeed, maar hun
g e v o e l , dat door het vertoonde een zoo sterken prikkel gekregen had, zocht een
weg om zich te uiten. Want alle kunst, en tooneelkunst zeer duidelijk, richt zich tot
ons gevoel, niet tot ons verstand, dat niet meer dan een bescheiden, controleerende
functie daarbij uitoefent. Daarom ook is werkelijkheids n a b o o t s i n g niet noodig,
ja, meestal zelfs doodend voor de kunst, en is suggestie, het wekken van i l l u s i e
voldoende. Bij een meer reflectieve, meer beheerschte wijze van kunstgenieting, dan
eigen aan hen, die wij zoo straks den ‘verrajer’ zagen afrossen, is de voortdurende
bewustheid, mijnheer of mevrouw zus-of-zoo vóór zich te zien, geen beletsel voor
de sterkst denkbare sensatie, die kunst geven kan.
Toen eenige maanden geleden de Engelsche tooneelspeler Sir Johnston Forbes
Robertson in Amsterdam, op een uiterst schamel tooneeltje, een voordracht over
Shakespeare hield, en, als ter illustratie van wat hij zeide, fragmenten uit vier van
diens drama's beeldend-voordroeg, wisten wij wel heel zeker, dat daar zonder décors,
zonder tooneel-costume, zonder
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tegenspelers, zonder figuratie, moederziel alleen, een gedistingeerde jeugdige grijsaard
in een jacquette-costume vóór ons stond. En toch was de suggestie, de illusie, die
deze groote kunstenaar te wekken wist, volkomen. Met een enkel handgebaar duidde
hij de omgeving aan, riep de ‘menigte’ voor ons op, wees den imaginairen anderen
spelers hun plaats. En wàt hij gaf, waardeerden wij niet slechts als meesterlijk-knappe
voordracht, maar wij o n d e r g i n g e n het, zooals wij een met alle hulpmiddelen der
techniek, in goed samenspel, door voortreffelijke acteurs gegeven vertooning zouden
kunnen ondergaan. En bij alle waardeering, die wij voor de kunst der marionetten
hebben, en niettegenstaande alle genot, dat hun spel ons gaf, zouden wij niet gaarne
neerschrijven, dat wat betreft het vermogen ons te ‘täuschen’, zooals Kerner het
‘illusie-wekken’ noemt, Forbes Robertson het tegen hen zou moeten afleggen.
Zoo kan dus de omstandigheid, dat marionetten niet buiten hun bestaan nog een
ander leven hebben, geen andere namen dragen, niet mijnheer of mevrouw zus-of-zoo
zijn, den levendigen indruk, dien dit poppenspel maakt, de illusie, die het wekt, niet
geheel verklaren.
Wij zouden een oplossing dan ook liever elders willen zoeken, in de eerste plaats
in den aard van wat zij te z i e n geven. Kunst, en laten wij ons gemakshalve nu
bepalen tot tooneelkunst, is - wij merkten het reeds op - geen
werkelijkheidsnabootsing. Maar elk tooneelbeeld op zich zelf suggereert een
werkelijkheid, die min of meer dicht de visie van den auteur benadert*). Elke rol is
een schema, dat de tooneelspeler verder moet uitwerken, een omlijsting - als men
wil - die hij moet vullen. Al hoeft, al behoort zelfs de acteur niet een werkelijk
voorbeeld van de door hem uit te beelden figuur te c o p i ë e r e n , hij moet toch een
v o l l e d i g e w e r k e l i j k h e i d suggereeren. Hij moet meer geven, niet dan de
auteur bedoeld heeft, maar dan deze bij mogelijkheid geven kòn. En dat meerdere
is van hem, den acteur. Uiterlijke hulpmiddelen spelen daarbij een betrekkelijk
ondergeschikte rol. Wij ervoeren dit opnieuw door de illusie, die de van alle uiterlijke
hulpmiddelen buiten zijn persoon verstoken Forbes Robertson vermocht te wekken.
Zelfs uiterlijkheden zijn hierin niet van beslissend gewicht, en kunnen gemist of
overwonnen worden. Jan Musch (grooter als kunstenaar dan van postuur), kan, als
zijn rol het eischt, op het tooneel een groote forsche kerel schijnen.
Maar behalve naar dezen uiterlijken kant, die niet van overwegend belang is, moet
in ander, veel belangrijker opzicht de acteur de uit de schriftuur van den auteur
oprijzende figuur op het tooneel tot een levend

*) Van tooneelkunst zegt Top Naeff: ‘Min of meer marionettenspel blijft het toch altijd. Het
tooneel is iets ongelooflijk onwezenlijks. De geheele tooneelbemiddeling kon daarop worden
gericht, het publiek los te maken van den dierbaren waan, dat er aan gene zijde ook maar
één wet zou gelden, equivalent aan de wetten onzer realiteit’. Dramatische Kroniek, III, p.
194.
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wezen maken. De auteur kan, wij zagen het reeds, niet meer dan een schema geven,
dat òf bij het lezen, ònze fantazie, òf bij de vertooning de fantasie èn van den acteur
èn de onze gezamenlijk, moeten uitwerken.
In het algemeen, maar vooral bij psychisch gecompliceerde tooneelfiguren, is voor
den tooneelspeler de vrijheid van beweging zeer groot. Het woord ‘opvatting’ is in
tooneel-critiek schering en inslag. Wij behoeven slechts aan een controverse figuur
als ‘Hamlet’ te herinneren, om de uitgestrektheid van het vaak voor ‘opvattingen’
vrijliggend terrein te doen beseffen. De begaafde, technisch bekwame acteur zal ons
zijn opvatting, al wijkt deze geheel af van de voorstelling, die wij ons van de figuur
maken, kunnen doen aanvaarden. Maar dan in bijzonder sterke mate dwingt de
algemeen voor tooneelspel geldende eisch, dat de uitbeelding een volkomen sluitend
geheel moet vormen; dat de suggestie, de illusie nergens verbroken wordt. Maar ook
zoo'n ‘volkomen sluitend geheel’ is op zijn beurt weer niet meer dan een schema, zij het een in belangrijke mate reeds uitgewerkt schema - dat onze fantasie verder te
volmaken, in die mate te volmaken heeft, dat wij zelfs weten - meenen te weten hoe de levenshouding van de tooneelfiguur ook in elk buiten het kader van 't stuk
liggend geval zou zijn.
Dit is het wekken van illusie, de suggestie, die de tooneelspeler op ons uitoefent.
Misschien zou men kunnen zeggen, dat de grootste tooneelkunstenaar hij is, die
onze fantasie het meeste werk te doen overlaat, maar haar dwingt, daarbij zich te
oriënteeren naar de richting, die hij aangeeft. Misschien - wij willen ons hier niet
aan theorieën of definities wagen, maar stellen slechts luchtige hypothesen op - ligt
het genot, dat kunst ons geven kan, slechts in het spel, het door een sterke kracht
gebonden en beheerschte spel van onze fantasie. Zóó zou dan allicht ook te verklaren
zijn de sterke indruk, dien juist uiterlijk-sober spel op ons maken kan. Het essentiëele
van de figuur wordt volkomen zuiver gegeven, het bijkomstige, dat, wat noodig is,
om de in de handeling geschetste figuur tot eene volledige persoonlijkheid, tot een
levend mensch te maken, wordt ons niet opgedrongen, niet nadrukkelijk getoond,
maar in hoofdzaak ons zelf te vinden overgelaten.
Misschien geldt ook in tooneelspeelkunst: ‘in der Beschränkung zeigt sich der
Meister.’ Waarom zou wat bewezen wordt bijvoorbeeld door een teekening van
Rembrandt, waarin met een paar lijntjes een wereld van volledige realiteit ons wordt
voorgetooverd, niet waar zijn voor die andere wijze van ‘uitbeelding’, die
tooneelspeelkunst heet? Dan zouden wij ook hier een verklaring kunnen vinden voor
wat men noemt: spel-van-binnen-uit. Natuurlijk kan dat ‘innerlijke’ zich alleen
manifesteeren door ‘uiterlijke’ teekenen, hoe verscheiden, hoe schijnbaar onbelangrijk,
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hoe subtiel ook. Maar wij beginnen de uitdrukking te begrijpen, als wij even aan
haar tegenstelling denken: ‘uiterlijk’ spel. Het verschil ligt niet in uiterlijk of
niet-uiterlijk, maar in beelding zooveel mogelijk door uiterlijke details of door het
zoo gaaf en zuiver mogelijk aangeven van enkele hoofdlijnen, zoodat de tooneelfiguur
haar leven voor 't overige moet ontleenen aan wat onze fantasie uit die sterk en zuiver
aangegeven trekken opbouwt.
Hoe anders te verklaren, dat Forbes Robertson, zelfs vóórdat hij den tijd gehad
zou hebben, 't zij in verklarende uitlegging of door gebaar allerhand details vast te
leggen, o n m i d d e l l i j k ons in de dramatische situatie inspon en gevangen hield?
Ja, hoe zelfs anders den door geen tooneelspeelkunst van dezen tijd geëvenaarden
indruk te verklaren, dien het uiterlijk zoo sober, maar steeds nerveus-doortrild spel
van Eleanora Duse op ons maakt? En zóó onafhankelijk zelfs van uiterlijkheden kan
zulk tooneelspel van hoogste geestelijke potentie worden, dat Forbes Robertson bij
zijn afscheid van het tooneel, eenige jaren geleden, den ‘Hamlet’ kon spelen zonder
pruik met zijn natuurlijk grijzend haar, zooals Duse thans, bij haar terugkeer tot de
ontplooiing van haar kunst, Ibsen's ‘De vrouw der zee’ met de grijze haren van haar
zestig jaren het waagt en vermag te geven.
Onze fantasie werkt zóó, als deze groote kunstenaars het willen; het essentiëele
geven zij zóó sterk, zóó gaaf, zóó zuiver, dat onze fantasie aan hun suggestieve kracht
overgeleverd is.*)
***
Als wij bij onzen terugkeer van deze hoogste toppen der tooneelspeelkunst naar onze
kleine levenlooze vrienden, de conclusie, waartoe wij tot nu toe kwamen, vasthouden,
zijn wij misschien een eind vooruitgekomen op den weg, die leidt naar de verklaring
van den onloochenbaren indruk, dien dit poppenspel op ons maakt.
Want - wel is waar in geheel anderen zin, dan hier uiteengezet werd - geven ook
de marionetten ons slechts het essentiëele, het essentiëele in dit geval van houding,
gebaar, beweging, in zekere mate zelfs ook van expressie der tooneelfiguur.
Wij namen aan, dat elke op het tooneel uit te beelden figuur niet meer dan een
schema is, dat de tooneelspeler uit eigen bezit moet uitwerken, aanvullen. Dat ‘eigen
bezit’, de persoonlijkheid der tooneelspelers is natuurlijk onderling verschillend.
Hieruit wordt het verschil in de creaties van dezelfde rol door verschillende acteurs
reeds gedeeltelijk verklaard. De

*) Het spreekt van zelf, dat wij, bij wat wij hier schrijven, slechts het oog hebben op onze
Westersche tooneelkunst. Het onlangs onder Verkade's leiding vertoonde stuk van min of
meer Chineeschen aard heeft althans er aan herinnerd, dat bijvoorbeeld het Chineesch tooneel
in nog geheel andere mate dan het onze eischen aan de fantasie der toeschouwers stelt.
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werkelijk groote tooneelkunstenaars geven het essentiëele van de figuur zóó
suggestief, dat, wat verder noodig is, om daarvan eene volledige levende
persoonlijkheid te maken, door onze fantasie zóó voortreffelijk wordt aangevuld, als
de meest conscientieuse, verfijnde techniek a l l e e n het niet zou vermogen en
desnoods met overwinning van uiterlijke hindernissen; zooals de grijze haren van
Duse en van Forbes Robertson bewijzen. Minder geniale kunstenaars zouden dit
experiment misschien niet straffeloos kunnen wagen. Een vergissing, een incident wij allen weten het wel bij ervaring -, dat den indruk van geniaal tooneelspel misschien
in het geheel niet verstoort, zou bij een uitbeelding van minder gehalte de stemming
geheel kunnen verbreken. In het eerste geval is onze fantasie zóó ijverig aan het
werk, dat zij door het onverwachte niet afgeleid wordt, terwijl, in de tweede
onderstelling, zij zóó weinig gevangen was, dat terstond zij haar werking onderbreekt,
en zich richt op het onverwachte, verrassende, de lijn verbrekende.
Bedenkt men, dat de acteur niet alleen de figuur van zijn rol volkomen moet
doorgronden, als een levende verschijning in zijn fantasie vóór zich moet zien, maar
deze in elke seconde, die hij op 't tooneel is, in elke houding, in elk gebaar - dus ook
in rust - als een werkelijk levend mensch moet suggereeren, hetzij door in de grootst
denkbare mate onze fantasie aan 't werk te zetten, hetzij door pijnlijk nauwkeurig
elk detail ook werkelijk zooveel mogelijk te ‘geven’, dan begrijpt men hoezeer den
acteur, die niet over de suggestieve kracht der allergrootsten beschikt, de eigen
persoonlijkheid in den weg kan staan. De moeielijkheid van het ‘entrer dans la peau
d'autrui’. Tenslotte toch blijft de acteur, ook gekropen in andermans huid, zich zelf.
Met hoe minder ‘uiterlijks’ hij de verlangde werking kan bereiken, hoe meer hij zich
tot het geven van 't essentiëele kan beperken, en dus aan onze fantasie den grootsten
arbeid laat, des te zuiverder en dieper zal de indruk wezen van zijn spel.
De marionetten verkeeren in de gelukkige omstandigheid, dat zij zich uit den aard
der zaak tot het essentiëele m o e t e n beperken. Zij geven het k a r a k t e r van de
beweging, van het gebaar, van de houding aan, niet vervormd - wil men, niet
vervolledigd - naar dezen of genen mensch van vleesch en bloed, die de rol speelt.
Zóó als een marionet zich beweegt, beweegt zich, in werkelijkheid, niemand. Maar
het summiere van de beweging laat alle ruimte, die onze fantasie behoeft, om ze tot
de beweging van een levend mensch te maken. De marionetten geven het gebaar, de
beweging zóó, als de acteur ze geven zou, indien hij niet.... een levend mensch van
vleesch en bloed was. Zij geven - als wij dat woord ook in dit verband mogen
gebruiken - het s c h e m a der beweging; niet dus een gestyleerd bewegen, 't geen
vastleggen van het essentiëele in harmonischen vorm onderstelt, maar in zekeren zin
de
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beweging - om een eenigszins hoogdravende uitdrukking te gebruiken, - los van de
materie.
Op één hunner eigenschappen, die hiermee verband houdt, wees Heinrich von
Kleist*): ‘Zudem haben diese Puppen den Vortheil, dass sie antigrav sind. Von der
Trägheit der Materie, dieser dem Tanz entgegenstrebendsten aller Eigenschaften,
wissen sie nichts, weil die Kraft, die sie in die Lüfte erhebt, grösser ist als jene, die
sie an die Erde fesselt.’
Trekken wij de parallel tusschen de meest suggestieve, dat is, naar wij zagen,
misschien de uiterlijk het meest vereenvoudigde tooneelspeelkunst en die der
marionetten verder door, dan blijkt in beide onze fantasie, waaraan een zoo groote
arbeid wordt overgelaten, te worden gesteund doordat het essentiëele van de uit te
beelden figuur zeer sterk en zuiver aangegeven wordt. Bij de marionetten bepaalt dit
zich niet tot beweging, gebaar en houding, maar wordt dit ook in gelaatsexpressie
t o t o p z e k e r e h o o g t e bereikt.
Wat de tooneelkunstenaar, door drang-van-binnen-uit gedreven, bijna onmerkbaar
kan doen, moet bij de marionetten natuurlijk uiterlijk waarneembaar zijn. Doordat
de traagheid opgeheven is, door de summiere wijze, waarop houding, gebaar en
beweging worden aangegeven, wordt dit, wat deze betreft, bereikt. Voor de expressie
zorgt hiervoor de lichte accentueering in de pop van de voornaamste eigenschap der
uit te beelden figuur.
Wie de levenlooze ‘medewerkers’ van Dr. Paul Brann, den Directeur van het
Marionetten-Theater ‘Münchener Künstler’, bijéén ziet, zooals ze hier, opgehangen,
afgebeeld zijn, bemerkt, dat zij alle een of andere eigenschap in meer dan normale
mate vertoonen: slankheid, ernst, onnoozelheid, gratie, onbeholpenheid, vroolijkheid,
onderdanigheid en wat niet al!
De kunst der Münchener marionetten is een zeer verfijnde vorm van reeds eeuwen
lang, vooral in Zuid-Europa, maar ook in het noorden (Antwerpen bijvoorbeeld met
zijn Poesjenellen) bestaande volkskunst. Met veel minder uiterlijke middelen dan de
verfijnde Münchener marionetten toegerust, deden ook die ‘volkstümliche’ poppen
zich in de fantasie der toeschouwers tot levende menschen volmàken.
Misschien heeft ook deze - zooals wel bijna elke - verfijning eenige waarden te
loor doen gaan, waardoor dan allicht tevens onze fantasie van een deel van den door
haar te verrichten arbeid ontheven werd. Maar zeker heeft zij ook nieuwe waarden
aan 't marionetten-spel toegevoegd. Door het beelden der poppen aan zeer habiele
kunstenaars als Prof. Bradl, Prof. Wackerle en Ignatius Taschner toe te vertrouwen,

*) Über das Marionettentheater. Kleine vermischte Schriften.
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is het groteske, het parodistische, dat de accentueering in de poppen van deze of gene
eigenschap bijna van zelf medebrengt, tot een minimum teruggebracht, en vaak juist
tot een bijzonderen vorm van schoonheid gemaakt. De prinses in het hier afgebeelde
tafereel aan het Hof van den Hertog van Parma uit het Faust-spel, met haar
langgerekten hals, als symbool van frêle elegance, is geheel onwezenlijk, maar
nauwelijks meer grotesk, en zelfs mooi van lijn; zij herinnert aan tendenzen in
moderne schilderkunst, zooals men ze bijvoorbeeld ook in het werk van Jan Sluyters
wel vindt. En al wordt onze fantasie nu ook ontheven van den plicht, in den een of
anderen bonten lap een schoon en goed gesneden gewaad van kostbare stof te zien,
dòòr die geraffineerde aankleeding der poppen zijn inderdaad tooneelbeelden mogelijk
geworden van in lijn en kleur verrassende harmonie; waartoe de met zorg voor
handhaving der proporties en goeden smaak ontworpen decors - wij geven in de
scène uit Bastien und Bastienne een voortreffelijk specimen daarvan - in zeer
belangrijke mate bijdragen.
Zoo wordt, wat het visuëele betreft, een volkomen illusie bij ons gewekt, zóó
volkomen, dat wij na enkele oogenblikken nauwelijks meer aan ‘poppen’ denken en
hun proportie tot de realiteit in 't geheel niet meer kunnen schatten.
Niet alleen aan gene, ook aan deze zijde van het tooneeldoek is in het Münchener
Marionetten-Theater naar de uiterste verfijning gestreefd. In 1910 werd door Dr.
Brann op het uitgestrekte tentoonstellings-terrein te München achter de ‘Bavaria’,
die de daaronder gelegen Theresiën-Wiese beheerscht, het Marionetten-Theater
gebouwd. Een ‘heusch’ theater; uiterlijk zeer eenvoudig; maar inwendig met veel
smaak gesierd. Wij geven hier een afbeelding, genomen van achter uit de zaal, die
door de gelukkig gekozen kleuren, crême en donkergroen, waarin 't geheel gehouden
is, een beeld van deftige behagelijkheid geeft, een beeld dat door spiegels, kleingeruit,
in lood gevat, waarboven muurschilderingen van Münchener kunstenaars, in oneindige
reeks gereflecteerd wordt. Slechts in de achterwand loges en daartegenover, hoog
boven den vloer het kleine tooneel met het door Julius Diez ontworpen Proscenium
en de vergulden schuifdeuren, zooals wij het ook hier te lande zagen. Een smaakvol
en behagelijk theater; een uiterst geschikte omgeving voor de poppen, om hun spel
te spelen.
Hoe hen tot leven te wekken? Ook in dit opzicht heeft Dr. Brann's
marionetten-theater een hoogen graad van volkomenheid bereikt. Wie iets beseft van
de moeilijkheden, die men overwinnen moet, om deze gecompliceerde poppen in
volkomen harmonie met het gesproken of gezongen woord te doen bewegen,
bewondert telkens weer de feillooze zekerheid, waarmede hier een geheel van
marionet en leven-inblazenden
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touwtjes-trekker en tekst-vertolker wordt bereikt. Intonatie, stemhoogte, dictie, alles
werkt mede - als op het tooneel van menschen - om het karakter van de door de
marionet verbeelde figuur te ondersteunen. Wie, die de vertooning van het Faust-spel
zag, herinnert zich niet met vreugde - om slechts één figuur te noemen - den
onderdanig-stamelenden Famulus?
Door uitmuntende zangers en zangeressen aan zijn marionetten-theater te verbinden,
heeft Dr. Brann ook kleine opera's, als ‘L a s e r v a p a d r o n a ’ van Pergolesi,
M o z a r t ' s ‘B a s t i e n u n d B a s t i e n n e ’, O f f e n b a c h ' s ‘D a s M ä d c h e n
v o n E l i z o n d o ’ en andere, op verrassend voortreffelijke wijze kunnen doen
opvoeren.
Uit den aard der zaak biedt het marionettenspel mogelijkheden, die voor het
menschen-tooneel onbereikbaar zijn; in enkele tafereelen van het F a u s t - s p e l en
in d i e N ü r n b e r g e r P u p p e , waar de marionet een pop voorstelt, een pop echter,
die zich bewegen kan en wier beweging van die der ‘personen’ uit 't stuk niet te
onderscheiden moet zijn, zagen wij voorbeelden daarvan. Ook in Arthur Schnitzler's
marionettenspel D e r t a p f e r e K a s s i a n werd het overheerschend karakter van
den titelheld, door deze pop in grooter dimensies dan de andere te maken, onmiddellijk
duidelijk getoond.
Aan den anderen kant schijnen ons de grenzen, aan het marionettenspel gesteld,
niet met zekerheid te trekken. In een deel der vertooning van Maeterlinck's L a m o r t
d e T i n t a g i l e s scheen ons die grens te zijn overschreden, en dat, niettegenstaande
de auteur dit stuk, gezamenlijk met nog twee andere, uitgaf als T r o i s p e t i t s
drames pour marionettes.
Het is echter de vraag of deze aanduiding niet meer bedoelde de buiten het
nuchter-menschelijke gelegen sfeer, waarin dit kleine drama zich afspeelt, aan te
geven, dan de bestemming voor vertooning met poppen. De vertooning door de
Münchener marionetten werd ook zwaar belast door de schade, die Maeterlinck's
suggestieve woordkunst bij vertaling te lijden had. Zelfs Tintagiles' naam ontging
die bewerking in zóóverre niet, dat deze in vier lettergrepen met sterken klemtoon
op den a uitgesproken werd. En met hoeveel raffinement werden door dezen auteur,
met het oog op de stemming, die hij beöogde te wekken, ook niet juist de namen van
zijn figuren gevormd? Maar in deze zelfde vertooning konden in enkele tafereelen
de marionetten volledige revanche nemen. Vooral in de hier afgebeelde scène der
dienaressen van de Koningin werd door de drie eenvormig, geheel geruischloos zich
bewegende, bijna zwevende gestalten een geheimzinnige stemming gewekt, als met
menschelijke spelers onbereikbaar wezen zou.
***
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Belangstelling is er de eeuwen door voor marionettenkunst geweest, ook in München,
waar zij sinds lang inheemsch was en in Graaf Pocci, die een groot aantal stukken
voor marionetten schreef, een ijverig en enthousiast adept vond. Belangstelling heeft
ook de jonge Goethe voor haar gehad, genot er van beleefd.
‘Wie oft musste ich mir das verwünschte Puppenspiel vorwerfen lassen, das ich
euch vor zwölf Jahren zum heiligen Christ gab, und das euch zuerst Geschmack am
Schauspiel beibrachte!’ zegt tot Wilhelm Meister zijne moeder.
‘Schelten sie das Puppenspiel nicht! Lassen sie sich Ihre Liebe und Vorsorge nicht
gereuen! Es waren die ersten vergnügten Augenblicke, die ich in dem neuen, leeren
Hause genoss,’ is het antwoord.
En mede aan deze marionettenkunst, waardoor in zijn jeugd Goethe het oude
Faust-spel leerde kennen, hebben wij waarschijnlijk zijn ‘Faust’ te danken.
Ook hier te lande, in het Gooische Laren, waar een aantal schilders, onder met
tooneeltechniek vertrouwde leiding, bezig zijn, en naar 't schijnt, niet zonder succes,
de groote moeielijkheden te overwinnen aan de vertooning van marionetten
verbonden, blijkt van herlevende belangstelling in deze kunst; belangstelling, die het
Marionetten-Theater Münchener Künstler in ruimen kring opnieuw gewekt heeft.
Het heeft ons doen zien, welke mogelijkheden voor deze kunst door geraffineerde
techniek bereikbaar zijn; het heeft hen, die vreemd nog tegenover deze kunst stonden,
overtuigd, dat dit ‘poppenspel’ hooger reikt dan kinderlijk vermaak, ook verfijnd
genot kan geven.
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De Weensche gobelins,
door Max Eisler. (Slot).
ONDER de mythologische seriën moeten vóór alles die met de vertellingen van
Romulus en Remus, reeds van wege hun uitnemenden bewerker François Geubel,
worden genoemd, onder de historische seriën die met de voorstellingen der daden
van Juao de Castro, den onderkoning van Portugeesch Indië. De stijging der
belangstelling in het landschap uit zich in de z.g. ‘Verdures’, welke een welig
plantennet over het geheele tapijtoppervlak heenspannen. Deze zijn vooral belangrijk
voor de ontwikkeling van het gobelinkoloriet. Hier wordt het verzadigder en
lichtender. Maar ook op deze trap van grooter kracht bewaart het zijn samenhang.
Groen is overheerschend, maar ook de andere kleuren, helblauw, wit, geel en
bleekrood, houden zich aan den grondtoon, zonder in bontheid te vervallen. Daarnaast
krijgt ook het genre het woord. En het is onscheidbaar van het ornament. De hiertoe
behoorende voorbeelden - passie-scènes, de twaalf maanden en herderspelen - nemen
een merkwaardige tusschenplaats in. Eenerzijds herinneren zij - voornamelijk in de
passie-scènes, die als miniaturen in de medaillons van het ornamentale tapijt zijn
ingewerkt - aan den begintijd van het gewerkte genre, de veertiende eeuw, anderzijds
loopen zij, in 't bizonder in de lichtelijk geidealiseerde herderspelen, op hun tijd
vooruit en kondigen de kunst der achttiende eeuw aan. Wat echter de ‘maanden’
betreft kan men zich bezwaarlijk een scherpere tegenstelling denken dan die tusschen
de serie der zestiende en die der zeventiende eeuw, beide tot de Weensche verzameling
behoorend. Zoo biedt zich op het terrein der genrestoffen een gemengd beeld van
louter terugvallen en anticipeeringen, en het wordt duidelijk, dat deze stof zich
eigenlijk pas bij een latere periode van het gobelin aansluit, terwijl het ornament
voorloopig zijn juiste plaats in den rand vindt.
Aanvankelijk zijn deze randen een middel om de afgeslotenheid van het door hen
omlijste beeld te ondersteunen. Daarnevens worden zij het speelterrein voor de
natuurliefde, de fantasie en de gedachtenwereld des ontwerpers, die zich hier lichter
en vrijer bewegen kan dan in de verheven middenvoorstelling zelve. Zeker, de
voorstellingen van de lijst begeleiden die van het middenstuk, maar dit geschiedt op
een hetzij zinvolle, hetzij levendige wijze, zoodat de hoofdvoorstelling ontlast wordt
en het liefelijke het waardige komt terzijdestaan. Duidelijk steken
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de op Rafaël geïnspireerde randen der Abraham- en Mozes-seriën af tegen de echt
nederlandsche omlijstingen der Josua-serie: ginds een architectonische verdeeling
met afzonderlijke, telkens geïsoleerde, allegorische figuren, hier het moedwillig in
elkaar grijpende, tusschen elkander door gedreven spel van kinderen, honden, vogels,
bloemen en vruchten. Men bemerkt reeds, hoe deze levensvolle versiering vanuit de
randen naar het middenstuk grijpen en de verdere ontwikkeling van het geheel aan
zich trekken wil.
Het baldakijn van 1566 is een uitzondering. In den ingang eener opene, rond
overwelfde zuilenhal tronen Pluto en Proserpina. In de vier hoeken medaillons met
voorstellingen der jaargetijden, verzinnebeeld door scènes uit de geschiedenis van
Proserpina. Daartusschen ontwikkelt zich op gouden fond met teedere lijnen en lichte
kleuren de ‘groteske’ ornamentiek der school van Rafaël. Aan een leerling van Rafaël,
wellicht aan Giovanni da Udine, kan waarschijnlijk ook het ontwerp voor dit kostbare
stuk worden toegeschreven. Italië's deelneming aan het Brusselsche handwerk komt
nu, op den drempel der tweede eeuwhelft, wederom aan het woord, en daarmee keert
de gansche stijl bijna tot den aanvang der eeuw terug.
Dan verschijnt Frankrijk op het nederlandsch schouwtooneel. De ontwerper der
serie van Vertumnus en Pomona zou een franschman geweest kunnen zijn, die den
italiaanschen kunstenaars van Fontainebleau nabijstond. Het is het edelste werk, dat
de Weensche verzameling in den schat der zestiende eeuw kan aanwijzen. De
voorstelling is die eener antieke fabel, welke Ovidius in het veertiende boek zijner
Metamorphosen vertelt. De boomnymph Pomona, afkeerig van de zinnelijke liefde,
sluit haar tuin voor het mannelijk geslacht en wijdt zich aan de verzorging harer
vruchtdragende boomen. In hartstocht voor Pomona ontbrand, beproeft de
oogstbrenger Vertumnus, verkleed en veranderd, meermalen vergeefs haar gunst te
veroveren. Eindelijk wint hij in de gestalte eener oude vrouw haar vertrouwen en,
door te vertellen van Vertumnus' innige liefde, ook haar neiging. Zevenmaal staat
de jongeling tegenover de teedere, in gouddoorwerkt helblauw en bleekrood gehulde
jonkvrouw. Op het achtste tapijt verschijnt hij tweemaal als oude vrouw, op het
negende zit hij naast de geliefde op den troon. Slanke karyatiden dragen op den
voorgrond de luchtige, met bladen versierde overdekking eener opene hal,
waardoorheen men in een wonder- en streng-schoone tuinruimte kijkt. Deze tuin
keert in gelijksoortige opvatting en bouw terug in een andere serie, die Willem
Pannemaker eveneens naar fransche ontwerpen voor kardinaal Granvelle heeft
gemaakt; alleen, hier is het tuingezicht hoofdzaak geworden, de menschelijke figuren
weggevallen en vormen slechts reeën en herten, honden en gevogelte, en ten slotte
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ook de geketende panter de levende stoffage van het architectonische landschap.
Sprookjesachtig schoon is ook deze tapijtenreeks, de fijne glans, die over de weien
zweeft, zich in de begroeide muren nestelt, uit rozenhagen en vruchtfestoenen de
kleuren teederlijk doet oplichten. Maar nog veel heerlijker is de Vertumnus-serie
met haar edele, verklaarde harmonie, waar mensch en plant, zinnelijke indruk en
stemming, één zijn; alles slechts één wazige, zalige verschijning.
Zoo is nu ook de intocht der echt fransche tapijtweverij uit de zestiende eeuw in
de Weensche verzameling reeds rijkelijk voorbereid. Deze fransche periode presenteert
zich hier met slechts één, maar dan ook voortreffelijk voorbeeld. Bedoeld is een zes
stukken omvattende serie, met mythologische voorstellingen.... waaronder ‘Danaë’,
de ‘Dood van Adonis’ en de ‘Strijd der Centauren met de Lapithen.’ De ontwerpen
wijzen meerendeels naar de muurschilderingen van Francesco Primaticcio terug,
waarmee deze bologneesche kunstenaar in opdracht van Koning Frans I het slot van
Fontainebleau had versierd. De naar verhouding, kleine, bont, maar hel gekleurde
middenstukken werden door breede randen met versiering in figuren en ornamenten
omlijst, welker zwaarte door gouden en zilvergrauwe tonen wordt verlicht. Deze
serie werpt een nieuw licht op de schilderschool van Fontainebleau, de door Rosso
en Primaticcio gestichte italiaansche kunstenaarskolonie. Zuiverder dan in hun
schilderijen toonen zich hier hun kwaliteiten en hun tot nog toe vaak onderschatte
beteekenis: de edele lijn, het liefelijke koloriet, de klaarheid der visie. Niet onderschat
moet daarbij tevens worden het aandeel der fransche arbeiders in het werk van
Fontainebleau. Zij hebben hun lichter romaansch temperament in de waagschaal
geworpen en pas daardoor zijn de ontwerpen hunner stambroeders uit het zuiden
echte virtuose meesterwerken van den gobelinstijl geworden.
In de 17e en 18e eeuw wordt de verhouding van Vlaanderen en Frankrijk
omgekeerd: nu neemt de Parijsche werkplaats - ‘Première Manufacture de Gobelins’
- de technische uitvoering over en de groote belgische schilders leveren er hun
ontwerpen voor. Rubens en Jordaens beheerschen den smaak, de drukke, alle
teekening in een roes van schilderachtige effecten oplossende barok, met zijn
enthousiasme voor de derde dimensie. Dat wil zeggen: de gevaarlijkste vijand van
den zuiveren, vlakgehouden gobelinstijl, de ruimteschildering, treedt op. De
beslissende strijd tusschen schilderkunst en tapisserie begint.
Het contrast teekent zich niet dadelijk met volle scherpte af. Aanvankelijk wordt
een verbinding van de oudere met de nieuwe voorstellingsmiddelen beproefd. De
reeks der ‘Mythe van Diana,’ die Toussaint Dubreuil voor de Parijsche ‘Manufacture’
ontworpen heeft, toont in den rand reeds het zware, pronkerige van het fransche
barok, maar zij
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bevat nog allerlei andere intieme charmes, de figuren der middenstukken bezitten
nog niet die kolossale veelheid van het tijdperk, dat de beschouwing van dichtbij
verwaarloost en streeft naar werking uit de verte.
Dan treedt de schitterende gestalte van Rubens op, die de geheele eeuw haar
richting voorschrijft. Zijn ontwerpen worden reeds uitgevoerd door die hervormde
Parijsche fabriek, waarvan Koning Hendrik IV in 1603 aan de beide tapijtwevers
Marc de Comans en Frans van der Planken de leiding opgedragen had. Vlaamsch
kunstenaarschap en vlaamsch handwerk verbinden zich zoo op franschen bodem en
leggen den grondslag voor den bloei van het fransche gobelin. Ook op dit terrein legt
Rubens de wijsheid van het genie aan den dag. Hij heeft het juiste gevoel voor de
bizondere natuur van het gobelin en hij weet zich aan te passen. De serie met de
daden van Decius Mus is nog schilderachtig, die met de daden van Keizer Constantijn
is al gobelinachtig. Rubens heeft Rafaëls voorstelling van de aanspraak van
Constantijn in het Vatikaan gezien, de compositie overgenomen, maar dan bewerkt
in de taal van het tapijt. Het landschap en de architectuur van het voorbeeld worden
verwaarloosd; weinige, groote figuren treden in heldere omtrekken naar voren. De
beteekenisvolle gebaren, rustig, samengevat, en het bij alle kracht toch onderdrukte
koloriet voeren het woord. Reeds daarmede had de nieuwe stijl zijn karakter gekregen,
en was zijn - zeer zeker niet ongevaarlijke - weg hem aangewezen. Nu behoefde men
de gebaren slechts hartstochtelijker te maken, de kleuren te doen losbarsten, en men
was midden in de barokke schilderkunst. Rubens wist zich te beheerschen, maar zijn
navolgers hebben de grenzen overschreden.
Jordaens alleen levert nog een nieuwe, eigenaardige bijdrage tot den gobelinstijl.
De overheerlijke reeks met het ‘Onderricht in het rijden van koning Lodewijk den
13en’, die Everard Reyniers en Hendrik Reydams in Brussel hebben geweven, en
de acht scènes uit het ‘Stad- en Landleven’ vertegenwoordigen dezen meester in de
Weensche verzameling. Niet zoozeer de grandiose vereeniging van Mythologie en
Antiek met de hofgeschiedenis van eigen tijd in de eene serie, niet de bijna
monumentale opvatting van het genre in de andere, zijn hier het voornaamste, maar
het bizondere, aan het schilderwerk van dezen schilder vreemde koloriet, waarin het
anders altijd overheerschende rood terugzinkt naast een koelen metalen samenklank
van zilverig witblauw en witgeel, waarmede hier weder het perspectief tegengewerkt,
de vlakwerking op nieuwe wijze versterkt wordt.
De franschen overschrijden de grenzen van den stijl, niettegenstaande hun leider
Charles Lebrun zich meer aan Rafaël dan aan Rubens houdt. Zijn in de Parijsche
fabriek door ‘Jans le fils’ bewerkte reeks: de ‘Alex-
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anderslag’ is niet alleen een technisch meesterstuk, maar ook een door kleur
verblindend prachtstuk. Maar bij nadere beschouwing blijkt de teekening leeg, het
koloriet koud. Van meer beteekenis is nog dat de menigte van krachtig gevormde
lichamen, de in volle ruimte uitgevoerde bewegingen, de contrasten der kleuren en
belichtingen het vlak verbreken en met zuiver schilderachtige effecten den gobelinstijl
vernietigen.
Na den strijd van de 17e eeuw brengt dan de achttiende den volledigen nederlaag
van den zuiveren gobelinstijl. Deze gaat langzaam zijn ondergang tegemoet. De
Vlamingen vooral maken dit proces willig en grondig mee. Aanknoopend aan de
schilderijen van den jongeren Teniers verkrijgen het genre en het landschap den
voorrang. Idyllische levensschildering en intieme nuancen van atmosfeer, beide
vreemd aan het bloeitijdperk der tapijtweverij, genieten de overheerschende
belangstelling. De omlijstende, afsluitende rand valt weg, men wil de binnenruimte
der paleizen thans door een ruimtelijk behandelde wandversiering van haar vaste
grenzen bevrijden en tot een onbepaalde wijdte uitbreiden. Op deze wijze stelde
Hyacinthe de la Pegne het soldatenleven, Peter van der Borght het romeinsche
karnaval en rivierlandschappen voor, zoo eveneens ontstaan de naar Lingelbach en
Weenix vervaardigde havengezichten. Met wonderbaarlijk fijngevoelige aanpassing
voeren de Brusselsche werkers, Daniël Leyniers vooraan, de nieuwe opdrachten uit.
Maar die opdrachten zijn verkeerd.
Langer weerstand biedt het fransche gobelin. Hier werkt de strenge traditie der
teekenkunst van het klassicisme sterker na. Antoine Coypel grijpt in zijn
mythologische scènes zelfs nogmaals naar Rafaël terug. Maar binnen den zuiverder
rand, die zich hier handhaaft, worden de figuurscènes van het middenstuk toch reeds
door den lichteren, losseren geest der herderspelen beheerscht. In de voorstellingen
uit het leven van Don Quichotte laat dezelfde meester aan een ruwere vroolijkheid
den vrijen loop. En François Desportes brengt met zijn kartons getiteld: ‘La Nouvelle
Tenture des Indes’ exotische lucht, de weelderigheid van het oerwoud, de lichtende
pracht zijner kleuren, de ongebonden frischheid zijner dierenwereld in het gobelin.
Een laatste nabloei beleeft dan de gobelinweverij in het ornament, dus op hetzelfde
gebied waarop zij was geboren. Hier, in de fijne, met fantasie en gevoel ontworpen
rank- en bloemfestoenen, die in hun midden een wapen of een kardoes met
mythologische scènes vasthouden, zegt het fransche rokoko door meesters als
Boucher, Tessier en den bewerker Neilson, wat het te dezer zake nog te zeggen had.
En dat was niet gering. Want als een voorwerp van decoratieve natuur raakt het
geweven tapijt aan het wezen van het rokoko. Zoo komt dus ook van de liefelijke
sier
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lust en de lichte vroolijkheid van dezen stijl een kostelijk deel aan de laatste
documenten der gobelingeschiedenis ten goede.
Karaktervol geeft de Weensche verzameling haar in al hare perioden te zien. Niet
elke is hier even krachtig, maar alle zijn met voornaamheid vertegenwoordigd. Er is
veel, dat elders, ook niet in nabijkomende schoonheid, te vinden is. En het geheel
biedt een ervaring van de eerste orde. In de Weensche Belvédère wordt van de kunst
van het gobelin een machtig beeld ontrold. De aristocratische cultuur van het verleden
staat ons weer voor oogen in het werk der bekwame en toegewijde handarbeiders.
En legt ons de vraag voor, of dan deze vruchtbare verbinding van den edelen geest
met de werkende hand voor goed verloren is. Of zij niet in nieuwen vorm, maar met
dezelfde hoogheid van zin en van bedoeling zou kunnen terugkomen. Deze
verzameling doet een beroep op het moderne kunsthandwerk van alle landen. De
juist thans weder verhoogde, maar in het kleine verloopende bedrijvigheid van dit
handwerk behoeft niets zoozeer als groote gedachten, hooge bedoelingen. Bij de
Weensche gobelins kan het die vinden.
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Met Viérin te Damme,
door Stijn Streuvels. (Slot).
HET oude Damme is dood. De kerk ligt in puin, het stadhuis is een vuile rommel en
de woonst waar de baljuw Wydts eens leefde, dient voor boerderij. Grootheid, rijkdom,
weelde zijn vergaan en degenen die er eens aan meededen, liggen ginder onder de
versletene grafzerken. Een singel van halfgesloopte wallen en einden stadsgracht,
waar het drubbele weemoedswater met lisch en riet is toegegroeid, wijzen nog enkel
de plaats waar binnen het drukke leven heeft getierd; van de zes stadspoorten is
nauwelijks nog het spoor te ontdekken waar ze gestaan hebben en op de vesting
kweeken de kortwoners hun groenten en moeskruid.
Buiten Uilenspiegel met zijne macabere parodie-verzen, zijn er echter andere
dingen die ons hier tot de werkelijkheid terugbrengen. Het huidige Damme komt ons
namelijk drie keeren daags te voorschijn, niet onder de gedaante van Margareta van
York, maar wel van onze gastvrouw, de waardin des logements waar wij gehuisvest
zijn. Met stapjes licht doch statig in de houding, als eene madonna die zooeven van
haar voetstuk zou zijn neergedaald, treedt zij onze zitkamer binnen en met de
aanminnigheid op het gelaat, stelt zij ons, voor elken maaltijd onveranderlijk de
vraag: ‘Wat zullen die heeren gelieven te gebruiken?’ Alsof ons de keus gelaten werd
tusschen duizend en één gerechten en we zelf het menu hadden samen te stellen,
alhoewel het eeuwig en ervig neerkomt op het elementaire: ham of kaas! Naar Damme
moet men niet komen om goede sier te maken en als afzonderingskuur is het
daarenboven nog aan te bevelen voor menschen die lijden aan eene uitzetting der
maag. In dit rustig oord ontbreekt het eenvoudig aan alles wat iemand onder opzicht
van gastronomie in verzoeking zou kunnen brengen. Er is geen eigen beenhouwer
of slachter in Damme, geen kruidenier, zelfs geen bakker, - in de vorstenstad van
weleer wordt het brood uit Brugge ingevoerd! Wat de één duizend inwoners die de
bevolking van Damme uitmaken, er verrichten, dat weet alleen de lieve God. De
pastor leeft er als een eremijt in zijne hoog ommuurde pastorij, de burgemeester blijft
er onzichtbaar in een der oude patriciërs-woningen, waarvan de geslotene dubbelgevel
op het marktplein uitgeeft; de boeren leven er ver en afgezonderd te lande op hunne
hoeven. Dokter, apotheker, notaris zijn er onbekende wezens. Niettegenstaande het
stadsbestuur al het mogelijke
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heeft gedaan om door hulpgelden en premiën, op Damme eene vroedvrouw te krijgen,
is het hun niet gelukt! Het schijnt dat de kinders er, gelijk in 't sprookjesland, met de
boot aankomen.... Met 't vergaan van weelde en luister is Damme daarenboven ook
nog van de voordeelen der moderne beschaving verstoken gebleven; ieder tracht er
in de eigen behoeften te voorzien en stelt zich tevreden in dien toestand. Bij geen
enkelen inwoner zal het in 't gedacht komen schatten te vergaren, en van genot of
uitspatting schijnt ook niemand het bestaan te vermoeden. Het leven blijft er binnen
de dichtgesloten gordijntjes verborgen en van 't geen er in die huisjes gepoenderd
wordt, lekt niets naar buiten. De nieuwsgierige voorbijganger op straat moet er alles
raden, - het leven speelt er zich af in zooveel afzonderlijke mysteriën als dat er
woningen zijn. En toch is het er de banale, vervelende verlatenheid niet gelijk men
die ondergaat op een gewoon buitendorp, waar de triestigheid uit de muren druipt
en de wanhopige eenzaamheid beangstigt als een doodelijke gruwel; - het verleden
spreekt hier uit elk voorwerp, aan elk stuk muur is eene herinnering uit de oudheid
verbonden; de eerbiedige wijding hangt er niet enkel in de atmosfeer die de
verledenheid uitwasemt, ze steekt tot in den bodem waar men langs steegjes en
wegelingen, tot in 't bebouwde land, alle stappen met den voet stoot tegen meneelen
van boogvensters, stukken van kunstig bewerkte grafzerken, en in den hoek van stal
of geitenhok, steekt menige gothieke sluitsteen of fragment van gebeiteld loof- of
bloemwerk. Bij 't uitgraven van een nieuwen steenput bleek het dat de bodem tot
eene diepte van vijf, zes meter met alle slag afval waaronder scherven van gebakken
aardwerk, gleis, pannen, beenderen was opgevoerd.
Denk u echter eens in: hoe het leven is van dat troepje menschen die hier
samenwonen en er hun eentonig bestaan slijten! Elke inwoner kent er al de anderen
en is evengoed door allen gekend, - hun doen en laten, handel en wandel ligt voor
de heele gemeenschap open en ze staan er tegenover elkaar gelijk leden van éénzelfde
huisgezin. Zij voeren er opzicht uit en eene nieuwsgierige bewaking; ieder is er
verplicht zijn fatsoen te houden, omdat ieder op 't fatsoen van een ander gemunt is;
het menschelijk opzicht brengt er de schijnheiligheid in de zeden tot eene tweede
natuur en de huicheling wordt er door elkeen talentvol beoefend.
Men ziet het de ouderen aan dat zij zich schikken in den toestand door henzelven
geschapen, - de onbewustheid van andere mogelijkheden geeft hun die deemoedige
gelatenheid waarmede zij zich in de omgeving aanpassen. Bij boeren en burgers,
ambachtslieden en werkmenschen is het volbrengen der dagtaak de eenige reden van
hun bestaan, - onder hen is het een wederkeerig uitwisselen van waarden: met 't geld
dat de een van den ander verdient schaffen zij zich het onontbeerlijke aan en
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voor 't overige voorziet men in de eigen behoeften die tot een minimum zijn herleid.
De dagen keeren er in gelijke einden en de dorpelingen slijten er de dagen ongeveer
allen op dezelfde manier. De champetter is er de eenige openbare ambtenaar en hij
brengt dan ook zijn tijd op straat over: van s'morgens tot 's avonds houdt hij zich in
een dolce-far-niente tegen de ijzeren weer van 't kanaal geleund, rookt er zijne pijp
en praat er met de vreemde werklieden die er aan 't opbouwen der nieuwe brug bezig
zijn. Af en toe rijdt een landbouwer met peerd en kar voorbij en 's morgens drijft de
koeier zijne kudde door de groote straat, naar de wei toe, 't geen oorzaak is dat het
marktplein van Damme bedeisterd ligt gelijk de werf eener hofstede. Wat de ‘schoone
kunne’ betreft, schijnt het dat de Turksche zeden hier in zwang zijn en vrouwen zich
niet in 't openbaar mogen vertoonen; de dochter van den bruggedraaier alleen maakt
eene gelukkige uitzondering aan den regel, want telkens de witte boot verschijnt,
komt zij de ophaalbrug opendraaien om zoo gauw weer weg te wippen en vóór haar
venster, bachten een hofje vol bloemen, haar naaiwerk te gaan hernemen. 's Avonds,
als het deemster over de stad gevallen is, komen er enkele vrouwen naar buiten die
zich ingetogen en zedig ter kerk begeven om er het lof bij te wonen. Onder hen is
één enkele freule, modern aangekleed, - slanke getalte in den eersten bloei der jeugd,
met blonde lokken en iets weemoedigs in de uitdrukking van het bleek gelaat en de
groote, blauwe oogen. Telkens komt het meisje uit de groote poort te voorschijn die
tusschen twee zware drummers in den hoogen, blinden muur vlekt, als uit eene
gevangenis; zij vervoegt de nonnen op straat en keert ook met hen terug om zonder
dralen weer bachten 't geheimzinnige der donkere poort te verdwijnen, tot den
volgenden avond.
Als vooraanstaande ingezetenen en ambtenaren van 't openbaar leven zijn er: de
burgemeester die zijne patriciërs-woning enkel verlaat om te gaan jagen, de
jonggehuwde postontvanger en zijn mondain-doende vrouwtje, een jonge
schoolmeester met dichterlijk uitzicht en een heel realistisch aangelegde brouwer....
't overige zijn anonieme figuren waaronder veel oude wijven en eenige beeldschoone
meisjes tusschen de 12 à 14 jaar.
Die enkele elementen zouden voldoende zijn voor een Balzac om er eene zijner
‘Scènes de la vie de Campagne’ te schrijven en voor Barbey d'Aurevilly ware 't de
geschikte plaats om er eene ‘Histoire sans Nom’ uit te beelden.
Als buitenstaander kan men zich best een gedacht vormen van de verhoudingen
der menschen hier onderling, - hoe ze van kind af, door hunne jeugd heen, tot den
bejaarden ouderdom komen, waarop zij met de omgeving vergroeid zijn, en eindelijk
de groote rust intreden om
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degenen te vervoegen die hen op het kerkhof zijn voorgegaan, om plaats te maken
voor nieuwe aankomers die er, op hunne beurt denzelfden wentel door 't leven
zullen.... ondergaan. Zulk een leven kan er in den uitersten eenvoud verloopen, maar
ook, langs onnaspeurbare lijnen verwikkeld, in alle mogelijke richtingen uitsprietelen.
Voor 't meerendeel zullen de levenstochten er hun kalmen gang gaan, gelijk het water
in 't kanaal; bij driftige naturen echter, in wie de drang naar wellust en genot
opbruischt en in weerstand komt met de lamme braafheid hunner ongeving, moet
het tot hevige conflicten komen. Onder een deftig of onschuldig aangezicht, bachten
neergeslagen oogen en de kalm of onverschillige uitdrukking van een zedig gelaat,
met gemetenheid in gang en gebaren, zal menigeen zijn hartstocht bedwingen en de
begeerten om de lusten te voldoen, in het loozen van een zucht gesmacht blijven.
Wat moet het zijn voor degenen die hier hunne rijke jeugd voelen openbloeien, in
wie de onweerstaanbare drang naar genoegens opwelt, en die in hunne weelde op
zich zelf aangewezen blijven, in 't bedwang der strenge wetten van eerbaarheid, rang
en stand, - meisjes die in hopelooze verwachting hun schoonen tijd zien heengaan,
zonder dat ‘degene’ opdaagt die hen uit die grijze verveling moet komen verlossen
en hen mee zal nemen naar 't beloofde land, in den zonneschijn van het geluk.
Wat zal er niet in stilte geleden worden, wat al droefheid door heel het bestaan
gedwee en gelaten meegesleept, eer de gedaagdheid van den ouderdom alle verlangen
en verwachting onder eene grijze aschlaag heeft toegedekt en men berusten kan in
het onvermijdelijke........
Volgens eene benaderende berekening der mogelijkheden kan er in zulk midden
slechts ééne kans op de duizend bestaan voor twee gelieven om er samen het geluk
te vinden. Gelijkheid van stand zal wel de eerste vereischte zijn, en dan: de gunstige
gelegenheid om elkaar te ontdekken. Over hoeveel spitsvondigheid en geduld zullen
die twee dan nog moeten beschikken om de kansen die het toeval aanbiedt, af te
wachten en te benuttigen, eer zij in elkanders oogen den tooverblik, die de openbaring
is hunner wederzijdsche instemming, hebben kunnen opvangen! Daarop zal dan de
nieuwe periode volgen: wanneer men het voor 't eerst wagen durft elkaar aan te
spreken en de ‘bekentenis’ te doen, om dan eindelijk in 't verdoken, bij 't deemsteren,
ergens in een afgelegen hoek, elkaar te ontmoeten. Voor hen zullen dat maanden zijn
- jaren misschien! - van ongeduld en verlangen, maar die angst om hunne genegenheid
voor de wereld gedoken te houden, gemengd met de verwachting om ermede in 't
openbaar te voorschijn te komen, zal hen achteraf eerst tot het besef brengen dat het
de gelukkigste tijd van hun leven is geweest; - naderhand eerst, als zij tot het besef
zijn gekomen dat het lot hen niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

98
begunstigd heeft, dat zij ook tot de enkele uitverkorenen niet behooren, zullen zij
zich troosten bij 't gedacht: que le meilleur amour est celui qui n'est connu que de
deux personnes!
Hoeveel anderen integendeel die nimmer of nooit den geliefde huns harten in
levende gedaante zullen zien verschijnen! Zieltjes in nood, die vruchteloos op de
‘gebeurtenis’ blijven wachten, die hun geluk bedroomen als eene verre glinstering
in den dikken nevel; voor wie elke dag eene verijdelde hoop meebrengt en 't leven
eene reeks ontgoochelingen is; maagden die hunne rijke schatten van jeugd en liefde
opgeborgen houden en toch maar, tegen alle redelijkheid in, den moed niet opgeven
en blijven hopen! Hoe eentonig schuiven de dagen hier voorbij; hoe drukkend weegt
de verveling; hoe wordt er met begeerige blikken door de gordijntjes geloerd om het
geluk van anderen af te spieden; wat al arglistige loosheid, veinzerij om de afgunst
te verduiken; hoeveel diepe zuchten gaan er niet van op de eenzame slaapkamers de
ruimte in, die nooit zullen beantwoord worden; hoeveel droomen en begeerten die
elkaar kruisen binnen den engen kring van 't dorp, maar nooit elkander raken of tot
bestemming komen! Hoeveel maagden die er hunne jeugd verleven in gedurige
mijmering over de liefde, die zij nooit anders dan in gedachten benaderen zullen. En
hoe drijft dit nutteloos gedroom hunne verbeelding van de wegen der werkelijkheid
af, met begeerten waarin zij zelf verward geraken, tot zij eindelijk wegkwijnen in
lusteloosheid. Maar veel ongelukkiger nog degene wiens gemoed nooit door eenigen
aandrang van drift of opwelling van lust beroerd werd, die den harteklop nooit gevoeld
hebben door begeestering of illusie gewekt, want: eene ongelukkige liefde is nog
een geluk! Voor al die ontgoochelden die zich hebben kunnen bedwingen en schikken
in hun lot, is de eenige toeverlaat die hun overblijft: de godsvrucht. Enkele heel
heftige naturen komen er toe de knellende banden te verbreken en de schande uit te
dagen: bij dezulken behooren de meest tragische gebeurtenissen tot de mogelijkheid,
- zij moeten echter uit de gemeenschap der deftige lieden verwijderd worden, waar
zij tot afschuw dienen en een steen des aanstoots zijn. Na zulke gevallen is 't dat
nijdigheden die jaren lang in 't geniep gewoekerd hebben, ineens opvunzen, in 't
openbaar wordt de ‘eerlijkheid’ dan door de brave lieden opgehemeld, maar met
heimelijken lust halen ze 't hart op, om de ongeregeldheden door de kwade driften
gewekt...... te betreuren. In zulke plaatsjes is kwaadsprekerij, achterklap, nijd stoken
en ruzie maken eene ondeugd van lokalen aard, die er in alle tijden moet gewoekerd
hebben, want de steenklompen die aan het stadhuis ophangen, zijn er de sprekende
getuigenis van. Als vreemdeling kan men het gauw ondervinden: hoe elke nieuwe
verschijning opzien wekt gelijk eene gebeurtenis van belang, waar
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ieder meent in betrokken te zijn. Onmiddellijk gaat het dorpsgepoender aan den gang,
zonder dat men er de reden of de aanleiding van achterhalen kan. In ons geval komt
het hierop neer: onder de drie logementen van de plaats zou er iets als wedijver
ontstaan zijn om de twee ‘vreemde artisten’ te kapen, en tot slot worden wij,
onschuldige slachtoffers, door de nijdige waardinnen uitgespeeld als zijnde de oorzaak
hunner oneenigheid! Kwade blikken volgen onze stappen, ons doen en laten wordt
nagegaan en besproken, van uit de drie kampen zendt men spionnen er op uit om
onze meening over de drie ‘logementen’ te onderhooren ....en we krijgen achterna 't
gevoelen ons te bevinden tusschen de wraakgierigheid van den ‘Leeuw’, en de
roofzuchtigheid van den ‘Arend’, op een eiland dat ‘Batavia’ heet. Of zou dit alles
maar in onze verbeelding bestaan hebben?....
***
We houden ons in de reine sferen, genieten van schoonheid, leven in de ontroering
door 't eerwaardige van 't verleden in ons gewekt en storen ons noch om Arend noch
om Leeuw, - niet om dorps-intriges is het ons in Damme te doen! We vergapen ons
aan de praal der wolken die als rotsgevaarten tegen de zon opzeilen en er in een
weeldevertoon van schuimend sneeuwgoud, fantastisch van gedaante, hoog boven
de sluimerende wereld, hun reuzen-epos uitvechten. In hoeken en kanten van het
oude Damme is er altijd nieuwe schoonheid te ontdekken, want overal heeft de tijd
er zijn tooverwonder uitgewerkt: een vermolmde muur onder 't zware lommer der
boomen, luiken en deuren met afgebleekt groen op schakeeringen van 't oud, vergaan
kalkwitsel der antieke geveltjes; 't perelgrijs van wier en mos dat de stammen der
gedaagde kerkhoflinden verzilvert; het paars der schaduwvlekken op de groene
graspleintjes waar het hagelblanke linnen der wasch op te bleeken ligt; heel het
ingewikkeld samenspel van tonen op de bouwvallige daken: 't groen van mos en
kruid met 't rood der geboende pannen, omsmeerd in de oude kalkmoortel, waar de
zonneglans zijn goudpoeier overheenstuift en er eene wemeling doet ontstaan die
gelijkt aan de pracht van Oostersche tapijten. Het algemeen uitzicht van het stadsbeeld
biedt ten andere altijd eene eigenaardige schoonheid. Tegen avond vooral, wanneer
de wolkjes ten Westen beginnen te gloeien en met schamplichtjes omrand zijn,
wanneer de groote zon als het aangezicht van God, in volle majesteit hare stralen
neerschiet over de wereld die te sluimeren begint, wanneer de felle daghitte afkoelt,
het eerste deemster openpoeiert en de oude gebouwen den gloei uitstralen dien zij
heel den dag hebben opgezogen. Naarmate de zon ter kimme zinkt verinnigt het grijs
van zilver naar perelmoer, tot het laatste oranjegoud eindelijk
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vergaan is, de tonen stilaan vervloeien en het deemster alle onderdeelen aan de
gebouwen vervaagt, zoodat het schaduwbeeld er in zijn enkelvoudige omtrekken,
massaal en scherp tegen 't satijn-blauw van de lucht geteekend staat. Dan heeft de
maan reeds hare plaats ingenomen en het décor wordt opeens als met een zacht
tooverlicht overgoten. De waterstreep langs heel de lengte van het kanaal glimt nu
als eene bedriegelijkheid, staalhard en gelijkt eene ijsbaan tusschen de
duistergehouden oevers. Schrijlings er over, op zijne hooge stelten, steekt het
schromelijk getuig der ophaalbrug als eene dubbelgalg in de hoogte; het complex
van schuin en dwars gerichte balken en trekbanden, met kettingen en touwen, gelijken
pooten, voelhoornen en grijptangen van een reusachtig gedrocht dat zijne
schubvleugels dreigend openplooit om de lucht in te vliegen. Over de lage weilanden
spint de nevel zijn lichte sluiers, waarin de koeien versmoord staan, en daarboven
uit teekent het schaduwbeeld van trapgevels, tinnen van torens, de machtige klomp
van 't kerkgebouw, alles op één vlak, net als inkt, tegen de ijle ruimte. Nu is 't de
geschikte stonde om door de stille steegjes te slenteren. Geen licht meer aan de
vensters, de gevels aan den eenen kant der straat gehelderd door maneschijn, de
andere rij in zwarte schaduw weggedoken. Op het kerkplein steken de linden hun
loof als vlokken zwarte wol en donkere schaduwplekken liggen gespreid over den
glinsterenden grasbodem. Hoog boven het omhein der huizengroep rijst het
schromelijk gevaarte van het kerkschip, - de breede panden der zijmuren,
fluweel-zwart, waarin de heldere opening gaapt der gewelfbogen, tragisch geschraagd
tegen den romp van den eendlijken toren, die koolzwart in den hemel overeind staat.
De bladeren in de donkere kruinen vezelen er met de dooden in de spokige nachtstilte.
Op het marktplein waar de huizen langs drie kanten in 't donker der schaduw staan,
prijkt de stadshalle, hel verlicht in den maneschijn, als een reusachtige fierter van
oud-zilver. Over de wallen waar een smal grachtje 't oneindige inloopt, ligt de
evenheid ingesmoord als onder eene zee van weemoed, onbewoond en verlaten, tot
in de verten waar de donkere boomenrijen den einder afsluiten en de draailichten der
vuurtorens, langs heel de noorderkust, van West-kappel tot Oostende, hunne
zoekstralen door de lucht slingeren. De kalme nachtrust spreidt hare wijding over
alles. Het wekt een huiver van ontzag de natuur en 't verleden als de twee oerkrachten
tegenover elkaar te zien die al het andere hebben uitgewischt en te niete gedaan. Men
ondergaat den indruk als eene ontsmetting van al het onzuivere waarmede het
hedendaagsche bezoedeld is, - het doet aan als eene geestelijke loutering waarin al
het wee, de angsten, de verwarring waaronder het menschdom geleden heeft, wegvalt,
- met de stilte ademt men een ongekenden vrede die eene heilzame verkwikking in
de ziel brengt. Wat er nog komen
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moet verontrust niet meer dan 't geen voorbij is; over 't heelal spant de hemelkoepel
waarin het licht spreidt als een zegen en alle dingen opgelost worden in éénzelfde
waas van geestelijken wellust!
***
Een morgen dat de zon bachten het groene zwerk gedoken blijft, heeft Viérin zijn
tuig langs het kanaal opgesteld om er de houtene ophaalbrug, met 't stadsbeeld op
den achtergrond, te schilderen. Die ophaalbrug met hare overeindstaande palen,
steekbanden en spantouwen, zoo karaktervol en schilderachtig doende in het
landschap, zal eerstdaags verdwijnen en door eene moderne, niets-zeggende draaibrug
vervangen worden. Haar beeld, gelijk het nu vóór ons staat, in de somberheid van 't
grijs geluchte, weerspiegeld in 't vettig glimmend kanaalwater, zal de schilder op het
doek brengen als eene herinnering aan 't geen geweest is...... Hier geldt het nog eens:
uit den eenvoud der dingen het verhevene en grootsche te doen uitkomen, - de
impressie van grijzen weemoed die de sombere atmosfeer over het onderwerp spreidt
en alle hevigheid van kleur tot on-slachtige tonen doet vervloeien, te bespieden en
tot expressie van schoonheid om te scheppen.
Daarna komt de hofstede aan de beurt, - de groote boerderij vlak vóór het venster
onzer zitkamer, aan den overkant van 't kanaal, waarvan het uitzicht ons een gedurig
genot was. Het is eene oude heerlijkheid in renaissancestijl opgetrokken, met hooge
gevels en spitse daken, prachtig van lijn en verhoudingen, het geheel omsloten door
een witten muur met monumentale inrijpoort. Volgens eene plaatselijke legende zou
een jonge generaal met naam Vandamme, dit ‘goed’ met de omliggende landerijen,
van Napoleon als geschenk gekregen hebben. Heel de doening is nu bouwvallig en
in ellendigen staat, - door den oorlog hebben de gebouwen fel geleden, bijzonderlijk
toen men de brug heeft doen springen. Van binnen echter, getuigt de stijlvolle
stoffeering aan wanden en zoldering, van vroegeren luister en weelde; er zijn eenige
antieke meubelen bewaard, doch 't geen er als eene hooge zeldzaamheid te
bewonderen valt, zijn twee merkwaardige en prachtvolle renaissance schoorsteenen
in gekleurd gleiswerk, meesterstukken van den befaamden Brugschen beeldhouwer
Pulinx (1698-1781).
De negentigjarige boer zit er nog altijd bij den heerd smakelijk de pijp te rooken
en hij weet ons veel merkwaardigheden over het oude Damme te vertellen. Zijn geest
is nog wakker en zijn geheugen heeft hij frisch bewaard, daarenboven schijnt hij een
geleerd man met ontwikkeld verstand. Hij weet bijvoorbeeld heel nauwkeurig uiteen
te doen: hoe het er met van Maerlants grafzerk is toegegaan, die door den pastor van
Damme, in 1829 aan steenhouwers werd verkocht om er kapiteelen
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uit te kappen. Het lijkt wel alsof de oude boer van heel het wedervaren op de hoogte
is en ergens gelezen heeft 't geen Carton, Serrure, Foppens, Willems of Jonkbloet
over de gebeurtenissen met dien grafzerk geschreven hebben. Hij vertelt ons namelijk:
hoe die vermaarde steen sedert de jaren 1300 op het graf van Maerlant geplaatst was
en de dichter daarop afgebeeld stond, met den bril op, gezeten vóór een lessenaar
met schrijfberdeltjes, een uil aan de voeten, als zinnebeeld van 't begin en het einde
aller wijsheid; hoe met den tijd het opschrift geheel uitgesleten was en de menschen
den lessenaar voor een spiegel aanzagen en dien in verband brachten met den uil, 't
geen de legende deed ontstaan dat Uilenspiegel te Damme begraven lag, zoodat de
nieuwsgierigen van alle kanten toestroomden om er 't graf van den vermaarden
kluchtenaar te komen zien. Hoe door de opvolgende pastors die heidensche legende
te keer werd gegaan, zoover dat een van hen op 't gedacht kwam den steen te doen
omwentelen, 't geen ook al moeite verloren was en een verkeerd uitwerksel te weeg
bracht, daar het de nieuwsgierigheid bij de menigte nog meer aanzetten moest!........
Gelijk de oude pachter daar aan 't vertellen is, komt hij ons voor als een levend
overblijfsel uit de verre oudheid. Met hem zal, jammer genoeg, eene laatste
merkwaardigheid van Damme verdwijnen! Wij achten ons gelukkig hem gezien en
gesproken te hebben en met eerbied drukken wij hem bij het afscheid de hand.
***
Nu hebben we bezoek gekregen: Luc Viérin, een jonge neef van den schilder, is ons
in het stille oord komen gezelschap houden en gaat er flink aan 't werk om
penteekeningen te maken; - die van de kerk en van de groote zaal in 't stadhuis wil
hij me gereedelijk afstaan om dezen tekst te illustreeren.
Samen doen we ontdekkingstochten in de omstreken van Damme, door heel 't
oude Noorden, over den onmetelijk vlakken bodem dier leeggeloopen zee, waar de
overblijfselen van Vlaanderens heerlijk verleden verzaaid liggen. Boven elk dorp,
hoe schamel ook het troepje huizen er in de eenzaamheid neergehurkt staat, steekt
een stompe reuzentoren in de hoogte. Het zijn de voormalige havenplaatsen van het
Zwin, nog meer en dieper vervallen dan Damme, geheel verdwenen en tot een dorpje
geworden, met eene kerk echter als eene kathedraal, die, buiten alle verhouding met
't geen haar omgeeft, aandoet als een onwezenlijk vertoog.
Beurtelings bezoeken wij Dudzeele, en 't geen er van de abdij ter Doest nog
overblijft: de ontzaglijke voorraadschuur in gothischen bouwtrant, die hier alleen,
te midden der vlakke weilanden oprijst, als een wonder. Verder Lisseweghe met zijn
reusachtig torengebouw en kerk, die heel
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het nietig dorpsgedoe, door zijne majestatisch sobere grootschheid schijnt te willen
verpletteren. Langs de beide oevers van een smal vaartje met vlonders en bruggetjes,
staan de lage huizetjes in twee rijen met 't wezen naar elkaar gekeerd, elk in
onderscheidenlijken vorm en kleur, schilderachtig en lief gelijk ln een droom.
Over het Zwin komen we naar Sint-Anne-ter-Muyden en Sluis waar herinneringen
aan vroeger verblijf, jaren geleden!...... nog altijd dierbaar zijn. Bij het bezoeken van
die plaatsen ondergaat men het eigenaardig genot het verleden weer te her-leven.
Door het lommer der prachtige dubbellanen die langs de kanalen hunne triomfbogen
spannen, keeren we terug over Houcke naar Oostkerke om er eenige dagen van de
dichterlijkheid te genieten waarin het oude dorp als gehuld is. De prachtige toren
met het enorme kerkschip staat er als een gemoedelijke reus te midden de knoddige
dorpshuizetjes; de grijze steen waaruit hij gebouwd is, heeft de verweerdheid van
ijzerroest gekregen, doch in de onderdeelen is hij gaaf en ongeschonden, als uit één
stuk gegroeid. Het feodaal kasteel waar voor eenige jaren twee jonggehuwde artisten
hun toevluchtsoord gekozen hadden, is gevallen als slachtoffer van den oorlog en
ligt geheel in puin; doch de huizen en boerenwoonsten zijn er gelukkig bewaard
gebleven en, gelijk vroeger, staan zij er net en verzorgd; met hunne eigenaardige
plint van hemelschblauwe kleur aan den onderrand der muren en omgeven door hun
boomgaard, vormen zij er elk op zich zelf eene idylle.
Viérin heeft er één van uitgekozen dat in zijn eenvoud een prachtstukje is van
XV-eeuwschen dorpsbouwtrant. Het merkwaardig dakvenster, de houtene pomp, de
druivelaar die langs den gevel oprankt, het bloemhovetje vóór de deur en de oude
vlierboom met de vinkelhoutene haag maken er een ideaal tafereeltje van. Het
inwendige is er al zoo typisch en belangrijk als het uitwendige, - alle naar den eisch
en den echten stempel eener Vlaamsche kortwoonst, met de hevige kleurcontrasten
die zoo behagelijk aandoen.
Over 't algemeen zien de buitenmenschen met een soort argwaan en mistrouwen
een schilder op 't hof komen, - in dat ‘aftrekken’ schijnt er hun kwaad gemoeid te
zijn dat ongeluk of schade aan hen of aan hunne woonst moet meebrengen, - ze
weigeren wel niet vlak af, maar staan het met tegenzin toe, en om zelf te poseeren
zijn ze niet te overhalen. Alles wat buiten hun gewonen levenswandel ligt, en hun
vreemd of onbekend is, wekt onrust en wantrouwen; de Noorderlingen zijn
daarenboven gesloten van natuur, norsch, ongespraakzaam en niet te benaderen.
Zelden of nooit hebben zij anders dan met geburen en dorpsgenooten omgegaan en
ze voelen zich op hun ongemak met iederen vreemdeling, - men moet er den pastor
bijhalen om in hun vertrouwen te komen.
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Voor dat stokoud vrouwtje echter, waar wij binnengevallen zijn, en dat hier moederziel
alleen haar middeleeuwsch huisje bewoont, is onze verschijning iets als eene
gebeurtenis in haar leven. Blijkbaar heeft nooit iemand vreemds haar in aanmerking
genomen en ze durft het nog niet gelooven 't geen wij beweren: dat haar huisje het
schoonste is van heel het land! Ze monkelt tevreden, doch begrijpt niet. Dat er aan
haar eigen persoon iets merkweerdigs is, zou ze zeker nog minder gelooven. Het
wijvetje is een van die eenvoudige zielen, heel en al welgezinde gedienstigheid,
ootmoed en blinde onderwerping. Den dag door is zij neerstig aan den arbeid op haar
stukje land en het huisje blijft gesloten; doch zoo gauw ze ons ontwaart, laat zij alles
vallen om de deur open te maken en menheer den schilder zijn gerief te laten nemen.
Als we haar een stuk chocolade meebrengen zet zij een verbaasd, ongeloovig gezicht,
met de vraag: ‘Is dit waarlijk voor mij?’ en ze veegt de vereelte handen af aan de
voorschoot, uit beleefdheid, eer ze de kostelijke versnapering durft aannemen. Voor
vast zal zij er zelf niet van proeven, ze houdt het stuk opgeborgen om er een harer
kleinkinders mede te verrassen, in de overtuiging dat zoo iets te fijn is voor haar. De
geschiedenis van zulk een leven kan in twee regels samengevat worden: van jongs
af slaven en beulen om aan den kost te komen, veel armoede en gebrek uitstaan om
de talrijke kinderen groot te brengen, haar man vroeg gestorven, zoons en dochters
getrouwd en verlaten nu, in haren ouden dag voortpoenderend, maar altijd even
eergierig om zonder hulp van anderen, in hare eigene behoeften te voorzien. Zij is
vergroeid met het huisje dat ze bewoont; hare schatten bestaan uit eenige schamele
printjes - kleurvlekken tegen den wand, die haar de illusie geven van weelde! - een
heiligenbeeldje en het armoedig kateil en huisgerief dat ze een heel leven lang onder
hand heeft, dingen die haar dierbaar geworden zijn als reliquiën. God-weet hoeveel
jaren zij hier reeds in stilzwijgende eenzaamheid heeft doorgebracht, hoeveel lange
dagen en nachten, winters en zomers zij heeft zien voorbijgaan, zonder ooit iemand
die haar kwam gezelschap houden of met een vriendelijk woord opbeuren. En nu
ineens die ontmoeting! - menschen die goedgezind tot haar komen, die hare schamele
hutte eene zeldzame schoonheid noemen, die belang stellen in haar armoedig bestaan!
Bij 't afscheid houdt zij het zilveren tweefrankstuk waarmede de schilder haar betaalt
voor de moeite en 't opbergen van zijn gereedschap, in de opene hand; tranen blinken
haar in de oogen en verbluft en aangedaan door blijdschap, kijkt ze ons verwonderd
achterna, zonder een woord te kunnen spreken.
In Damme teruggekeerd vinden wij er alles bij 't oude: het stadhuis, de kerk, de
statige, middeleeuwsche woningen; ons logement tusschen Arend en Leeuw, 't staat
er alles in dezelfde kalme atmosfeer, die aan
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't uur van den namiddag eigen is. Een bende toeristen dwalen er over het marktplein,
troepen er rond het standbeeld van Maerlant die hen uit zijne hoogte beziet en met
ernstige philosofen-tronie schijnt hij weeral te zeggen:
‘Ic kenne al dese saken.’
Het dochtertje van den bruggedraaier staat aan de vrange bezig om de brug in de
hoogte te halen; statig als eene blanke zwaan nadert de witte boot, glijdt over den
effen waterspiegel onder de brug door en legt aan. De champetter, als eeuwige en
éénige toeschouwer, knikt de afvarende reizigers een vriendelijk afscheid toe.
De zilveren klank van het torenklokje weergalmt als eene droeve weeklacht over
het oude Damme dat verlatener en eenzamer schijnt dan ooit.
De zomer wendt naar zijn eind en een voorgevoel van den naderenden winter
hangt in de lucht, - een angstige narigheid en koude huiver overvalt u bij 't gedacht:
wat het hier zijn moet als er de zware wolken laag tegen den grond, door een onguren
wind voortgezweept worden, eens dat de zwarte kraaien er over de eindelooze vlakten
heenwieken en de misten er maanden lang het uitzicht omsluierd houden in grijze
duisternis; als het eeuwig donker der lange nachten, 't gieren der orkanen die van
over zee hier hunne woede komen uit-tempeesten, als ijzel en sneeuw heel die oudheid
met eene lijkwade omtogen heeft....
Damme, vaarwel!
In rechte lijn voert de boot ons naar ginder waar de torens van Brugge, ontzaglijk
hoog, als onwezenlijke schimmen tegen den blauwen hemel, de bewoonde wereld
aanwijzen.
Meer nog dan impressies van schoonheid tot kunst verwerkt, brengen we uit het
doode land van Damme eene goede herinnering mede; die geestelijke afzondering
en het rustig verblijf hebben er ons gevoel verruimd en verrijkt, het heeft ons innerlijk
voldaan en gelukkig gemaakt. Het is ons geweest als een schoone droom waarin de
geest losgeraakt van de materie, de hoogten boven de wereld ingevoerd wordt,
vanwaar uit men, als in een visioen, de algemeenheid der dingen te overschouwen
krijgt, omdat de werkelijkheid er door gouden zonnemisten overwasemd ligt, die er
't heden in 't verleden vervloeien doen.
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De wraak, een Chineesch sprookje,
door P.C. Boutens.
In de vroege morgenscheemring,
Toen geen zon nog aan de lucht was,
Stond de kleine Ma voor 't venster
(Twalef jaren was de jongen)
Van zijn kamertje te spieden
Door een kier naar 't blinde buiten
En de vreemd verkleurde huizen
Waar geen sterveling zich roerde.
Op 't terras vlakonder zag hij
('t Stelde hem gerust) den ouden
Buurman Wang bedachtzaam bezig
Zijn chrysanthen te begieten.
Tegelijk kwam langs het voetpad,
Met twee emmers op zijn schouder,
'n Vuilnisruimer aangeslenterd,
En klom het terras der Wangs op.
Wilde hij den oude helpen,
Die niet van zijn hulp gediend was?
Heel lang aan den smallen tuinrand
Stonden zij druk te gebaren,
Totdat Wang kwaad werd, de' indringer
In zijn drift een lichten duw gaf.
Die (de grond was nat van regen)
Gleed uit en sloeg achterover,
Tuimelde met rammlende emmers
Langs de steilte en op den weg neêr.
De oude repte zich het trapje af
Om den stumper op te helpen.
Hij lag, met zijn emmers op zich,
Lang uit met gestrekte beenen,
En verroerde zich niet meer.
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Wang verschrok en keek beteuterd;
Dan greep vastberaden hij den
Doode bij zijn beide beenen,
Sleepte 't lichaam de achterdeur uit
Naar den andren kant der huizen
Waar de helling der rivier is.
Bracht hem achterna zijn emmers.
Stilletjes en jong-behendig
Trippelde hij weêr naar boven,
Gleed het huis in en naar bed.
Zooals men iets kostbaars opbergt,
Deed Ma stil-voorzichtig 't raam dicht
Op zijn ongezocht geheim.
Buiten werd het langzaam lichter;
Met den eersten straal der zon klonk
Luid geroep: ‘Aan den rivierkant
Ligt een doode!’ Elk liep er henen.
Met den middag kwam de rechter,
Door den rechtsdienaar gewaarschuwd,
Onder gongslag aangewandeld.
Al de buren ondervroeg hij;
Niemand wist iets te vertellen.
De lijkschouwer knielde, ontblootte
't Lichaam, vond geen enkle wonde;
Dan werd het gekist, gezegeld
Door den rechter onder de uitspraak:
‘Doodsoorzaak een ongeval.’
Meer dan negen jaren later.
Ma was een volwassen jonkman;
Dood zijn vader. Om zijn moeder
En zijn zusjes bij te helpen,
Nu hij zelf al candidaat was,
Onderwees hij jongemenschen
In het lezen van de schriften.
Toen hij eens zich voorbereidde
Voor zijn lessen (schemervroeg was 't),
Zag hij, van zijn boek opkijkend,
Door een verre steeg aankomen
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'n Man die had twee emmers bij zich.
Alsof in een spel twee schimmen
Plotsling samenvielen, voelde
Ma in zich gebeuren, toen hij
In den man den vuilnisruimer
Van vóor negen jaar herkende.
Lijnrecht kwam hij op zijn doel af.
Die komt zeker, dacht Ma, om zich
Op den ouden Wang te wreken.
Maar het huis der Wangs waar alles
Nog in rust was, liet hij liggen,
En verdween tot Ma's verbazing
In de deur van andren nabuur,
In het huis der rijke Li's.
Ma die van kindsbeen geregeld
Bij de Li's over den vloer kwam,
Vond het plicht te gaan waarschuwen
Voor de' indringer. Aan de voordeur
Komt de knecht hem tegenloopen.
‘Is hier niet een vuilnisruimer....?’
‘'k Heb geen tijd. Mevrouw wacht ieder
Oogenblik een kind. De vroedvrouw....’
‘'k Zag een vreemde met twee emmers
't Huis ingaan....’ Terwijl zij spraken,
Volgt een meisje dat hen inhaalt:
‘Niet meer noodig is de vroedvrouw.
Juist is er een zoon geboren.’
Ma begreep, en keerde huiswaarts:
Wat verdiensten heeft die vuilman,
Dat de goden hem vergunnen
Weêr opnieuw ter weerld te komen
Als het kind van zoo rijke ouders?
Kleine Li was zeven jaar. Ma
Had hem naast zich op zien groeien,
Wist van al zijn doen en laten.
Een goedhartig simpel kind was 't,
Dat een hekel had aan leeren.
Maar verzot was hij op vogels,
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Altijd met zijn duiven bezig.
Eens toen Ma slecht had geslapen
En vroeg op was, zag hij de' ouden
Wang als altijd in zijn eentje
Op 't terras bij zijn chrysanthen.
Die was nu diep in de tachtig,
Maar nog altijd flink en altijd
In de weer met zijn chrysanthen.
Boven in het dakraam zat de
Kleine Li en liet zijn duiven
Vliegen onder 't morgenvoer.
Twee of drie der vogels streken
Neêr bij de' ouden Wang op 't hekje.
Of de knaap al riep, zij bleven
Roerloos zitten tot de jongen
Een paar steenen ze achterna wierp.
Eén der steenen treft den oude;
Die verschrikt, glijdt uit en tuimelt
Het terras af, op den weg neêr.
Op zijn rug bleef hij daar liggen,
Lang uit met gestrekte beenen,
En verroerde zich niet meer.
Zonder éen woord, angst-behoedzaam
Sloot de kleine Li zijn venster.
Langzaam werd het buiten lichter;
Weldra kwamen zoons en kleinzoons
Om den ouden Wang te zoeken.
‘Uitgegleden, doodgevallen....’
Men begroef hem naar zijn stand.
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Uit mijn gedenkschriften. London, 1894,
door L. van Deyssel.
IN Augustus achttien honderd vier en negentig ging ik naar London met den Heer
en Mevrouw Toorop-Hall en hun dochtertje Charley. Toorop is een der meest
glansende en bekorende kunstenaarsnaturen, die ik in 't leven heb gevonden. Zelden
of nooit zag ik iemand, die zoo permanent gedrenkt is door poëzie en bijna poëzie
áfgeeft, iemand, van wien het steeds verwonderde als hij iets van het gewone leven
uit zei. Toorop te hooren voorstellen een omnibus te beklimmen of een biefstuk te
nemen, klonk mij altijd vreemd, onwezenlijk en alsof een groote god even een klein
duimpje was geworden.
Toorop, de donkerste Nederlander, donkerder misschien dan eenig Europeaan,
donkerder dan Indische lieden, een mensch geworden uitheemsche, zuidelijke,
tropische nacht, een mensch geworden Afrikaansche of Aziatische woud- en
gebergtenacht, met in het duistere, als bewegende Noorderlicht-vlekken, het
wilde-dieren-oogenwit, - een landstreek met den waterval, met het dichte glansend
zwarte nachtbosch, van het haar, - Toorop met in zijn huidskleur andere tinten dan
Israëlieten, Italianen, Indiërs, Japanners of negers hebben, een vreemde, opmerkelijke,
asch- of lavatint daartusschen, om dat deze verre landstreek niet alleen grootsch,
maar ook woest, vulcanisch, met woestijn, is; en in dat nachtelijke, in dat stille
donkere wilde en animale, de kenteekenen van het goddelijk-meditatieve in het hoofd,
in het voorhoofd, - trekken zooals oude, verre volken die in hun goden dachten - en
daaronder, in dat oogenwit, dat door zijn duistere omgeving verschijnt als wit licht
in den nacht, - de bruine oogappels, wier tintelende lichtjes en blauwe glansjes schoon
zijn van, lichtjes en kleurglansjes geworden, liefheid.
Dát zijn mooye oogen díe behooren tot de mooye oogen, die oogen, waarin als
permanent bestanddeel die liefheid is. Niet oogen, waarin soms lieve vriendelijkheid
zich uitdrukt, - de méesten zijn zoo natuurlijk - maar menschenoogen, waarin de
liefheid, als een vast deel der structuur dier menschen, zich heeft gecristalliseerd.
Stelt u voor in die woeste streek dat aantrekkelijk mooye, - de schoonheid der
liefheid zichtbaar geworden, in kleuren en in de lichten en bewegingen van het denken
- kleine meren in het rotsig en woudrijk gebergte, waarin een zachte lentehemel
weerspiegeld wordt.
Dat lieve bij dat grootsch meditatieve in schedelbouw en huid-
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plooyen, is iets bizonders. Alsof die grauwe en bruine rotsen van wijsheidsbouw als
hun meest levend schoon ten slotte produceerden de weeke edelsteenen van het
algemeen menschelijk lieve.
Toorop's werk heb ik nooit in zijn oogen gezien, waarschijnlijk omdat zij dat alleen
hebben wanneer hij werkt. Datgene wat ik hier van zijn voorkomen bedoel, heeft hij
niet in zijn werk uitgedrukt. Wèl, onder zeer veel andere zaken, melancholiën,*) die
ook soms in zijn oogen moeten zijn, maar wier aanblik voorbehouden is gebleven
voor menschen, die heel intieme mijmeruren met hem mochten deelen, of wellicht
alleen voor de vlakke wanden en de zilverige spiegels van zijn werkplaatsen of vaak
alléen bewoonde kamers.
Deze Toorop, - donkerder dan eenig Nederlander, had gehuwd een meisje, met
daglicht-blauwe oogen, witter blond, zilverig witter blond van haar dan eenige
Nederlandsche, een Engelsch meisje, miss Anny Hall.
Belangwekkend echtpaar: alsof eene verschijning tot een mensch in de wildernis
was gekomen en alsof over bruine bosschen en zwarte afgronden een zilver-bleeke
maan was opgegaan; alsof de maan gestalte had aangenomen en zoo genaderd was
een duisteren in duister zwervenden reus; en alsof met díen tijd het lieve in de oogen
van dien man ware gekomen.
Met dezen Jan Toorop en zijne vrouw, mevrouw Toorop, geb. Hall, ging ik in 1894
naar Londen. De Toorops gingen logeeren bij mevrouw de weduwe Hall, mevrouw
Toorop's moeder, die vele, volwassen, kinderen had en een groot landhuis in Surrey
bewoonde. Ik voor mij, ging logeeren bij Alexander Teixeira de Mattos, een katholiek
geworden spruit van de oude Portugeesch-Israëlitische edellieden-familie, in London
zelf.
Het was voor het eerst, dat ik op een andere dan onze Zuider Zee kwam. Wij
scheepten ons in aan den Hoek van Holland, des avonds, en vertrokken ten tien uur.
Ik was een der enkele, aanvankelijk met Toorop, die op het dek bleven. Ik verwachtte
het voelen der eigenaardige beweging van het schip, die de zeeziekte veroorzaakt.
Het deed zich echter eerst niet voor. Maar toen ik op den commandobrug geweest
zijnde, het trapje naar het dek weer af ging, voelde ik plotseling, ofschoon mijn
voeten vast op de treden bleven, alsof een bodem onder het schip wegzonk, en ik
dacht: ‘daar heb je 't’. Verder nog niets. Ik besloot naar de kajuit te gaan en begon
langs de trap er in af te dalen. Daar was echter alles reeds ziek. De emanaties daarvan
stegen tot mij op, ik gevoelde mij dáardóor toen onpasselijk worden. Ik maakte op
de trap rechts-omkeer,

*) Le J a r d i n f l e u r i , groot schilderij uit de eerste periode, en etsjes, voorstellend een meisje
bij het strand, in de derde periode.
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weer naar boven. Op het dek gekomen, zag ik drie blonde, rood-koonige,
blauw-oogige Engelsche meisjes op de verschansing-bank vlak tegenover mij zitten,
die mij aankeken. Zij hadden van die dikke dotten blond kroeshaar op de voorhoofden,
daaronder het oogenblauw en wangenrood, in-éen-woord aller-liefst, een ietsje
popperig, recht gezeten-burgerlijk Engelsch. Ik had nauwelijks tijd om dit alles te
denken, toen het gevreesde met mij geschiedde. Instinktief boog ik mij om mij niet
te bemorsen en, als ware het een eigenaardige groet van den een of anderen
wildenstam, overkwam mij, terwijl ik boog, het ongeval voor het aangezicht en de
voeten der aardige meisjes.
Na nog twee of drie kleine herhalingen, ging ik op een bank op het dek liggen en
bleef daar onbeweeglijk den geheelen nacht, zonder er verder last van te hebben,
althans mits ik niet bewoog. Ofschoon ik voortdurend geheel transpireerend was, er
een vrij sterke koele wind woei, en ik niet bijzonder bedekt was, vatte ik geen koû.
Des ochtends van den volgenden dag in twee uur van Harwich naar Londen. Alle
spoorwegwagenbanken bekleed. Alle mannelijke passagiers met een pijp en een
courant. Geen gesprekken.
Alexander Teixeira de Mattos was toen ter tijd ongehuwd. Hij was een fijne, bleeke
aristocraat. In zijn lichaamsbouw en -houding, in zijn gelaatskleur en -uitdrukking,
in zijn manieren had hij dat. Hij deed aan letterkunde en journalistiek, ook was hij
verbonden aan een uitgeverskantoor. Maar bij niemand minder dan bij hem maakte
het beroep den man. Voor niemand was ooit een beroep meer een bezigheid,
waarmede men zich amuseert of die men doet om wat noodzakelijk geld te oogsten.
Hij w a s , niet overdrachtelijk of lyrisch bedoeld, een prinselijk schepsel, en niet een
kleine zakenman. Als hij stond te praten met den eigenaar of chef van de
uitgeverszaak, zag men een fijnen, bleeken, prins, de late telg eener eeuwenoude
dynastie, wiens geest uiterst ver verwijderd leeft van de praeöccupaties der hoofden
van door hem beschermde instellingen, en die zich onderhield met een der kleine
klerken van een dezer etablissementen.
En dit juist door den grooten eenvoud, en door de voorkomendheid, van de
ingeboren en zuiver natuurlijke reserve uit.
Mijne meening is, dat men niet van iemand als A.T.d.M. kan zeggen zonder meer:
‘o, dat was, geloof ik, een journalist?’ Want datgene, dat hij in wezen was, was niet
de journalist. Iemand is vóór alles journalist, indien hij b.v. de zoon is van iemand,
die zijn leven lang een klein boekwinkeltje zonder bediende heeft gedreven, en die
het nu zelf
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gebracht heeft tot schrijver in dagbladen; ook indien hij, wat overigens van afkomst
enz. zijnde, b.v. in het reporter- of correspondentschap is opgegaan en de gemiddelde
mentaliteit en manieren der dagbladschrijvers in zijn aard hebben wortel geschoten.
De Teixeira's de Mattos, - vertegenwoordigd of vertegenwoordigd geweest o.a. te
Amsterdam - Baarn, te Vogelenzang bij Haarlem, en in Gelderland - zijn eene oude
adellijke Portugeesch-Israëlitische familie, - deze Alexander was van een der edelste
takken van dezen boom, en hij wás een bleeke hoveling, die op een voor alle anderen
aangename wijze het burgerleven medeleefde, goed vriend, goed kameraad, nobel
gastheer.
Zijne houding was niet die van een door de bewuste-dandy-schap-idee bezeten
letterkundige, maar was de natuurlijke groeivorm van een tak van zijn stamboom.
De houding van een door de bewuste-dandy-schap-idee bezeten letterkundige is
feitelijk de houding van een van bebewustheden aangaande zijn vak vervulde kapper
en kleedermaker. Alexander Teixeira de Mattos was dood-eenvoudig maar hij bestónd
uit reserve, goedhartigheid en beleefdheid. Nog zie ik hem met de Londensche
militairen en bankiersvrouwen verkeeren op de tea van Mevrouw X., - nog zie ik
hem spreken met Alma Tadema in diens paleis. Hij was en bleef als het ware de
oud-Engelsche edelman, die gemoedelijk omgaat met de lieden van Kafferkralen en
die allemaal prettige, beste schepsels vindt. Eens gingen wij een winkel binnen, waar
hij kocht.... één hemd. Hij stond min of meer tegen den toonbank aan. Zacht, duidelijk
en ernstig, met een doffen blik uit zijn bleek gezicht, zei hij, van hoofd tot hoofd, tot
den winkelier de zakelijke mededeeling: ‘I want a shirt’.
Práchtig was het, vólkómen.
Ofschoon ik de laatste nachten in Holland minder goed geslapen had en den nacht
vóór mijn aankomst bij Teixeira na de zeeziekte-experimenten wakend op het
stoombootdek had doorgemaakt, besteeg ik, na den langen cab-tocht naar Teixeira's
woning en na bad en ontbijt onmidellijk een der Londensche omnibussen en bleef
dien geheelen dag door de stad in de weer.
Beter dan in welk voertuig ook, ziet men van de omnibus-imperiales een stad. Ik
kon er niet genoeg van krijgen. Het leek meer dan op een stad op een volgebouwd
land. Als men niet aan wereldsteden gewend is, amuseert het stratenverkeer ons ook
verbazend. Er zijn zoo ontzettend veel winkeluitstallingen, winkelopschriften,
uithangborden, lantaarnpalen, telephoon-draden, karren, wagens, rijtuigen van allerlei
kleur, voetgangers in mannen- en vrouwenkleeding door elkaar! Op een van mijn
omnibusritten dien dag zat ik ook eens náast den koetsier. Die man
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was misschien zijn geheele leven nooit buiten Londen geweest en had misschien
reeds dertig jaar dagelijks die ritten op dezen bok gemaakt. Met zijn sterke roode
gelaatskleuren, zat hij daar als een stuk natuur, zooals een stuk Dolomiet-rots op zijn
fundament staat. Hij bewóog, natuurlijk, vóort; maar dit bewegen ging even vanzelf
en rustig als het bewegen van een golfje dat, gevat tusschen de andere duizenden
golfjes, mede zeult in een voortstroomende rivier. Heerlijke kerels zijn ook de
Londensche politieagenten, de talrijke. Die lieden zijn den geheelen dag in de lucht.
Zij zijn de prachtigste voorbeelden van menschengezondheid op de aarde. Die
Londensche lucht, met de misten en alles, moet zeer gezond zijn. Zij zijn stevig.
Velen zijn vrij dik, met dikke gezichten, rood en bruin, alsof ze door stout, roastbeaf
en heidezon zoo geworden waren. Kalme sterke kerels zijn het. Even stevig, van
even door en door stevige en massieve krachtigheid zijn zij, als de vleesch-puddings,
het vaste Engelsche gerecht, dat wordt rondgediend in de etablissementen van Gatti
and Rodesano, waar over de dikke tapijten de witte koks de nikkelen wagentjes met
de stukken roastbeaf, zoo groot als hertenrompen, voortduwen. In een van zulke
gelegenheden zag ik ook Engelsche portdrinkers. Deze waren over het bijna excessief
normale van de politieagenten heen. Zíj waren àbnormaal, púrper-rood van
wangenkleur. Thomas, een der hoofdknechts daar ergens, met zijn prachtig streng
geörnamenteerde overhemdsborst, zijn korte sneeuw-witte bakkebaardjes en
hoofdhaar, had het type van een Engelschen predikant. Zoo'n echt Engelsche kop,
tegelijk gepondereerd, vast, regelmatig, onbewegelijk als een Hofkoetsier, zonder
veel aandoeningen, zonder Duitsche lyriek en metaphysica (vergelijk vorst von
Bülow, den kanselier onder den keizer Wilhelm II, later gezant te Rome, een echten
rastypeerenden Duitschen kop). Thomas, wit-zilveren Thomas, met zilverglans ook
in uw lichtblauwe oogen, waardig, redelijk beperkt en vast man, uw wezen zal ik
nooit vergeten.
Bij Teixeira hadden wij des ochtends dat al dadelijk stevig makende Engelsche
eerste-ontbijt: warme borden, warme eyeren en ham, warme haddock, die in Holland
zeldzaam voorkomende visch, een vleeschkaas of vleeschjam, en gewone jam, kazen,
gebakken tomaten, heete thee.
Des avonds togen wij, in onze rokken, witte dassen en gibus, naar de
tooneelvertooningen en balletten. Nooit zag ik te Parijs, Petersburg of Moskou
(hoewel onder den Tsaar Rusland bekend was om zijn balletten) zoo mooi dansen
als te Londen. Vooral toen in the Empire en the Alhambra. Mooi dansen is eigenlijk
alleen geïnspireerd dansen, - ik spreek nu, wel te verstaan, van ‘kunst’, van
schouwburgen en balletten. Bij mijn kennissen heb ik jonge paartjes, met gracieus
gevormde lichamen, zien dansen, dat het een lust was om te zien. Maar dat, - hoewel
ik
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het, alles samen genomen, voor iets beters houd dan het mooyere dansen der
beroepskunstenaars - is absoluut niet dát. Alleen geïnspireerd dansen, - zoo, dat de
geest van den danser in verrukking is en deze verrukking zich uitdrukt in zijn dans
- is mooi dansen. De kunst is zoo iets, dat het gevoel, met als hoogste manifestatie
daarvan die verrukking, daarvan het eerste en bijna eenige vereischte is, zóó zeer,
dat volstrekt correct, volmaakt dansen, zonder gevoel, niet alleen niet bijzonder mooi,
maar zelfs leelijk is. Dit is leelijk, dit is leelijker dan onbeholpen dansen, omdat het
strijdt tegen het wezen, tegen de ziel, der kunst, omdat het meent het spontane,
geïnspireerde, te kunnen vervangen door iets alleen werktuigelijk onberispelijks.
Buitengewoon leelijk waren daarom de dansen van Isadora Duncan, althans die,
welke ik zag.
In het stadion te Amsterdam woonde ik eens een rugby-match van Engelschen bij.
Dit was een verrukkelijk schouwspel, omdat die luitjes de sport tot een kunst maakten.
Zij speelden rythmisch. Zij hadden het spel allen als een heerlijk spel ook voor den
geest, begrepen, en speelden van het gevoel van dat begrip uit. Zij maakten een,
bewegend en voorbijgaand, zeer tijdelijk levend, kunstwerk. Zij weefden samenstellen
van bewegingen tot duizende, gratievolle, dans-gelijke geheelen. Zij gaven werkelijk
het poëem van het spel van de jeugd.
Eenigszins zóó nu, werd ook gedanst in the Empire. Waarschijnlijk was er een
bestuurder geweest, die den meisjes begrip van, gloeijenden ijver en enthousiasme
voor hun kunst had gegeven. Dat moet iemand zijn, die het geheel der bewegende
ballet-figuren voor-uit ziet, voor-uit vóor zich ziet, en die zijn schoone zien daarvan
eenigermate weet over te storten in de ballettisten.
Móoi zijn zulke balletten alléén dán, wanneer een gemeenschappelijk begrip van
en gevoel vóór wat zij doen, in alle, de figuren volbrengende, danseressen is gevaren,
wanneer men ziet, hoe zij zelve als iets moois, en als meêdoende in iets grooter
moois, gevoelen wat zij doen. Meestal zijn echter de solo-danseressen ook niet goed.
Lenige lijfjes, soepele bewegingen, in lichtkleurige, luchtige kleedjes, met strak en
luchtig uitstaande rokjes, de geheele gestalten nog het meest vlinders gelijkend, als
zij komen aantrippelen op de teenen, de voeten verticaal gestrekt, de armen wijd
uitgestrekt of als een ovaal bloemenmandhengsel met de handen samengevlochten
boven het hoofd, achter-over-buigend, het geheele lichaam zoo buigzaam als gespoten
water, zoodat het hoofd, achter-over, zoo laag als de knieën komt, - lenige lijfjes,
soepele bewegingen, lichte blijheid uitdrukkende kleedjes-vormen en -kleuren; maar móói - zèlden.
Dus niet, of zelden, mooi, beschouwd van, van poëzie-begrip en poëzie-liefde
doordrongen, danskunst-kennis uit; maar móói, zoo'n avond, tusschen
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de andere gewone realiteits-aspecten, in de pittoresque herinnering, het fijne, kleine,
teeder-bleeke, gezicht van Teixeira de Mattos als een camée van ivoorkleurig biscuit
onder den kap der haren, de mat bruine, die bijna van dezelfde materie leken, maar
dan in het vermoeid zijïge, en achter dat kopje van een voorbijgaanden prins uit
ouden tijd, de achtergrond van zaal en tooneel, met lichtglansen op het verlichte
goud, met al zijn lila, rose, wit, mauve, beige, zilver, in dunne, doorzichtige, ranke
versieringsvormen.
Het kopje van Teixeira, met de witte boord-das van den avond-rok, in de ruimte
vol licht en muziek, voor den licht rijken, rijk licht-kleurigen achtergrond. Ach, het
impressioneerde hem niet. Hij kende al zoo veel zoo. Hij leefde daar altijd in. Klein
kapsel van matkleurige, zijïge halmen. Klein aangezicht van verivoord bloemenpoeder.
Flauwe, schemerende kleuren, en matte kleuren, licht blauw-en-grijze oogen, van
zeer oude soortelijke herkomst, aangezicht-geheel van zeer fijne oude, bleek beige
aschkorst-kleur. Groote fijne koningsneus. Hij was katholiek. Een katholieke
oud-adellijke Portugeesche Israëliet. Boven zijn bed, zoo niet boven zijn bad, hing
een crucifix. Alles wat hij deed was even gemakkelijk, ingeleefd, en gewoon. Ik
geloof, als ik het zeggen mag, niet, dat hij door de oude fijnheid van al zijn
levensbewegingen ooit iemand gehinderd heeft, zelfs niet den rondsten industriëel
of den felsten O-wee-er, omdat die fijnheid als zoodanig te groot was om door iemand
opgemerkt te worden.
Hoewel nimmer schaterend, was hij toch, getemperd, zeer goed-lachsch. In het
wassenbeeldenspel van mistress Tussaud hadden wij een volkomen succes met een
aardigheid. Ik, met een reispak aan, zette mij namelijk op een van die om een hooge
plant als een breede fluweelen ring geplaatste divans en hield mij, met de Baedeker
in de hand, onbewegelijk, als een beeld, dat een bezoeker moet voorstellen. Teixera
naderde, met den monocle voor het oog en den catalogus in de hand, als een bezoeker,
die, eerst even, en dan hoe langer hoe meer, door iets opmerkzaam wordt. Hij kwam
vlak voor mij staan, boog zich links en rechts om dit beeld goed op te nemen, ging
dan weer eenige passen terug en raakte mij vervolgens met zijn speurend gelaat bijna
aan. Dit gedrag trok andere bezoekers, die wilden weten wat toch de belangstelling
van dien mijnheer zoo ongewoon gaande maakte. Weldra was ik omringd door een
kring ernstige gadeslaanders. Toen de, meest zwijgende, belangstelling een flinken
graad had bereikt, rees ik plotseling op en de kleine menigte dankend groetend verliet
ik de plek....
Over-dag was ik meestal alleen, daar Teixeira naar zijne zaken was. Ik bezocht dan
de National Gallery, het British Museum en het South
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Kensington Museum. Ik ging altijd maar door, soms wat vermoeid maar steeds
opgehouden door de levendigheid en groote verscheidenheid der indrukken. Ofschoon
Parijs zeer goed kennende, - waar ik toen echter in drie jaar niet geweest was - zag
ik hier een geheel nieuwe, een te gelijk vreemde èn, objectief gezien, hoogere, betere,
wereld, die mij wel niet als deel van haar in zich had opgenomen, maar midden in
welke ik mij dan toch bevond.
Ik zag hier fraaie schilderstukken, ook de Engelschen, Reynolds, Turner, Hogarth,
Raeburn, Constable, Whistler, op zijn best. Magnifieke Italianen ook. Maar ik was
toen in de schilderkunst nog niet zoo ingeleefd als later. Veel hield ik mij bezig met
de Aegyptische, Grieksche en Romeinsche beeldhouwkunst. Ik verlang echter in een
museum steeds naar het mooye, minder naar het interessante, zooals b.v. mummies
zijn. Het interessante is b.v. waar de steen, waaruit de Aegyptische beelden gemaakt
zijn, gedolven wordt, door welke geologische invloeden die steen anders van gehalte
dan andere steensoorten is, hoe het delven, vervoeren en bewerken geschiedde, welke
ideeën de beeldhouwers hadden en wilden uitdrukken, in welken tijd precies die
leefden, wie hun voorgangers en ouders waren, hoe hun opleiding was en wat de
lotgevallen hunner werken na hun dood. Ik geloof echter, dat in de menschheid, in
enkele menschen meer uit het onbewuste ophaalbaar en tot ont-wikkeling te brengen,
een volstrekt en algemeen schoonheidsideaal aanwezig is, ik geloof, dat in
kunstwerken tot in de meest van elkaâr verschillende stijlen - zooals b.v. de
Chineesche, de Indische, de Aegyptische en de Grieksche - met betrekking tot dat
ideaal iets gemeenschappelijks is te vinden; dat de verwerkelijking van dat ideaal in
verschillende gráden heeft plaats gehad, - dat die verwerkelijking alleen te zien is in
onmiddellijk als ‘mooi’ of ‘schoon’ treffende werken; - en nu is het mij er om te
doen, in verband met alle qualiteiten en karakteristieke eigenschappen, den bereikten
ideaal-verwerkelijkings-graad in een kunstwerk te zien en zoo goed mogelijk zijn
plaats in het geheel der schoonheids-wedergeving, zooals dat in de gezamentlijkheid
aller beste kunstwerken zich bevindt, vast te stellen.
Er is, naar mijn idee, b.v. een verhouding tusschen een realistisch Japansch poppetje
in het Ethnographisch museüm te Leiden en de Venus v. Milo in het Louvre. Stelt
men zich het geheel der gebeurde schoonheidswedergeving voor als een der vlakken
van een pyramide, met een vak van louter goud boven-aan, daaronder vakken van
licht (goud-) blauw en groen, en zoo verder, - dan bevindt die Venus zich in het
bovenste vak en het Japansche poppetje schuin een eind daaronder in een grijs rood
vakje.
Dit idee hebben alle kunstenaars en erge kunstzinnigen, zonder het te weten
dikwijls. Waar twee kunstzinnigen twee bizonder mooye oude voorwerpen
beschouwen, en, na lang mijmeren, een hunner, op een der twee voorwerpen wijzend,
stil zegt: ‘ja, maar dát vind ik toch nóg

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

118
mooyer’, - daar meent hij, dat zíjn, zeer ontwikkelde, en zoo voorts, ‘smaak’ (gegrond
op zijn ervaring, enz.) hem eenvoudig dit eene voorwerp mooyer doet vinden dan
dat andere; maar het zoo even door mij bloot gelegde denk-beeld ís ook in het lokaal,
is ín hen, is áchter hun gedachten over hun smaak, kennis, oordeel en zoo voort.
De Londensche musea zijn grijze, grauwe, van licht grauw tot zwart grauw,
gebouwen. Hun gewichtigheid, met het paleis- of tempelachtige, dat zij hebben,
gezien in het stadsgeheel in vogelvlucht, staat tot de koningspaleizen en tempels,
juist evenredig aan de waarde van Koningschap, Godsdienst èn Kunst of Democratie
(want de Idee ‘Kunst’ is de bloem der Democratische gedachte) in het volksleven.
In de musea staan en hangen de kunstwerken. De bezoekers knielen en bidden er
niet; maar drentelen, soms de mannen met de hoeden op, en kijken. Zij zijn echter
stil. Zij zijn er veel stiller dan in manufactuurwinkels, en iets stiller nog dan in
kunstwinkels. Alleen Doctor Abraham Bredius, de oud-directeur van het Mauritshuis
te 's-Hage, en eigenaar van die prachtige Rembrandt's, spreekt, min of meer te recht,
met de commando-stem van een generaal bij een manoeuvre, in alle binnen- en
buitenlandsche musea.
Eens in mijn geheele leven maar heb ik een ontroering bij een levend mensch in
een museüm gezien. Het was die van een reeds oudere dame, staande voor de
gerestaureerde schildering der officieren van den Sint-Joris-Doelen van Frans Hals
in het Halsmuseüm te Haarlem. Gaf ik mij nu nog over aan letterkundige lyriek, dan
schreef ik nu: ‘haar had ik willen omhelzen, haar had ik willen volgen tot het einde
der wereld’. Nú schrijf ik slechts: ‘háár had ik toch zoo gaarne eens even gesproken
en dan zou ik bij die kleine wisseling van woorden, iets dieps voor haar hebben
gevoeld.’
Ik ben van meening, dat een man nooit in tegenwoordigheid van een ander zichtbaar
ontroerd (tot huilens, bevens, toe), door zijn ontroering ‘overweldigd’, moet zijn.
Mooi vond ik b.v. toen een van de Roëlls zijn vrouw te Leusden naar het graf
bracht, hij daar zelf een toespraak hield, waarbij de waardige en innige woorden,
volkomen duidelijk en geäccentueerd uitgesproken, gedragen werden in stemklanken
van groote innerlijke ontroering. Dergelijke ontroeringen te ontmoeten, behoort tot
de beste oogenblikken in het leven.
Nu was de vrouw, van wie ik zoo even sprak, bleek van
s c h o o n h e i d s - ontroering, hetgeen iets geheel aparts is, afwijkend van, en in zeker
opzicht verheven boven, de algemeen menschelijke ontroeringen.
Het is, naar anthropologisch-zoölogische indeeling, de kunstgeleerden-
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en poëtische-philosophen-ontroering; maar naar een geestes-natuurkundige indeeling,
waarbij aan het ethische en poëtische een tot in het ‘goddelijke’ reikende dracht
wordt toegekend, behoort het tot de hoogste werkingen, die van de Schoone Kunsten
kunnen uitgaan.
Het is een vak-ontroering. Men kan zich denken, dat zelfs een schoenmaker een
oogenblik bleek en bevend zal worden bij het zien van een schoenenpaar, waarin
een zekere wrong van elegantie is uitgedrukt, en te gelijk een omvatting, zoo alsof
het met moeders- of minnaarsliefde ware, van een kleinen voet.
Het is dan ook alleen voor zoover men zelf kunstenaars-geest heeft, dat men zeer
zal getroffen worden door de bleekheid van die eenvoudige, in donkere, zwarte
stoffen, en met een voile voor het aangezicht, gekleede, reeds oudere vrouw tegenover
het door de restauratie tot zijn pralende schoonheid ontblootte meesterstuk van Hals.
Dát was dus begrijpen van, en dát was dus getroffen zijn door, de
zeventiende-eeuwsche Hollandsche schilderkunst.
Aan die schilderkunst ontbreekt het goddelijke (zooals wij dat b.v. bij de Grieksche
beeldhouwers zien). Maar te gelijk overtrèft, althans evenaart, zij dat goddelijke, zoû
men zeggen. Terwijl niet uit te maken is, of zij alleen ónze begripjes omtrent ‘het
goddelijke’ overtreft, of dat zij werkelijk, objectief, het goddelijke, zooals dat in
vroegere beschavingen in de schoone kunsten is uitgedrukt, overtreft of evenaart. In
dát geval zoude zij dus in de hemel- en wereldgeschiedenis de portée hebben van
een tweeden engelenopstand tegen God, na dien van Lucifer.
Met mijn gastheer Alexander, bezocht ik te Londen in September 1894 zijn neef,
den beeldhouwer Henri, Teixeira de Mattos. Deze studeerde dagelijks in den
Dierentuin, den Londenschen ‘Zoo’. Hij had een kolossale groep, een gevecht van
wilde beesten voorstellend, gemaakt. In zijn atelier was een tot aan de hooge zoldering
reikende porte-cochère, waardoor die groep, met groote moeite en kosten, naar de
tentoonstellingen vervoerd werd. Ook had hij de buste van een Engelsch staatsman,
ik meen Salisbury, gemaakt. Zijne echtgenoote was er ook, en een charmante dochter
van een twaalf jaar.
Alexander was lid van verschillende clubs, onder anderen de Prince of Wales-club,
dien wij een paar maal bezochten. Tot de Hollandsche Club brachten wij het niet. Ik
vind dat je als Hollander toch nergens zoo prettig woont als in je eigen land. Ik heb
de Hollandsche Kolonies in buitenlandsche steden, althans die van Londen, Parijs
en Hamburg, gedeeltelijk leeren kennen, en mij een denkbeeld gemaakt van het leven
onzer natiegenooten in die vreemde steden. Zij maken het zich er gezellig
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genoeg; maar in het geheel van het leven blijf je toch altijd eenigszins een vreemde
eend in de bijt.
Ook bezochten Alexander T.d.M. en ik Alma Tadema. Deze was genaturaliseerd
Engelschman, geheel in het Londensche leven ingeleefd en nagenoeg alleen met
Engelschen verkeerende. Om zijn tuin was een muur met een eerste voordeur er in.
Deze deur gaf, door een open, ellebooghoek vormenden, gang, van paarsgewijs door,
den gang overbogende, friezen aan elkaar verbonden, en met bloemenslingers
omwonden, pilaren, door den tuin, toegang tot de tweede voordeur, aan het huis zelf.
Het was daar stil in die buurt en, eenmaal binnen de omheining, was men als geheel
ergens buiten op het land. Voor men aan het atelier kwam, was er in het, geheel van
de edelste materialen gebouwd, huis, een ruimtetje, in den stijl eener Japansche
badkamer, waarvan alle smalle wandpaneelen elk door een ander lid van het
Koninklijk Engelsch Kunstenaars-Instituut met eene voorstelling beschilderd waren.
In het atelier waren verschillende afdeelingen en een soort hooge balustrade met
poortjes daarin. Achter een dier poortjes was, zóó, dat men het uit de middenruimte
van het atelier juist door dat poortje omkaderd zag, eene schilderij geplaatst, die een
naakten Romeinschen slaaf, op den rug gezien, voorstelde. De schilder vertelde ons,
dat dit stuk vroeger deel uitmaakte van zijn groote werk, het ‘Bezoek van Keizer
Augustus aan een pottenbakkerij’, dat door H.M. de Koningin-Moeder der
Nederlanden was aangekocht. Het kon echter alleen aan zijne bestemming ten paleize
worden gegeven indien de slaaf van het werk verwijderd werd.
Alma Tadema, de vertegenwoordiger van een zelfde cultuur als in Nederland Mr.
Carel Vosmaer, sprak mij overigens over Vosmaer en J.A. Alberdingk Thijm als elk
de voorstander van een der twee groote stroomingen, die zich in de Europeesche
beschaving hebben doen gelden.
Alma Tadema was een stevig man en had dat practische, dat zakelijke, dat men,
in verschillende nuancen, ook bij andere zeer goede kunstenaars, zooals den
Haagschen schilder H.W. Mesdag, Mengelberg den orchest-directeur, den architect
Eduard Cuypers, en den dramaturg van Riemsdijk kon opmerken.
Men moet niet vragen of een kunstenaar al of niet zakelijk mag of kan zijn. Zoodra
hij iets even goeds te weeg brengt als zijn meer droomerige collega, mag hij niet
alleen zakelijk zijn maar is zelfs dit zakelijke superieur te achten aan het droomerige.
De zakelijke heeft dan de kunst in zijn macht, terwijl de kunst het den droomerigen
heeft. Rubens overtrof b.v. al zijn tijd-en-landgenooten collega's en was, meen ik,
een zeer zakelijk baasje. Ook Claudel b.v. is diplomaat (gezant van Frankrijk in
Noorwegen, thans in China), en een der beste, zoo niet de beste, de meest gevoelvolle
en mystische, letterkundige kunstenaar van zijn vaderland.
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Voor zoover ik weet, is mij te Londen, toen, voor de eerste en eenige maal mijns
levens, gebeurd, dat de Hollandsche uitdrukking, meestal alleen door boerenkinkels,
en zeer zelden door diplomaten bewaarheid, die vermeldt, dat men met open mond
iets aanstaart, ook door mij is bewaarheid geworden. Het was in eene gelegenheid,
die Olympia heette, en waar ik Toorop met eenige leden van zijn vrouws familie
Hall ontmoeten zou. Er was in Olympia een schouwburgzaal voor tien duizend (of
een der-gelijk aantal, b.v. acht of twaalfduizend, of ook twintig duizend, maar niet
twee honderd of één duizend) bezoekers. Een vijver was in 't midden van die zaal,
vóór het tooneel, voor de water-balletten. Het tooneel was gebouwd in de lengte der
zaal. Daar tegenover zaten de bezoekers op alle rangen amphitheatersgewijs. Deze
toeschouwersgroepeering was van zulke afmetingen, dat van het houten pad langs
den vijver, waarop ik mij voortbewoog om mijn plaats te zoeken, van sommige
plekken in 't geheel niet te onderscheiden was, dat er daar menschen-aangezichten
waren, maar het eenvoudig hoog daar opgehangen zeer bezette speldenkussens
geleken. Ik vond mijn plaats op de rijen onder-aan, slechts door het breede houten
omloop-pad van den vijver gescheiden. Toen begon de voorstelling. Acht troepen
acrobaten, vier troepen ballettisten, ieder dezer laatste van twee a driehonderd
kunstenaars, gaven op dat tooneel te gelijker tijd voorstellingen, naast elkaâr.
Ik had nog niet ergens iets van zulke afmetingen en getallen gezien. En daar niet
aan te nemen is, dat de schoonheid door die afmetingen en getallen grooter werd,
kan, zeer tot mijn spijt, niet anders aangenomen worden dan dat de grootheid van
alles als zoodanig, de afmetingen en getallen dus, veroorzaakte, dat ik op een gegeven
oogenblik, tot mij zelf komende, mij er op betrapte met een open mond te zitten
kijken. Dat kleine ding van dien open mond, te midden der ontzachlijk uitgestrekte
stilte en ruimte! Ik vond mij even een neger. En daar bleef het bij. De mond was
drooger dan gewoonlijk geworden, en ik sloot hem. Noch de tien duizend
toeschouwers, noch de paar duizend, of twaalf honderd, vertooners, bekommerden
zich daar intusschen om, niemand van hen. Het spel ging voort. Men zag rijen meisjes
in ròse hansoppen met ronde witte knoopen, zoo groot als broche-doosjes, van voren,
met suikerbroodvormige witte mutsen op; zij waren geverfd met roode blossen op
de koonen, scharlaken lippen, kool-zwarte wenkbrauwbogen; verder bistre op de
boven- en onder-oogleden. Zij hadden atropine in de oogen, om de pupillen te
vergrooten, en bella-donna, om den oogen fonkelenden glans te geven om die
vergrootte pupillen, met de, dus smalle, oogappelranden, heen. De oogen, van zeer
dichtbij gezien, krijgen daardoor iets kunstmatigs; maar van verre gezien, geenzijds
het ‘voet’-licht, zouden zij anders te fletse vruchtjes schijnen. Ik kan overigens de
toepassing
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van dergelijke kunstmiddelen in het gewone leven, - althans voor gezichten, die ook
anders gezond en bevallig zouden zijn - om de bevalligheid te verhoogen, niet
goedkeuren. Want ieder ziet dadelijk wat het is en het boezemt afkeuring in. Het
boezemt afkeuring en medelijden in, ten eerste omdat men bij het kijken, in een
kamer, geen bekoring van al die als kunstmatig zich voordoende kleuren kan
ondervinden, en ten tweede, wijl men vermoedt, dat het iets zeer flets en gerimpelds
moet maskeeren.
Maar men zag dan rijen meisjes in het ròse, rijen meisjes, die hand in hand, in een
slinger, in een boschlaan der coulissen verdwenen, om zeer spoedig daarop in een
reeks achttiende-eeuwsche, aan elkaar verbonden, groene draagkoetsjes terug te
keeren, uit wier venstertjes men dan alleen de bekoorlijke hoofden zag reiken, knikken
en heen en weder deinen.
Daarna kwamen acrobaten-toeren en vervolgens het water-ballet, waarbij men een
smaldeel weelderig opgetuigde lustvaartuigen door den vijver voor het tooneel zag
bewegen.
In sommige booten waren tableaux-vivants-groepen opgesteld, die verschillende
landen der aarde kenmerkend voorstelden. De sneeuwhutten der Eskimoos, de
negerdorpen van Africa. In andere zag men gebeurtenissen uit de geschiedenis. Alles
onbewegelijk. Maar in de laatste werd komisch een zeegevecht tusschen potsierlijke
wezens vertoond, die op elkaâr schoten, met elkaâr worstelden en in het water
tuimelden om daar de worsteling voort te zetten, of eenzaam, door buitengewone
corpulentie voor zinken gevrijwaard, rond te drijven.
Eenige dagen later ging ik voor een dag naar de familie Hall in Surrey. Ik vond
mevrouw de weduwe Hall met hare talrijke kinderen, een tiental wel, alle volwassen.
En Toorop, de geheimzinnige en charmante vreemdeling, te midden dezer familie.
Het was een groot landhuis, omgeven door hellende gazons met het gras van die
bepaalde hard lichte groene kleur. Het huis was van den baksteen, zóó gevormd en
zóó rood van kleur, als die, althans in 1894, alleen in Engeland zoo was. De
roodebaksteen-vlakten der muren - verbroken en omkaderd door banden zandsteen.
Van binnen in het huis was een zeer groote witte hall, waarop de vestibule en alle
kamers uitkwamen. Aan tafel sneed mevrouw Hall, aan het hoofd der tafel gezeten,
vleezen en puddingen voor, en vroeg, na de eerste portie, beurtelings aan ieder
mensch, haar kind, of hij nòg eens wilde; waarop de meesten antwoordden: ‘please’.
De meiden brachten dan die porties rond.
Des middags zouden wij ergens heen gaan. Door een misverstand had ik begrepen,
dat dit het een of ander spel was, een kegelwedstrijd of iets dergelijks. Toen ik vroeg:
‘When begins the game?’ bracht ik een wrevelige ergernis algemeen te weeg. Toorop's
bemiddeling was noodig
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om de vriendelijkheid te herstellen. Het bleek namelijk de kerk te zijn waarheen wij
togen. Er was daar een feestelijke samenkomst ter eere der Moeder Gods Maria. Alle
kleine meisjes van het kerkgebied kwamen twijgen met bloemen, bloeiende heesters
naar het altaar (of wat zoo veel als het altaar was) brengen, en de predikant hield een
toespraak over ‘The Briar and the Rose’.
De werking op den geest van al die dingen, die men zoo bijwoont, is dat zich, door
het zien van zooveel mogelijk van de wereld, eene ondervinding vormt en een
denkbeeld omtrent het menschheidsleven grooter dan de ondervinding en het
denkbeeld waren toen men nog geen stap over de grens van zijn geboorteland had
gezet.
Men gaat op reis en is voortdurend lijdelijk, alleen indrukken ontvangend. Men
is zich niet bewust, dat ons karakter vorming ondergaat of de hoofdlijnen der
gedachtenwegen, waarover wij beschikken, worden gewijzigd. Maar wanneer men
weer te huis gekomen is, heeft onze gedachte omtrent de wereld zich verwijd. Niet
alleen is de voorraad wereldaspecten in onze herinnering vergroot; maar vooral ook
heeft ons inzicht omtrent de regeeringsvormen en de stadsinrichtingen zoowel als
omtrent de schoone kunsten en het verloop der wereldhistorie zich uitgebreid.
Een der momenten, die mij het best heugen, is een wandeling te Londen met den
kort daarna jong gestorven dichter Ernest Dowson. Een grauw, bleek, klein kopje,
vol lijden, dat zich, in den gang der jaren, van vader op zoon verstard had tot een
permanente lijdensuitdrukking in de vormen, zonder dat in dezen laatsten nakomeling
er daarom veel levend, bedrijvig lijden zoude gebeuren. Een vreemd gestaltetje. Een
ander soort wezen bijna. Een klein goor figuurtje binnen de enorme vaste vormen
en ontzachlijk vele bewegingen van de Engelsche cultuur in hare gebouwde straten
en pleinen en gebouwen met hare millioenen menschen (Staatswezen, Handel,
Industrie, Landbouw, Rechtswezen, Samenleving, Ambachten, Schoone Kunsten,
Letteren, Krijgswezen). Maar wij waren broeders, dadelijk. Het intime, dat wat ons
vertrouwd en lief was, de literatuur, dadelijk. Wij kwamen, tegen den avond, op een
wandeling, op den brug over de Theems bij het Parlementsgebouw.
Hier bleef hij staan met het gelaat naar het Parlementsgebouw en wij leunden met
de ellebogen op de brug-balustrade. Het was avondschemering. Wij keken het Westen
in. Aan den horizon was de lucht nog licht. Licht groen was daar aan de lucht. Het
water van de stroomende Thames was met zilver glansende schubbetjes. In de
verbleekende, nog met licht gevulde, ruimte zetten de straatlantaarns kleine felle
blanke lichten. Het Parlementsgebouw lag voor ons in de laagte, aan alle zijden
geheel onombouwd, als een zeer groot kunstig voorwerp open en bloot in zijn tuinen.
De wijzerplaten van zijn torenklok werden verlicht.
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- ‘Dit is de plaats’, zeide Dowson, ‘waarvan Wordsworth gezegd heeft, dat het de
mooiste plek op de aarde is.’
Wij spraken dan verder over Engelsche dichters van den vroegeren en over
Franschen van den toen tegenwoordigen tijd. Er was toen geen Engelsche
dichterschool, die met de Fransche vergeleken kon worden. Zoowel werken van
Oscar Wilde, den dichter en prozaschrijver, als van George Moore, den prozaschrijver,
waren Fransch van karakter. Beiden hadden te Parijs gestudeerd in de tegenwoordige
levende letteren.
Ik herinner mij dat op momenten zooals dat, toen Dowson daar de woorden van
Wordsworth aanhaalde op die plaats zelve, welke zij golden, een soort huivering
door mij heenging en ik het zeer gewichtig vond in de werkelijkheid te beleven van
daar nu op die plaats te zijn.
Ik leerde door Teixeira wel de beste der toen levende jonge Engelsche litteratoren
kennen. Bij voorbeeld Gray. Een interessante jonge man. Hij woonde ook in de
Templebuildings. Wat is er van hem geworden? Dichter, componist, klavierspeler,
schilder, architect zelfs, meen ik. Een zachte stille, fijne kunstenaarsnatuur. Wij
vonden hem te midden van zijn schatten. De Engelsche boeken, met hun illustraties,
met hun bladzijde-kaders, met hun soepele leêren omslagen, van het vierde kwartaal
der 19e eeuw, zijn op zich zelf reeds mooye, cossuë, prettige voorwerpen, die geen
ander land zoo had. Hij was donker van gezichtstint en haar, die Gray. Hij had zoo'n
Engelsch of Schotsch tweed sport- of reispakje aan, zóó als men het op het vasteland
bij kunstenaars niet veel zou vinden. Zijn oud klein kamerorgel stond open. Hij liet
prachtige oude boekjes zien. Getijdenboeken of dergelijke. Middeneeuwsch. Mooi
gecalligraphiëerd, met kleurige uitvoerig geteekende hoofdletters bij het begin der
hoofdstukken, mooye randen om het, dikwijls in twee kolommen beschreven, of
liever be-letterteekend, bladzijgedeelte heen. Heerlijke bandjes. Lekker om aan te
voelen reeds. Tegelijk zoo'n boekje in de hand voelen en het zien! Als in een
verrukkelijk nest rustte de blik op het geheel van warme donkere kleurigheid in die
kamers.
Het tijdschrift, dat door de jonge letterkundigen het meest werd genoemd, heette
T h e Ye l l o w B o o k . Het had een geheel ander voorkomen dan de tijdschriften
der groepen jonge Parijsche litteratoren: Mercure de France, Revue Indépendante,
Revue Blanche, Revue Wagnérienne, Revue Contemporaine (Genève), etc.
Het formaat was quarto. De omslagkleur geel. Het papier en de letter, de inkt,
waren als zoodanig kostbaar en mooi. Een soort Engelsch ‘Hollandsch papier’ of
‘Pro Patria’. Eigenaardig, dat de jonge Engelsche letterkundigen onmiddellijk ook
om het uiterlijk bij de verschijning hunner werken hebben gedacht. Maar, zooals
gezegd, de inhoud was hetzij onbeduidend hetzij op Frankrijk geïnspireerd.
(Slot volgt).
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Strubbelingen,
door Emmy van Lokhorst. (Een fragment).*)
LANGS een spiegelende vliet waarover het lommer zware schaduw riep, wandelden
Bart en Rose naar het elzenboschje. Het geurde naar aarde en zon en water, zij lieten
zich neer op het krokig mos en keken elkaar met glanzende oogen aan.
‘Rose’, hij ving haar smalle vingers in zijn hand, ‘nu moet ik een huisvader worden,
een betrekking, een huis en een dienstmeisje. Dat zal nu moeten gebeuren, hè?’
‘Vind je dat dan niet heerlijk? Ik verheug me zoo op ons eigen huis. We zullen in
elk geval een balcon zien te krijgen. Ik zit graag op een balcon, zelf een beetje
verscholen en dan toch heel ver uitkijken. En mooi tafelgoed zullen we koopen, met
kant en bloemen, en zilver en kristal.’
‘Ja’, zei Bart onzeker, ‘en zal ik dan aan het ministerie blijven of probeeren iets
anders te krijgen? - Ik moet eerst promoveeren, een titel is van waarde en daarvoor
heb ik nu zooveel jaren geploeterd....’
‘Maar kun je dan niet net zoo goed promoveeren als je getrouwd ben?’
‘Eerst trouwen en dan doorworstelen aan mijn dissertatie? Maar lieve kleine
dommerd, dat is onmogelijk. Hoe kan ik aan een dissertatie werken als wij pas
getrouwd zijn? Laat mij nu eerst die studie achter den rug hebben.’
Rose speelde met een bosje halmen en antwoordde niet.
‘Je begrijpt toch wel dat dat veel verstandiger is?’
Geen antwoord.
‘Maar kindje, ik doe het voor ons allebei. Jij zou 't toch akelig vinden, als ik elken
avond me opsloot om in de boeken te zitten? Je zou niets aan me hebben.’
Dikke tranen lagen op Rose's wangen.
‘Je houdt niet van me,’ nokte ze.
‘Maar kindje, wat zeg je nu voor dwaze dingen.’
‘Ik wist het wel, ik heb het van 't begin af aan geweten, je houdt niet van me.’
‘Maar Rose, wat zijn dat nu voor kuren’.
‘Kuren? Omdat je niet wil trouwen, omdat je geen huis wil hebben? Als je van
me hield, dan zou je dadelijk willen trouwen, morgen aan den dag, dan zou je alles
doen wat ik wou....’

*) N.l. van den roman Bart Jorgen, die eerstdaags zal verschijnen bij Nijgh & Van Ditmar.
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‘Rose, ik wil niet dat je nog meer zulke dingen zegt. Nee, keer je hoofd nu niet af.
Kijk me aan. We zijn geen kinderen, we zijn verstan..’
‘Geen verstandige, geen verstandige’, riep Rose, ‘ik ben wèl een kind en ik wil
nergens van hooren, van alles wat je zegt.’
Snikkend wierp zij zich in het gras, haar handen voor haar gezicht.
Bart stond op. ‘Hoor eens Rose, dat gaat te ver, op die manier kunnen we niet
praten.’
‘We hoeven niet te praten’, snikte ze, ‘je hoeft alleen maar van me te houden....’
Hij glimlachte, ‘maar kindje....’
‘Je zegt nooit meer windekelk tegen me en mijn bloem, en mijn theeroos, altijd
maar “maar kindje”, ik wil het niet meer hooren, ik wil niet meer praten....’
‘Wat wil je dan?’ vroeg hij.
Langzaam hief ze haar betraand gezicht naar hem. Ze kwam overeind op haar
knieën, met haar zakdoekje veegde ze haar oogen af en keek hem smeekend aan haar lippen tuitend om een kus.
Hij knielde naast haar, zijn hart werd opnieuw berstens vol mededoogen; zij was
een kind, een teere bloem‘Rose, mijn klein meisje, vergeef me maar, ik zal nog veel meer van je houden....’
‘Ben ik dan je theeroos?’ vroeg ze klagend, in zijn armen weggekropen.
‘Je bent mijn theeroos en mijn madeliefje en mijn orchidee.’
‘Orchidee?’ juichte ze, ‘ja, graag orchidee, graag orchidee, en wat nog meer?’
‘En mijn jasmijnbloesem en mijn berketak en mijn gladioluskelk....’
De oogen in de verte starend, luisterde ze nadenkend:
‘Toch het allerliefste maar je theeroos’, zei ze tenslotte verlegen lachend.
Hij lachte en kuste haar, ‘mag ik zeggen dat je ook dwaas bent, zóó dwaas als
niemand anders op de heele wereld?’
‘Vind je dat lief: dwaas?’ vroeg ze ernstig.
‘Ja, dat vind ik lief.’
‘Dan wil ik wel dwaas zijn, als je me dan een hééleboel kussen geeft.’
Het gebeurde. De zomermiddag neigde naar avond, toen ze naar huis terugkeerden.
De straten waren blank, beregend met paarsch schemer. In de verte gleden gestalten
voorbij, in de uitgestorven straat gingen zij alleen, Bekommering sloop om zijn hart,
maar hij dwong ze terug. Rose hing aan zijn arm, hij zag telkens neer op haar blanke
neusje en haar warrige krullen en zijn mond vertrok in pijn.
Lucie ontving hen vroolijk: ‘De thee is net klaar, kinderen. Is Rose
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een beetje moe? Ga op de divan liggen, zoo.... Ver gewandeld?’
‘Niet zoo ver....’ antwoordde hij vaag, ‘wat heb je daar voor boeken, Lucie?’
‘Suarès, Trois hommes, ken je dat? En Dostojewski's Kleine Held. Een romantisch
knaapje, zóó romantisch als geen man tegenwoordig meer wordt geboren.’
‘Vindt je de mannen zoo nuchter?’ vroeg Bart.
‘De vrouwen ook, onze heele tijd. Maar laten we geen philosofische gesprekken
houden, dan valt Rose in slaap, is 't niet?’
‘Ja’, zei Rose volmondig.
‘Wat wou Rose dan doen?’ vroeg Bart.
‘Ik wou je de stalen laten zien.’
‘Stalen?’ vroeg Bart verwonderd.
‘Ik heb vast eens naar gordijnen gekeken en een divankleed, voor als we ons huis
hebben,’ zei Rose. ‘Kijk, hier heb ik ze. Goudbruin, is dat niet mooi, en wat een zacht
pluche, hè? 't Is net de vacht van een poes, vin je niet, Bart?’
‘Ik heb er geen verstand van’, zei hij kort, een rimpel tusschen zijn oogen.
‘Wat leelijk ben je, als je zoo kijkt,’ zei Rose.
‘Dan maar leelijk.’
‘Maar ik wil geen leelijke man hebben!’
‘Dan moet je een andere man opzoeken kind’.
‘Nee, jij moet die nare rimpel wegdoen.’
‘Ik kan niet altijd lachen.’
‘Waarom niet? Dan ben je niet gelukkig met mij.’
‘Rose, nu is 't uit!’ Hij sprong op. ‘Wat bezielt je vandaag.’
Haastig was Lucie de kamer uitgegaan; hij boog zich over Rose heen, greep haar
twee handen en keek haar recht in de oogen: ‘Nu wil ik nooit meer dat je zegt dat ik
niet gelukkig ben en niet van je hou en al die nonsens meer, begrijp dat goed, Rose.’
‘En als ik het toch zeg?’
Hij liet haar handen los en keek haar besluiteloos aan. ‘Is het je niet voldoende,
dat ik het niet meer wil?’
Ze keek hem aan met een eigenaardigen blik: ‘Je kunt de waarheid niet hooren,
je schrikt ervan als ik de waarheid zeg.’
Hij maakte een hulpeloos gebaar. ‘Als ik niet van je hield, waarom zou ik dan hier
zijn? Waarom zou ik.... hè? zeg dat eens.’
‘Dat weet ik ook niet,’ zei Rose.
‘En toch geloof je, dat ik niet van je hou?’
‘Je houdt niet van me.’
‘Wil ik dan maar weggaan?’
‘Als je dat beter vindt....’
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‘Rose, Rose, waarom ben je zoo moeilijk. God kind, je maakt me zoo bedroefd.’ Hij
zette zich op een punt van den divan en keek naar den grond.
‘Ik maak je niet bedroefd.’
‘Bedoel je, dat....?’
‘Weet je nog wat je zei, dien avond?’
‘Welke avond?’
‘Toen ik voor 't eerst op jouw kamer kwam. Je zei, “Rose, zal ik je beschermen,
wil je dat?” Ik wou het wel, maar jij wilt niet beschermen.’
‘Wil ik je niet beschermen?’
‘Je wilt niet dat ik een kind ben, je wilt dat ik verstan.... verstandig ben.’
‘Maar het eene sluit toch het andere niet uit.’
Ze keek hem aan en bij haar blik drongen de tranen naar zijn oogen.
Hij knielde voor den divan. ‘Je kunt toch ook mijn vrouw zijn, je bent toch niet
enkel maar een kind. We moeten samen het leven door.... Je wilt toch net zoo goed
mij steunen als ik jou?’
‘Ik wil veel van je houden, dat doe ik.’
‘Maar probeer me ook te begrijpen.’
‘Je wilt hebben dat ik me anders maak, dan ik ben, maar dat kan ik niet. Ik hou
van je en dat is voor mij genoeg, maar voor jou niet; jij wil dat ik een monster ben
dat over filosofie praat en niet verlangt om te trouwen!’
‘Maar Rose dan toch.’
‘En ik verlang wèl om te trouwen en ik heb een hekel aan filosofie. Daar’, Rose
gooide een kussen van den divan op den grond.
Bart keek haar aan. ‘Moet ik je nu uitlachen of boos worden?’
‘Geen van tweeën.’
‘Wat moet ik dan doen?’
Ze keek hem aan, kroop speelsch halfweg achter een stoel en keek hem om den
hoek lachend aan: ‘Kusje geven’, zei ze krompratend als een baby.
Terwijl hij haar in zijn armen ving, kwam Lucie weer binnen.
‘De vrede geteekend?’ vroeg ze glimlachend.
‘Voorloopig wel’, zei Bart, maar hij vermeed in Lucie's vorschende oogen te zien.
***
De dagen gingen voorbij. Rose was eindelijk overtuigd, dat hun huwelijk moest
worden uitgesteld tot na Bart's promotie. Op een avond toen zij weer aan het kibbelen
waren geraakt, had Lucie Rose bij de schouders genomen en gezegd: ‘Nu mag je
nooit meer met Bart daarover
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praten, hij heeft al zijn energie noodig om zoo gauw mogelijk met zijn studie af te
rekenen. Wij beidjes, jij en ik zullen stilletjes plannen maken en hem verrassen als
ze klaar zijn. Is dat goed Bart?’
Hij herinnerde zich later met welke warmte Lucie hem had aangezien.
‘Zorg jij maar voor Rose en mij, we zijn een paar hulpelooze kinderen,’ antwoordde
hij en achter haar stoel komend, kuste hij haar weerbarstig zwarte haar.
Lucie bukte snel haar hoofd over het werk dat zij onderhanden had. Bart zag hoe
zij tot in haar hals rood werd.
Sinds dien avond had Rose telkens kleine geheimen met Lucie. Als Bart haar wilde
liefkoozen, ontsnapte ze aan zijn armen en ging lang en druk met Lucie fluisteren,
zonder naar Bart om te kijken. Rose ontving hem soms met een zwijgenden boozen
blik, die hem geheel van streek bracht; ze wilde nergens op antwoorden, ging zoover
mogelijk van hem af zitten of begon als hij midden in een zin was, voor zich heen
te neuriën of hij niet in de kamer was.
Hij begon met boos te worden, pakte haar bij de ellebogen en keek haar strak in
de oogen, die zij even strak op hem gevestigd hield.
‘Moet het vanavond nu weer zóó gaan? vroeg hij zacht.’ Hij keek naar haar kleinen
rosen mond dien ze minachtend vertrok; voor hij wist wat hij deed, bukte hij zijn
lippen naar dien mond. Maar zij boog haar hoofd weg, links, rechts, achterover. Hij
zag dat ze moest lachen, en toch trachtte boos te blijven en hij bruskeerde den toestand
door haar weerstand plotseling te overwinnen en haar met geweld te kussen.
Maar dan barstte een geweldig onweer los.
‘Je bent een tyran, je bent een nare wildeman!’ riep Rose schreiend en veegde
verwoed over haar mond. ‘Ik wil niet dat je me zoent, ik wil niet dat je....’ en ze liep
huilend naar het andere eind van de kamer.
‘God kind, wat is er nu toch; je moet die kuren afleeren. Ik jaag mijn werk af, om
nog hier te kunnen komen en je ontvangt me zóó.’
‘Was dan niet gekomen!’ riep Rose, ‘ik begrijp heelemaal niet waarom je nog hier
komt, bij zoo'n dom kind met kuren. Er zijn een heele massa verstandige vrouwen
in de wereld, daar moet je dan maar liever naar toe gaan.’
‘Wil je me nu eens vertellen, waarom je me zoo ontvangt?’
‘Ik ontvang je heelemaal niet. Jij komt hier, dat moet jij weten.’
Stampvoetend liep Bart om de tafel.
‘Dat is niet te verdragen!’ riep hij en keek Rose aan. ‘Je speelt een gevaarlijk
spelletje, Rose. Pas op dat het niet te lang duurt.’
Ze haalde haar schouders op. Hij zakte op een stoel, uitgeput van vermoeienis als
had hij urenlang geloopen; hij veegde met zijn zakdoek over zijn voorhoofd en bleef
in elkaar gedoken zitten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

130
Hij hoorde een zachte stap, een hand pakte de leuning van zijn stoel er ritselde iets
achter zijn rug, hij wist hoe zij haar hoofd naar voren boog, om zijn gezicht te zien.
Hij keerde zich om en keek haar treurig aan. Zij sloeg plotseling haar smalle armen
om hem heen, knielde tusschen zijn knieën en hield haar hoofd tegen zijn vest. Hij
bewoog niet, bleef moedeloos voor zich uitzien. Een kleine hand kroop langs zijn
vest omhoog, ritselde aan zijn das; aan zijn boord en kwam bedeesd aan zijn wang
liggen. Hij keek neer op haar warrige haar; ze hield haar hoofd weggeborgen, haar
klein figuurtje ging schuil in zijn ruige mannekleeren.
De hand gleed met duizend voorzorgen van zijn wang naar zijn mond en bleef
daar wachten, licht als een bloemblad tegen zijn lippen gedrukt, bleef wachten tot
zijn lippen zich bewogen en onwillig kusten.
Dan werd het hoofd opgetild en langzaam volgde het den weg van de hand. Als
het op de hoogte van zijn gezicht was, kwamen zich twee handen voor zijn oogen
spreiden en hij voelde zijn mond gekust door warme schromende meisjeslippen.
Hij nam haar vingers weg van zijn oogen legde zijn andere hand op haar hoofd en
vroeg, als een vader zoo teeder en vergevend: ‘Waarom toch, waarom doe je mij
telkens verdriet?’
Zij lachte, speelde met zijn das, sloeg de oogen naar hem op en zei bijna
onhoorbaar: ‘Om te zien of je nog van mij houdt.’
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Het lied der velen
door Frits Tingen.
Dat vreemde, stil-gedragen leed,
Dat ieder loochent, die toch weet
Dat hij het draagt,
Dat heeft vandaag den langen dag
Met onverzettelijk gezag
Aldoor geklaagd
Zijn vage wijs en woordloos lied,
Dat ik door lach en praten niet
Van mij verdreef Dat in den morgen op mij zonk,
Dat in den middag in mij klonk,
Dat altijd bleef.
Ik hoor het als een verre fluit,
Een wijd, onwezenlijk geluid.
Wat is het toch?
Nu, in den avond, nu het stil
Is en ik rustig denken wil,
Hoor ik het nog.
Ik heb het uit den wind verstaan,
Die van de verre velden aan,
Door straat na straat
En hooger, langs de huizen joeg,
En die een lied van droefheid droeg
Op wondre maat.
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En 't was mij of 'k het voelen kon
In 't schijnsel van de matte zon,
Dat als vermoeid
Met zacht en zorgelijk gebaar
Heel even rustte op mijn haar....
Dan was vervloeid.
Ik noemde wel dien weemoed ‘niets’,
Maar altijd bleef dat vreemde ‘iets’,
Dat stille, dat
Noch vorm, noch stem of naam ontving,
En dat toch sprak uit ieder ding......
Ik weet niet wat.
Ik weet niet wat, niet waarvandaan!
Ik heb nog altijd niet verstaan
Dat durend lied.
Maar hoe het ruischte, hoe het riep,
De schoonheid, die mijn liefde schiep,
Die stoorde 't niet.
Straks zing ik heel dien weemoed door
Mijn Liefste, tot uw luistrend oor
En ben bevrijd!
't Is of geheel het menschdom zucht
En dit onwezenlijk gerucht
Om Liefde schreit.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Willem Elsschot, De Verlossing, Bussum, Van Dishoeck, 1921.
Willem Elsschot is zeker geen veelschrijver. Het is acht jaar geleden dat zijn ‘V i l l a
d e s R o s e s ’ verscheen, dat sterke en geestige boek, hier door mij ‘de verrassing
van het seizoen’ genoemd. Ik zie, dat er sindsdien nog een novelle van hem verschenen
is, die mij niet in handen kwam: ‘Een Ontgoocheling’. En nu ‘De Verlossing’. Dat
is álles.
Wanneer men dit nieuwe boekje nu leest, begrijpt men eigenlijk niet goed, waaróm
het zoo weinig moest zijn. ‘De Verlossing’, evenals ‘Villa des Roses’, lijkt losweg
neergeschreven, met de gemakkelijkheid van iemand die de onderwerpen, de typen,
de scènes, maar voor 't grijpen heeft. Een Flaubert-natuur, één die twaalf ‘brouillons’
maakt, en dan nog niet tevreden is, een zoeker naar het eenig juiste woord, het eenig
passende rhytme, is Elsschot zeker niet. Zelfs een weinig nonchalant en wat ruw
schijnt hij uitgevallen - al is dit nieuwe boekje zorgvuldiger van schriftuur dan de
beroemde ‘Villa’. Ook om de compositie bekommert zich deze oer-krachtige Vlaming
al héél weinig. Hij schijnt overtuigd, dat de waarheid moet boeien, altijd en overal,
dat in den sterken greep álles gelegen is. En ja, de sterke greep, hij zal het zich wel
duchtig bewust zijn, dien te bezitten! Zijn gemakkelijkheid is die van de zelfbewuste
kracht.
Laat ik het verder maar eerlijk zeggen: de Willem Elsschot van acht jaar geleden
was mij liever. Ook de Villa des Roses bevatte, op twee uitzonderingen na, niets dan
ploertige, schunnige wezens, maar die twee, het vrouwtje Louise vooral, maakten
héél veel goed, zij behoedden ons voor verstikking in ploertigheid. Het vrouwtje
Louise, nog na acht jaar staat zij mij duidelijk voor - een oase! - met welk een liefde
en ingehouden teederheid was zij gegeven. In ‘De Verlossing’ - 't is waar - was voor
deze soort teederheid eigenlijk in 't geheel geen kans. Het is daarom misschien
Elsschots schuld niet, dat zijn beste eigenschappen in dit nieuwe boekje niet tot hun
recht kwamen. Maar 't is tevens, met dat al, maar goed, dat deze Verlossing slechts
183 bladzijden telt; ware het een lang verhaal geworden, zoo iets b.v. als Emants'
Liefdeleven, men zou ten slotte zijn gaan bidden om.... verlossing! Andersoortig
weer dan de bewoners der Villa des Roses, niet zoo burgerlijk-ploertig misschien,
zijn Pol van Domburg en zijn dorpsgenooten van een koude hardheid, die huiveren
doet. Men lacht ook bij dit verhaal, maar men schaamt zich telkens over dat lachen.
Brr, wat een lugubere troep schavuiten ziet Elsschot om zich heen!
En toch houd ik vol - gelijk acht jaar geleden - dat men verkeerd doet dezen
schrijver ‘cynisch’ te schelden. Elsschot lacht, hard en haast
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ruw, om zijn eigen medelijden - maar dat medelijden leeft niettemin. Het ging uit
naar de vrouw Sideria vooral, maar b.v. ook naar dat snoevend handelsreizigertje
van bl. 110 en volgende. Kostelijke bladzijden!
Ik sprak even van Emants. Men denkt wel eens aan Emants bij 't lezen van Elsschot.
Maar Emants, hoewel er in pessimisme en waarheidsliefde, in wreedheid (als ge wilt)
nabij komend, is een kalm redeneerende meneer vergeleken bij dit enkel maar raak
teekenend, bijna had ik geschreven: raak-pátsend kunstenaarstemperament. Een
caricaturist à la Forain zou men Elsschot kunnen noemen. Ware men niet heimelijk
overtuigd, dat wat men wel gaarne als caricatuur zou zien, het levende leven zelf is,
het leven is zoo'n luguber hol als een Belgisch ‘gehucht’ blijkbaar zijn kan. Iedere
caricaturist overdrijft. Terwijl Elsschot - o, men kan óók niet zeggen, dat hij ‘den
vinger op de wonde legt’; hij knijpt veeleer in de wonden en doet het vuil er uitspuiten.
Maar dat die wonden er zijn, en nét zoo als hij ze beschrijft, wij zijn er maar al te
zeker van.
Een gruwelijk-knapboek! Inderdaad even knap als gruwelijk. Waarom toch weer
velen láchen zullen. Ook ik heb gelachen. Zoo zijn we nu eenmaal!
H.R.

Henriette Mooy, Acht Dagen, met een voorwoord van L. van Deyssel,
Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1921.
‘Prettig om te lezen, om aan een stuk uit te lezen, is dit boek. Alles is zuiver en goed,
persoonlijk opgemerkt en juist opgeschreven’, zegt Van Deyssel.
Zeker, dat vind ik ook wel zoo. Er is iets pittigs, iets opgewekts en opwekkends,
in het begin vooral, en verder ook telkens, soms bladzijden achtereen. Die eerste
bladzijden in 't bizonder hebben mij geamuseerd. Toch leek het mij al gauw wat
moeilijk, met dézen toon en stijl te boeien, een heel boek door, en ik denk ook wel
haast dat mejuffrouw Mooy mede zoo iets gevoeld heeft. Want vaak is ze plotseling
omgeslagen in iets heel anders, iets erg litteraturigs, mooierigs, dat ik lang niet zoo
gaaf genieten kon als de meer vlotte, ongegeneerde endjes.
Aardig en vlug typeeren kán dit schrijfstertje. Stukjes als dit heb ik in haar boek
het meest genoten: bl. 83 ‘Dag domenee, - domenee.... 'menee....’ drie handen werden
gereikt, gedrukt, drie hoeden gingen beleefd, geheel af -, krachtige, eerbiedwaardige
boerengezichten.
‘Dag broeders, hebt 't wèl’, zei dominé het hoofd gedekt houdende en ook zelfs
niet ‘aantikkende’, en daarna ging hij alleen onder zijn hooge-hoed den zijweg op,
scheef van statigheid, de armen recht langs zijn gekleede jas, de beide pinken opgetipt.
Zoo schreed hij in zijn eenvoud minzaam langs de boomen.’
O, ongetwijfeld, Henr. Mooy heeft humor en hart en zij kan schrijven! Overigens....
zou ik nog heelemaal niet durven zeggen, wat van haar te ver-
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wachten valt. Van vinding en compositie is in een boekje als dit natuurlijk maar
weinig te constateeren. Anders dan op haar wieltocht, wees de weg hier zichzelf aan
mej. Mooij. Laat ons hopen dat zij méér in haar mars heeft.
H.R.

Jac. van der Klei, Sietske, Amsterdam, Hollandsche
Uitgeversmaatschappij, zonder jaartal.
Frans Smits, Het Huis der Smart, Antwerpen, ‘De Sikkel’, Amsterdam,
Em. Quérido, zonder jaartal.
Twee boeken, die niets anders met elkaar gemeen hebben, dan dat zij elk het eerste
werk zijn, hetwelk mij van den schrijver onder oogen komt - en overigens: welk
verschil!
De heer Van der Klei - men onderstelt aanstonds dat hij onderwijzer zou kunnen
zijn, en misschien wel kinderboeken schrijft - is mogelijk een modern mensch, maar
dan toch een met een ouderwetsche ziel. Ach, wat een knus boerenwereldje, in dit
S i e t s k e - bepaald genoeglijk, in dezen tijd, om zoo nog eens toegeeflijk glimlachend
te lezen. Een verhaal van een knappe boerenmeid, en een knappen boerenjongen,
die stellig een knap paar zouden zijn geworden, hadde niet de knappe weduwnaar
bij wie de knappe meid dient, zijne sukkelige vrouw te rechter tijd door den dood
verloren. Dat geeft, natuurlijk, knap teleurstelling, en wrok, en vechtpartijen, en
brandstichting. En aan het barre einde: de vergelding van het cachot ter
ontnuchtering.... maar dit alles zoetjes, zoetjes. Zonder doorleefdheid of bewogenheid,
een gezellig bebabbelen van toch wel erge dingen.
Ik vind hem een onderhoudend prater, dezen schrijver, met zijn sentimenteeligheid
en zijn barren boeren-onzin. Hij weet toch wel te kleuren en te charmeeren, al snijdt
hij graag eens van het leven op. Hij kent stellig de dorpjes ook wel, waarvan hij hier
zoo kwebbelig allerlei folkloristisch meedeelt, en al die familie's daar, en hun sjofele
doening. En ik gelóóf hem meestal óók wel, al hou 'k hem frisch in de gaten. Een
mensch heeft nu eenmaal van die oogenblikken, dat hij, zat van allerlei
intellectualistischen onzin, wee van aesthetisch en ander gewauwel, graag eens luistert
naar wat goedaardig gekeuvel, niet al te onsmakelijk voorgedragen....
Maar o jee - wat blijft 't hier allemaal matig.... het genot bedoel ik, of liever het
genoegen, de afleiding van wat ik daar juist noemde: het hyperintellectualistische
en heel den anderen rommel!
De heer Van der Klei bedoelt het goed - maar hij leere: zelfcritiek. Wie
boerenhartstocht wil beelden, kan niet zoo, zonder éénig bedenken, maar
hartstochtloos wat keuvelen, alsmaar keuvelen, eindeloos keuvelen. Hij leere liefde
en eerbied voor de stof. Streve naar innigheid en stofdoordringing. Leere nederigheid
en ootmoed. En hij moet dat praatzieke
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onmiddellijk afzweren. Wie weet, wordt er dan uit hem niet tòch een schrijver! Want
is het niet reeds eene verdienstelijke verdienste, dat hij, vagelijk, heugenissen wekt
aan Zahn?....
Wel héél ander man: Frans Smits, die dat fijne boekje ‘Het Huis der Smart’ schreef!
Ofschoon bij 't eerste kennismaken niet zoo erg innemend. Allemaal ‘opdrachten’;
bij elk verhaal ostentatief een nieuwe; en dan 't heele boekje nòg weer ‘opgedragen’;
en boven elke schets dan nog citaten, motto's, texten.... men kent die sjofele
mentaliteit!
Maar deksel, deze fijne jongen palmt u toch maar lekker in! Hoe boeiend is hij,
en hoe beschaafd! En hoe levend-bewogen en innig-ontroerd is zijn geluid! Dit is
wáárlijk een kunstenaar, zijn greep is vast en zeker, hij overwint u spelend, en hij
lacht, en ge houdt ten laatste óók nog van den in-zachten viking!
Het is een boek, dat minder goed begint, met een tam en vlak verhaal van ‘Een
weezeken’, maar dat reeds in de loopgraaf-geschiedenis van het tweede verhaal
oneindig beter is. ‘Onder den grond’ heet het, en het heeft den adem van het machtig
Leven. ‘Het Huis der Smart’, waarnaar de bundel genoemd is, is een doorleden
verhaal van schrijnend oorlogswee, maar het meest voel ik toch voor ‘Mimosa’, meer
nog dan voor ‘Ecce Homo’.
Maar ook dit laatste heeft ontroerend innige dingen. Jean Carlier, in het hospitaal,
gaat sterven. Eén enkele shrapnellbal had hem neergesmakt, doodelijk getroffen.
Juist naast den navel in het onderlijf gedrongen, zat hij waarschijnlijk nog hier of
daar in de ingewanden. Hij lijdt verschrikkelijk.
- ‘Oh! Oh!....
‘Hij hield mijne hand omkneld, krachteloos. Met moeite haalde hij nog adem.
- ‘Excusez, docteur,.... si je vous.... manque de respect.... mais je dois faire.... un
vent....
- ‘Faites, mon ami, et ne vous gênez pas, sapristi.
‘Hij lichtte met moeite zijn bil op, en een gulp rood bloed sprong van tusschen de
dijen, als een fontein, het bed in, de lakens vervend.
- ‘Pardon.... docteur.... pardon.... je crois.... que j'ai....
‘Zijn hoofd rolde tegen zijn schouder aan....’
Innigheid, fijnheid, ingetogenheid - een zeldzaam f i j n e kracht, ziedaar de groote
verdiensten van dit boekje van Frans Smits.
Men denkt, bij deze verhalen van oorlogssmart, aan den geur van bloemen in den
winter - men denkt aan den geur van de fijne mimosa....
Ware de bundel niet ook beter gekarakterizeerd door hem te noemen naar het
voortreffelijke vierde verhaal: M i m o s a ?....
D.TH. J.
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J.L. Gregory, Paul en Veda, Rotterdam, W.L. en J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij, 1920.
Piet van Assche, De Doode en de Wulpsche Vrouw, Amsterdam, Em.
Querido, 1921.
Bernard Brondgeest, Doolhof, Amsterdam, Em. Querido, 1921.
Met deze drie boeken zijn we bij de vaagheid beland. Kunst is nooit vaag. Niets is
exacter dan juist de kunst. De ziel achter de dingen moet sterker zijn dan de woorden,
de wetenschap welke onder de zinnen ligt, behoort een ijzeren basis te zijn, de techniek
moet tot meer in staat wezen, zoo het noodig is, doch de schepper weet wat
beheersching beteekent. Kunst, de groote kunst, is onverbiddelijk - er is altijd maar
één woord dat - in een bepaald verband, het juiste blijkt. Zelfs wie de vaagheidzelf
zou willen uitbeelden zou daartoe over de meest reëele middelen moeten beschikken.
Vaagheid, verwardheid en ondoorgrondelijkheid zijn altijd verdachte symptonen.
Het is het werk van den dichter om klaarheid en harmonie te scheppen. Daarin uit
hij zijn goddelijke kracht.
De droom en de verbeelding zullen wel immer tot de meest wezenlijke bronnen
van den kunstenaar behooren, doch wie váág droomt is nog niet tot scheppen
geroepen. Ook de droom heeft zijn zonderlinge realiteit. Juist hij heeft een
werkelijkheid, die ontstellend en onverbiddelijk is. Wie echter zwak is tegenover
den droom of wie een droom kunstmatig bouwt tot een wankelig-wit schemerpaleis
met torens als van een suikerbakker, hij behoort tot wie in de kunst dilettanten
genoemd worden.
En al deze arme, droeve droomers, die zouden willen en niet kunnen, die vaag iets
voelen, vaag iets zien en beleven, doch de beteekenis niet vatten van wat zij
aanschouwen, deze droomers worden de schrijvers van zoetelijke, van labyrinthische,
van hoogdravende litteraturigheid.
Vooral de twee eerste der bovengenoemde boeken kenmerken zich door hun
machteloosheid tegenover den droom - de schrijvers hebben het symbool bespeurd
en er met gretige, doch onvaste handen naar gegrepen, zij hebben de vreemde en
droeve stem van hun hart beluisterd, doch geenszins verstaan en ook waren zij er
zich niet van bewust dàt zij niet verstonden, want dit bewustzijn alléén reeds voert
soms al tot kunst.
Ook is het symbool onaantastbaar en zij hebben het symbool als werkelijkheid
aanvaard en ontheiligd.
Paul en Veda zijn twee gelieven die den nedergang vreezen van hun grootsch
gevoel en die beseffen dat slechts de dood van één hunner redding brengen kan. Wat
hier rondom den dood gepraat wordt is niet meer dan gestamel, dat in rethorische
vaagheid verloopt.
Natuurlijk is het de vrouw die tot het afscheid besluit. Zij doet een symbolischen
ommegang door de bloeiende velden en steelt van de natuur het leven weg door de
bloemen te kussen. Dat leven, mèt het hare, gaat
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zij den geliefde geven. Doch hij, door de kracht van zijn liefde, roept haar ziel die
reeds weg was, al leefde haar lichaam nog, terug en alles lijkt nu goed, doch is het
geenszins. De eeuwigheid van zijn liefde blijft niettegenstaande dit alles onzeker en
zij gaat vrijwillig den dood in (zij sterft in zijn armen!) Nu is hij echter niet wezenlijk
bevrijd, en kwijnt - en sterft ook hij? Het slot laat daaromtrent in onzekerheid.
Vaagheid in romantische windselen is een eenigszins griezelig creatuurtje, dat niet
makkelijk te hanteeren valt.
Doch, zoo er in dit werk, bij alle onwezenlijkheid, toch accenten van echtheid te
vinden zijn, die er, gevoegd bij de weelderige romantiek, het sympathieke aan
verleenen van naar alle waarschijnlijkheid te zijn gevloeid uit de pen van een heel
jong, wat topzwaar schrijvertje - het volgend werk, dat den wijdschen titel draagt:
‘De Doode en de Wulpsche Vrouw’, is van bepaald weerzinwekkend gemis aan merg
en echtheid.
Het gegeven ware eenigszins te vergelijken bij Rosmersholm van Ibsen, indien
men, door deze vergelijking alleen reeds niet in het belachelijke verviel. Want
menschen zijn in dit boek niet te vinden, ook zijn het geen karakteristieke
mensch-poppen, zooals het expressionisme ze invoert - doch slechts als mensch
gekleede gegevens die het zelfs niet tot den schijn van een ‘situatie’ brengen.
Wonderlijk is de groote rol welke in deze drie boeken de dood speelt - in het eerste
boek wordt hij opgeroepen als de verzoener, in het tweede is hij de wreede wil van
een wulpsche vrouw (natuurlijk moest de goede, lieve vrouw geofferd worden) en
in het derde gaat hij te werk als de groote maaier, die op het volle veld geen helmpje
staan laat. Hier is de dood als een natuurkracht gezien en na het mystieke gevezel
werkt dit verfrisschend. Hier voelen we tenminste grond onder onze voeten. De
schrijver staat wel op het noodlotsstandpunt en hij houdt, als een vervaarlijk God en
Schepper, erg huis onder zijn menschen, maar hij verstaat het, meer dan de anderen,
ons iets te doen gewaarworden van het leven.
Indien men eenige zonderlinge litteraire escapades over het hoofd wil zien in dit
boek, dat nu eenmaal een ‘Doolhof’ heet en is, dan wordt het mogelijk er een zekere
ruige eerlijkheid en een breede menschelijkheid in te erkennen. De schrijver, die van
de herediteitskwestie niet los kan komen, maakt den indruk van onder Zola's invloed
te staan. Alle figuren uit dit boek zijn schromelijk aangedikt, maar zij hebben
niettemin iets e c h t s . De er rond en tusschen gevlochten litteraire bespiegelingen
zijn van de verdachte, reeds besproken vaagheid en doen het boek geen goed. Het
bezit daarenboven al de typische kenmerken van groote jeugd bij zijn schepper, maar
het is, van het zonderling drietal, het eenige dat mijn aandacht enkele oogenblikken
boeide.
J. DE W.
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D. Bierens de Haan, Het Houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek
en de Renaissance, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921.
Na het waardeerende voorwoord van Dr. Jan Kalf is het bijna niet meer noodig een
aanbeveling te schrijven voor het bovengenoemde werk. Een voorwoord echter wordt
gewoonlijk alleen door hen gelezen, die het boek reeds in bezit hebben, terwijl een
recensie ook hen bereikt, die tot koopen opgewekt moeten worden.
Het is opmerkelijk hoeveel goede, degelijke lectuur de ontwikkelde leek
tegenwoordig onder zijn bereik heeft. De kunsthistorische rubriek is zeker niet het
minst bedeeld en voor ieder, die zich wat wil inspannen en die belangstelling heeft
in de geschiedenis der dingen om hem heen, zijn er heel wat werken op te noemen.
Vooral ons interieur is in den laatsten tijd nog al eens onderhanden genomen en op
verschillende manieren beschreven en gereproduceerd.
Men kan het boek van Bierens de Haan een goede aanvulling noemen van wat er
op dit gebied is geleverd. Naast den Catalogus van Meubelen in het Nederlandsche
Museum; Vogelsang, Die Holländischen Möbel im Rijksmuseum; en Sluyterman,
Huisraad en Binnenhuis in Nederland, bekleedt dit werk een eigen plaats en vormt
van deze een overgang naar de werken over vrije sculptuur, zooals Die Romanische
Steinplastiek in den Nördlichen Nederlanden van Lichtenberg en La Sculpture
hollandaise au Musée d'Amsterdam van Pit. De schrijver behandelt het gesneden
vaste meubilair tijdens de Gothiek en de Renaissance, waarbij hij zich uit den aard
der zaak wendt tot de kerkmeubels en de binnen-architectuur van openbare gebouwen.
Wellicht zal daarop later nog een deel Barok en Lodewijk XVI volgen, .... want dit
boek smaakt naar meer en niet ten onrechte wordt er in het voorwoord op gewezen
dat het ‘leesbaar’ is en ‘wat nieuws geeft’.
Platen*) en tekst zijn goed verzorgd. Men krijgt veel tot nu toe niet gereproduceerde
binnenhuiskunst te zien; zonder platen zou men zich een dergelijk boek niet kunnen
denken en de moderne mensch wil zien, niet alleen lezen. Maar die platen zijn ook
op nauwkeurige en interessante meestal vloeiende wijze beschreven, al stuit men
wel eens een enkelen keer op een minder duidelijke uiteenzetting, zooals in den
overgang van Gothiek naar Renaissance, waarbij het hen, die niet voldoende thuis
zijn in dien tijd wel eens moeite zal kosten den draad vast te houden. Die
onduidelijkheid hier en daar is misschien te wijten aan te groote voorzichtigheid en
eerlijkheid waarmee de schrijver te werk gaat. Men

*) Tot groot gerief van hen, die het boek bij studie willen gebruiken, is de bladzijde van den
haar betreffenden tekst op de plaat vermeld.
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merkt, dat hij alles zelf heeft gezien en van alle kanten bestudeerd en daarna het
geziene met gevoel zoowel als verstand heeft verwerkt. Hij schrijft geen woord neer,
dat hij niet voor zichzelf verantwoorden kan, geeft zich van elke gedachte rekenschap
en is door minutieus onderzoek soms verder doorgedrongen in het wezen van de
ontwikkeling der vormen dan zijn voorgangers. Met bescheidenheid tracht hij eenige
tot nu toe aangenomen verklaringen te weerleggen, zooals het ontstaan van het
briefpaneel, waarin hij afwijkt van de uiteenzetting gegeven in den meubelcatalogus
van het Rijksmuseum. Daarin wordt ook voor het midden der 16e eeuw voornamelijk
den nadruk gelegd op de goede samenwerking van beeldsnijder en schrijnwerker,
terwijl Bierens de Haan daarbij nog nader op Italiaanschen en Franschen uitvloed
wijst en zelfs een scheiding maakt tusschen werk van buitenlanders en inheemsch
werk. Men zou Het Houtsnijwerk dus in sommige opzichten een voortzetting van
den Meubelcatalogus kunnen noemen.
Het is hier niet de plaats om het werk in details na te gaan en fouten op te speuren,
die voor den ontwikkelden leek niet van belang zijn, zooals het voorwoord zegt, te
meer daar bij een nieuw te behandelen stof als deze niet alles in eens volmaakt
doorwerkt en beschreven kan worden. Evenmin moet er hier aanmerking op gemaakt
worden, dat de wisselwerking tusschen hout- en steenvormen, een van de eigenaardige
kenmerken van onze Renaissance, nagenoeg onbesproken blijft, of dat de
beschrijvingen wel eens het karakter van opsommingen hebben, die evenwel veel
wetenswaardigs bevatten. Daarentegen krijgt men een juist beeld van het vakleven
in de late Gothiek en in de Renaissance en van de maatschappelijke positie van den
beeldsnijder. Met de bespreking van den invloed van de prentkunst op beeldhouwwerk
en beeldsnijwerk en het verschil tusschen deze drie technieken, begeeft de schrijver
zich op een bijna ongerept terrein, waar dus zonder eenigen twijfel nog veel te
ontginnen zal zijn.
Ten slotte nog iets over de indeeling van het boek. Doordat de practische indeeling
boven een theoretische werd verkozen, waardoor evenwel de rubrieken geenszins
eenvormig zijn van soortnaam, is er een overzichtelijke groepeering van de te
behandelen stof gemaakt, die het geheele werk ten goede komt. Verder dragen de
welverzorgde lijsten er toe bij het voor hand- en studieboek geschikt te maken; onder
deze registers bevindt zich een minutieus verzorgde lijst van vak- en kunsttermen,
die zeer zeker niet overbodig is.
Moge een werk, dat op deze wijze ons nader brengt tot den kunstzin onzer
voorouders, door velen gewaardeerd worden.
C.E.
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J. GABRIELSE. AAN HET WERK.

HERMAN KRUYDER. ARBEID.
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Een curiosum.
Albert Antoine Gijsberti Hodenpijl (een oud-oom van Ary Prins, die mij deze
gegevens verschafte) werd 21 Oct. 1851 als adjudant-administrateur bij de Marine
geplaatst op de Brik ‘De Haai’ met bestemming voor den schoener ‘Egmond’. In
1852 was hij op een dezer schepen in Indië, waar hij (hoogstwaarschijnlijk op
Amboina) blijkt kennis gemaakt te hebben met Eduard Douwes Dekker (Multatuli),
toen op dat eiland geplaatst als ‘assistent-resident, tevens magistraat en kommandant
van de schutterij’*).
De heeren dronken blijkbaar wel eens een bittertje samen en bij een van die
gelegenheden toonde ‘Gijs’ aan Dekker een exemplaar van dat alleraardigste
prentenboek, toen nog niet lang geleden bij Roelants verschenen: Piet de Smeerpoets.
Dekker had er heel veel plezier in en uitte zijn vroolijke ingenomenheid in een versje,
dat hij op de tweede bladzij van het boek schreef, ‘ex tempore, onder een bittertje’.
Ary Prins, in 't bezit geraakt van het prentenboek, heeft gemeend de lezers van
Elsevier's op zijn beurt plezier te doen door ons Dekker's versje ter reproductie aan
te bieden en mevrouw de weduwe Douwes Dekker-Hamminck Schepel gaf verlof
tot deze reproductie. Dùs vindt men haar in deze kroniek. Is het niet een grappig
rijm?
H.R.

Valentijn Edgar van Uytvanck.
Het teekenen voor periodieken, in het bijzonder weekbladen, is in ons land ondankbaar
werk. En wel vooral, omdat ze dikwijls zoo kort van leven zijn, dat jonge en nog niet
zeer geroutineerde teekenaars niet den tijd hebben, om er in te komen, zich het werk
wat eigen te maken. Bovendien wil een weekblad graag actueel zijn, en zoo krijgt
zulk een schilder of teekenaar dan de opdracht om op zeer korten termijn iets te
leveren, waartoe hij eigenlijk noch de handigheid, noch de gegevens bezit. Zoo gaat
het met de portretten van jubilarissen of van menschen die op een gegeven moment
besproken worden.
En zoo is het wel verklaarbaar, dat de portretten, die Van Uytvanck voor het
weekblad Stad en Land, nu ook al lang weer ter ziele, heeft geteekend, nu juist geen
overrompelenden indruk maakten, terwijl hij toch werkelijk als portrettist bijzondere
gaven en een ernstigen wil heeft meegebracht. Zijn portret van Haverman was niet
gelukkig, en zoo waren er meer; ook de reproductie deed er geen goed aan.
Op zijn expositie in het gebouw Heystee Smit echter, waar een keuze

*) Vgl. J. de Gruyter, Het Leven en de Werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli), deel
I bl. 62.
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van geschilderde en geteekende portretten bijeen was, kwam men tot een geheel
ander oordeel. Hier spraken de portretten van een ernstig zoeken naar het karakter,
van een waarlijk niet algemeen streven om nog iets anders te geven dan de uiterlijke
vormen en de allure, om de modellen niet juist zoo te zien als zij gaarne gezien willen
zijn. Kenmerkend in dit opzicht was het portret van Dirk Schäfer, volstrekt
ongeposeerd, verdiept in zijn pianospel, wèg, zooals de schilder hem het belangrijkst
vond. Ën Rensburg, zich op een stoel nestelend en beginnend, onder het genot van
een sigaar, aan het opzetten van een boom, de schilder Harmen Meurs, ietwat verloren
neerzittend, een bekende jonge actrice, die uitmunt in ietwat pijnlijke, naar het
morbide neigende rollen, ouder dan zij is, weggedoken in haar kleeren, schuw en
peinzend. De drie laatste portretten zijn geschilderd, en ook de kleur werkt mede tot
de interessante expressie. Een geteekend portret van Dr. Frederik van Eeden toont
evenzeer de neiging om de eens vastgehouden impressie sterk door te voeren.
Maar Van Uytvanck schilderde ook stadsgezichten, landschappen en stillevens.
Hij is een Zuid-Nederlander, die al tamelijk lang in ons land woont en werkt, en hij
houdt veel van het Hollandsch landschap, dat hij ziet als donker, besloten, intiem en
zwaar van kleur. Ongetwijfeld, en trouwens erkend, is hij onder den invloed gekomen
van Le Fauconnier, den Noord-Franschman, wiens kunst in ons land zulk een sterke
wijziging heeft ondergaan, en die hier zoozeer school heeft gemaakt. In groote
kleurvlekken, zwaar tegen elkaar opdreunend, schildert ook Van Uytvanck het
Hollandsch landschap, en wel van een zeer eigen karakter getuigen de studies, die
hij uit Urk meebracht, waar hij met Ernst Leyden eenigen tijd doorbracht. Armelijk,
somber, en eenigszins weerloos doet zoo'n Urker weggetje, en zelfs de tamelijk
drukke visschershaven ons aan; de schilder heeft van land en volk een sterke impressie
meegenomen. Een Amsterdamsch straatgezicht op een hoek genomen, met oude
huizen, het houtwerk teekenachtig in zijn onregelmatigheid en zijn buigen onder den
last van den tijd, behoort tot de beste dingen op de tentoonstelling.
C.V.

J. Gabrielse bij Fetter.
Het is nog niet zoo lang geleden dat onze kunstschilders eer overal elders heentrokken
dan naar Insulinde. Zij gingen naar Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, enkelen
naar Italië en Spanje, Algiers of Marokko, maar tot in Indië waagden zich weinigen.
Ik geloof dat Nieuwenkamp wel een van de eersten geweest is, die als kunstenaar de
schoonheid van Indië ging naspeuren. Nu lag het in den aard van zijn kunnen, dat
hij
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meer het decoratieve, meer het ornamentale zag, dan den coloristischen en
teekenachtigen kant.
Sindsdien zijn Dake Jr., Duchattel, Gerdes, Briët, om slechts enkelen te noemen,
er heengegaan, en thans vertoeven er Jan Veth en Isaac Israëls.
Ieder van deze kunstenaars zag Indië natuurlijk op z i j n e wijze, maar velen waren
nog te zeer aan hun Hollandsch kleurengamma gewend om de Indische atmosfeer
direct aan te voelen; mogelijk ook was hun verblijf er te kort voor.
Een der jongste kunstenaars die pas zijn oogst uit Indië heeft medegebracht en
deze eerst bij Gerbrands te Utrecht en daarna bij Fetter te Amsterdam liet zien, is J.
Gabrielse.
Nu is Gabrielse meer teekenaar, ook in zijn schilderwerk, dan colorist. Hij is in
de verte verwant aan Prof. v.d. Waay, heeft diens accurate voordracht en ook wel
gave schildering, en hierdoor voelde hij zich ongetwijfeld meer aangetrokken tot het
figuur dan tot het landschap. Het illustratieve talent dat hij bezit, leent zich meer tot
uitbeelding van kleine gevallen dan tot weergave van grootsche natuurtafereelen.
Hij is daarom op zijn best in zijn teekeningen, die hij op getint papier met wat zwart
en wit, vlot weet neer te schrijven. Ook zijn geschilderde portretten, waarbij het om
de gelijkenis en het costuum te doen is geweest - zooals bij zijn Indische princesjes
- toonen ons zijn begaafdheid en tevens zijn habile schilderwijze. Gelaatskleur,
kleeding, sieraden, ze zijn van tint en stofuitdrukking verzorgd, zooals wij dit van
hem verwachtten. Enkele, vooral van zijn kleine schilderijtjes - ik herinner mij er
een met 'n paar figuurtjes in 't water - zijn zelfs zeer compleet, omdat zij al de goede
eigenschappen van Gabrielse in zich vereenigen, n.l. die van den teekenenden schilder.
Voor mij ligt dan ook zijn sterkste kant in de min of meer illustratieve richting, zooals
ik het zou willen noemen, zonder eenige kleineering, want wat is Rochussen geen
goed illustrator geweest. En ik geloof dan ook dat een talent als dat van Gabrielse
ons uitstekende platen van land- en volkenkunde zou kunnen geven en daar is haast
nog meer behoefte aan dan aan een coloristisch landschap.
R.W.P. Jr.

Herman Kruyder in de kunstzaal De Bois te Haarlem.
Een der stillen in den lande die zonder zelf-overschatting, maar welbewust, wars van
alle reclame-middelen, (ik denk aan Smorenberg die eens eene
Tentoonstellings-advertentie plaatste ten tijde van kolenschaarschte met: ‘De kachel
brandt’, of aan de manier waarop van Wijngaerdt's werken worden aangeboden, als
gold het demisaisons!) wars van alle grootdoenerij het eens gekozen, moeilijk pad
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gaat, ten koste van alles. Juist deze afkeer van alle charlatannerie, gepaard aan het
feit dat Kruyder, zelden tevreden met zijn werk, weinig uit handen geeft, is oorzaak
dat zijn naam nog weinig bekendheid heeft. Hij is jarenlang verguisd en dat maakt
dat hij zich bijna geheel teruggetrokken heeft en levend te midden van menschen,
die hem niet begrijpen, veelal vijandig tegenover hem staan, is zijn werk hem alles.
Contact met andere kunstenaren heeft hij zelden of nooit en zóó, gelukkig met zijn
vrouw, zijn kippen en zijn honden, werkend alleen als de inspiratie hem daartoe
aanzet, gaan Kruyder's dagen in rustig evenwicht voorbij, ook al kloppen de zorgen
van het leven aan zijn deur. Er is iets van den wijsgeer in dezen mensch, natuurmensch
in den besten zin des woords, en deze innerlijke stilte leeft sterk in zijn werk, dat
door het academische heen gegroeid is, in rustige ontplooiïng tot wat op deze
Haarlemsche tentoonstelling te zien is, waarmede Kruyder zich een eerste plaats
verovert te midden der modernen. Zijn voorliefde gaat uit naar de hoog-ommuurde
tuintjes, omsloten door de kreupele boerenhuisjes van het dorp (Heemstede) waarvan
hem de vernieling door steedschen bouw verdriet en zoo staat er in zijn hier (bl.
XXVII) afgebeeld schilderij ‘Arbeid’ dan ook een leelijke, vuurroode
fabrieksschoorsteen als een vloek in deze landelijke omgeving.
Kruyder houdt van tegenstelling.
Deze leeft in het koele blauw (puur ultramarijn) van den boerenkiel der op de
spade rustende figuur, en het warme-rood van het lage dak waartegen weer het sterke
emeraldgroen van een boompje de complementaire kleur-noot is. Maar ook leeft zij
in de houding der beide gestalten, symbool van werk en rust, doen en denken, daad
en voorbereiding. Kruyder weet dit alledaagsch geval op te heffen tot een belangrijk
gebeuren; het is niet meer de uiterlijke verschijning van mensch en dingen alleen,
het is een oproepen van het symbool door middel der simpele handeling: dit planten
als met kinderlijke toewijding van het koolstruikje door de grove handen van een
landman en dit peinzend toezien van den helper, die den grond met de spade
voorbereidde tot het opnemen en doen groeien van nieuw leven.
Iets van deze wijding ligt in al wat Kruyder geeft in zijn stillevens, zijn door hooge
muren omsloten tuintjes, zijn (soms aan Vincent herinnerende) boeren-figuren. Om
deze wijding gaat het in de kunst en om den schoonen droom der dingen en dit heeft
deze schilder begrepen, wien het gegeven is te leven in volmaakte eenheid met zijn
diepe en beteekenis-volle kunst, waarvan ik gaarne met een enkel woord wilde
getuigen.
O.V.T.
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Henri Rivière,
door H. van Loon.
HENRI Rivière kent men ten onzent vooral als den ontwerper van de schimmen in
den mooien tijd van de Chat Noir. Toen was hij directeur van den schouwburg der
Chat Noir. Deze schouwburg mag men niet verwarren met een gewoon theater, den
schouwburg Chat Noir niet met de gelijknamige cabaret, waar Salis aan het hoofd
stond, Rivière's schimmen niet met Chineesche schimmen.
Van die tooneelinrichting en wat daarbij hoort heeft de schilder me verteld op een
vroegen, grijzen ochtend, dat ik bij hem naar de vijfde verdieping op den Boulevard
de Clichy de donkere, uitgesleten trap kwam opgeklauterd tot waar je de huizen zich
ziet stapelen tegen de Butte naar die vooze, maar altijd indrukwekkende bekroning
van de Sacré Coeur.
Aan den voet van dien heuvel woont dit kind van Montmartre, geboren in de Rue
Montmartre, in zijn jeugd een der doorluchtigste verbreiders van den
Montmartre-geest. De wijde hemel vult de sober gemeubelde, ingetogen vertrekken
met een koele klaarte. Veel boeken staan er, het is er ordelijk, eigenlijk bereidt niets
erop voor, dat hier de schilder Rivière woont. Hij is een sober man van liefderijk
aanschouwen en geduld, van overgaaf en studie. Liefde, zegt hij, daarop komt het
aan.
Op het oogenblik is hij met andere dingen bezig dan in den bloeitijd van de cabaret.
De kunstenaar is verouderd, jong en innig menschelijk bleef zijn kunstdrift. Daarvan
wil hij zoo velen als maar mogelijk is laten genieten. De mededeelzaamheid van de
cabaret-kunst bleef hem eigen.
Hij vertelt van dat Théâtre du Chat Noir. Het tooneel was er klein, in verhouding
daartoe waren de schermen tienmaal grooter dan die van de groote Opéra. Een zestal
mannen maar hanteerden ze. Rivière had dat alles in elkaar gezet. Buiten het tooneel
staande belangstellenden liepen er soms binnen, Rivière noemt onder anderen Waldeck
Rousseau. Die stonden verstomd over wat ze daar aan inrichting en afmetingen achter
het doek zagen.
De lust in het decoratieve is Rivière bijgebleven, men weet hoe schoone en
omvangrijke paneelen voor binnen-kamertooi hij heeft ontworpen. Landschappen
zijn het, wel zes en een halven meter lang. Bretagne heeft zijn voorkeur, daar zit hij
het liefst. Te Parijs kan hij nauwelijks werken, de schel staat er niet stil, zes maanden
van het jaar brengt hij op 't land door. Vertellend maakt ook Rivière onderscheid
tusschen een mooi landschap en een, dat hem stof tot schilderen of etsen biedt, al
kan het eene natuurlijk met het andere samenvallen.
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Die decoratieve paneelen eischen uitvoerige voorstudie. Vandaar die honderden
aquarellen, in het Louvre tentoongesteld geweest. Dit was de eerste maal, dat profane
oogen ze zagen. Men begrijpe wel: elke waterverfteekening is een gaaf geheel. Van
schetsen hebben ze niets, ver zijn ze doorgevoerd.
Over de techniek, en wat hij daarmee voorheeft, heeft de grijze schilder me met
jeugdige opgewektheid verteld. Hij nam me mee voor zoo'n staal van zijne kunst,
deed me den aanblik van dichtbij en uit de verte vergelijken en eischte vooral mijn
aandacht voor de vereenvoudiging van de natuur, daarin aangebracht. Een veelheid
is er in een volte aan motieven, aan kleurvlakken, die nooit onrustig aandoet, daar
ze met zekere hand is opgebouwd. De zekerheid, daar komt het bij deze factuur op
aan. Rivière toch ontwierp deze aquarellen zonder wat hij de g o u t t e d ' e a u
noemt. Dat is allerminst afkeuring van de gewasschen aquarellen. Hij haast zich
daarop te laten volgen, dat hierin mooie dingen zijn bereikt. Hij echter wil wat anders.
Zijn procedee maakt het noodzakelijk, de kleuren aanstonds raak op te zetten, anders
ontstaat er een grijs, dat het geheel vergroezelt.
Dit wat de aquarellen aangaat. Een vernieuwer blijkt hij vooral in zijn kleurgravures
op hout. Daarbij dringt zich de herinnering aan Japansche kunst op, zonder dat de
beschouwer een oogenblik aan navolging denkt. Inderdaad heeft de schilder deze
techniek van de Japanners afgekeken. Hoe te deksel speelden ze dat klaar, vroeg hij
zich af, Japansche prenten op de hand monsterend. Toen toog hij aan het speuren en
het zoeken. Die gravures zijn er het resultaat van.
Uitvoerig heeft de schilder me uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Voor een zoo'n
prent zijn een tiental tot eenige tientallen planches noodig, alle verschillend van kleur.
Als boeken heeft hij ze in zijn kast geschaard gehad. Gedurende den oorlog
verstookte hij er een stapel van. Jammer, zei ik. Waarom, wierp Rivière tegen, ze
hadden hun plicht gedaan, het aantal afdrukken is heel beperkt. Van één gravure
heeft hij de planches bewaard. Keurig genummerd staan ze naast elkaar als de deelen
van een encyclopaedie. De schilder legt er me enkele van voor. Daarna haalt hij een
dier prenten zelf uit de lijst, ten bewijze, dat de kleurstof het papier geheel doortrekt.
Van achteren gezien, is deze maar iets matter dan aan den voorkant. Dit maakt ook,
dat deze gravures niet door de inwerking van zon achteruitgaan. Wil men ze
vernietigen, dan moeten ze geheel verbrand. Het papier is ook iets bizonders, het
komt uit Japan; door een gelukkig toeval heeft de schilder er de hand op kunnen
leggen. Bij de bewerking moet het heel vochtig gehouden. Dit vermeerdert de
moeilijkheden van de behandeling, daardoor toch zet het uit. Het spreekt van zelf,
dat de
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mate dier uitzetting overal precies gelijk moet blijven, dus de kunstenaar-ambachtsman
verscheiden proeven als mislukt moet wegdoen voor een gravure geheel naar wensch
is geslaagd.
Hij zelf moet de drie stadia van het ontstaan bewerken. Dit is erg vermoeiend,
omdat daarbij geen drukpers kan gebruikt, het afdrukken moet met de vuist gebeuren.
Men begrijpt nu wel, hoe verbaasd de menschen stonden, toen Rivière opeens met
heel een bezending kleurprenten op hout voor den dag kwam. Een arbeid van jaren
zat daarin.
Op het oogenblik heeft hij allerhande uitgaven van oude kunst onder handen. Hij
is zoo gelukkig, op een Maecenas te zijn gevallen, die hem zei: ga je gang maar, met
het geld komt het wel in orde. Zoo is hij nu bezig met het verzorgen van reeksen
reproducties naar Gothische tapijten, oude Portugeesche schilders en plateelkunst
uit het verre Oosten. In die Gothische, decoratieve ontwerpen zoo goed als in de
prachtige afbeeldingen naar middeleeuwsche Portugeesche kunst is een krachtige,
volle en frissche menschelijkheid. Rivière toonde me bij de eerste er een, door Rogier
van der Weyden ontworpen, bij de laatste een reproductie, die naar van Eijck leek
gemaakt.
Daarbij streeft hij zoo veel mogelijk naar het onontgonnene. Wil een werk slagen,
aldus een zijner stellingen, dan moet het aldus van aard zijn, dat het binnen 50 jaar
niet behoeft overgemaakt. In zijn studie over de Chineesche en Japansche ceramiek
begon Rivière bij voorbeeld, waar anderen ophielden. Hoofdzaak is natuurlijk, dat
de fotografische reproductie het oorspronkelijke zoo dicht mogelijk nabij komt. Krijgt
een gewoon fotograaf de opdracht, zoo'n kostbaar stuk te reproduceeren, een ander
ambachtsman in last, de volgende behandeling toe te passen, en zoo voort, dan
ontbreekt daaraan de liefde, het geduld, de toewijding en de nauwkeurigheid, die
Rivière er aan geeft en die deze werken, de kosten voor één waarvan anderhalf miljoen
frank bedragen, tot iets ongemeen kostbaars maken, gelijk ook de bundel reproducties
naar nieuwe aanwinsten van het Louvre, waarvoor de jaarlijksche zorg op Rivière
rust, iets prachtigs is.
Heel een verzameling aquarellen, teekeningen en etsen van Rivière is de maand
Februari in het Louvre ten toon gesteld geweest. Verschillende procedees waren daar
te onderscheiden, toegepast op stukken, waartoe verschillende hoeken van Frankrijk,
verschillend vooral van karakter, stof geleverd hadden. Zijn heele land schijnt de
schilder te hebben doordwaald op zoek naar plekken, vragend om reproductie door
's kunstenaars oog en hand.
De laatste blijkt de techniek volkomen meester. Ze past deze aan bij het karakter
van de natuuromgeving. Oude stadshoeken, rotskust, verweerde boomen, begroeide
hellingen, uitgestrekte vlakten, alles heeft hem aan het werk gezet.
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Van rauwe plekken aan de barre zeekust, maar ook van de landelijke eenzaamheid
heeft hij kleurgravures op hout gemaakt. Het resultaat lijkt wat dor, het doet aan
prenten aan den schoolwand denken, in vlakke tinten werden ze opgebouwd. Die
bazaltstapels, als van blok tot blok allengs opgetorend, toonen er zich in het elementair
geweld hunner starre indrukwekkendheid. Hij is om dat weer te geven herhaaldelijk
op een rotspunt geklommen. Dan strekten die inhammen als fjorden zich in een lange
kartellijn aan zijn voeten uit. Onverbiddelijk stuwt de zee haar lange schuimgolven,
onophoudelijk breken ze daartegen in stuivende buien. Het spatten dier vlokken vindt
men er op geschetst.
Grillig en geweldig, ruw en star is er de natuur. De kracht-vol-karakter dier forsche
lijnen wordt getemperd door de verscheidenheid der kleur van het gesteente, van de
bloemen en grassen, die het begroeien; ook die kleuren werden opgenomen in den
toon van het geheel.
De strengheid der natuur, de wreedheid en onzekerheid van den Oceaan hebben
de ziel van de bewoners gekneed. Op Rivière's meeste werk is het eenzaam. Soms
zette hij daar menschen in.
In een andere groep van de tentoonstelling ziet men een heele drom; een processie
afgebeeld. In deze compositie evenals in de gestalten stuk voor stuk is datzelfde
sobere en ingebeten karakter als in de landschappen. Hij zet de menschen als
onderdeelen in het landschap, op den bodem, in de omgeving, die hun werk verschaft
en hen maakt tot wat ze zijn. Die menschen hebben het ingekeerde, het stugge en
verweerde van alle kustbewoners. Geestelijk lijken ze verminkt, ook lichamelijk zijn
er veel gebrekkigen. Men ziet ze neergehurkt in de schaduw als in de beschutting
van de kerk, terwijl de processie haastig daaromheen zwenkt. Hun God belijden ze
in een harde vroomheid.
Door forsche lijnen onderscheiden zich de etsen. Deze heeft hij meest naar
dorpsgevallen ontworpen. Het kantige en het vervallene van door een rieten dak
bekroonde boerenhuizen trekt hem aan. Sterker werking gaat van zijn boomen uit.
Dit lijken portretten, men zou ze herkennen. Meest zijn het pijnen, maar ook
cypressen. Beuken en eiken vindt men in een andere afdeeling van de tentoonstelling
afgebeeld. In die boomen is een stoere menschelijkheid. Door niets bijzonders trekken
ze de aandacht, de schilder bracht ze op papier gelijk zijn gevoelig oog ze zag. Aan
de omgeving kan hij niets hebben opgesierd. Daar staan ze in hun prachtige, niets
vragende, het genot van hun ongeweten schoonheid, 's zomers de koelte hunner
schaduw gevende kracht. Kracht....? Storm- en menschengeweld hebben ze
geschonden. Zie dien neergeknakten en verminkten reus. De wind, de bliksem, wat
ook heeft den stam gekloofd, de kruin raakt, voorovergebogen, den grond, nu de
stam in 't midden is versplinterd. Het lijkt de beenbreuk van een mensch. Elders ziet
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men deerlijk besnoeide boomen, het werden parodieën als staketsels.
Waterverf-teekeningen namen het grootste deel van de tentoonstelling in. In
Bretagne, Savoie, het dal van de Chevreuse, den Elzas en Montmartre werden de
meeste gemaakt. Weer leverden de falaises hem voornamelijk stof. Wie zelf een
penseel in handen heeft, zal genieten van de vlotheid, waarmee Rivière de technische
moeilijkheden heeft opgelost.
De aquarellen, bijna altijd bescheiden van afmeting, doen krijtig aan. Op het eerste
gezicht lijken ze academisch. Inderdaad is de schilder er niet voor teruggeschrokken,
de details in rotsenbouw en vegetatie nauwkeurig weer te geven. Dat echter belette
hem niet, ruimten te verkrijgen van prachtige verschieten, waarin de plannen schuiven
en aan de kust de brokkelige landtongen uitspringen, terwijl kapen zich in het water
in een reeks afdalende brokken als wervels voortzetten, waarvan de verbinding onder
het oppervlak der zee schuil gaat. In de aquarellen naar Savooische landschappen,
bewondert men, hoe Rivière, de waterverftechniek zuiver houdend, erin is geslaagd
den damp boven de bergen weer te geven.
In den Elzas, vooral bij en in Kayserberg, heeft hij naar oude woningen gewerkt,
de muren prachtig met houtwerk getooid onder het overkragende, bultige dak. De
stemming, die nog in Straatsburg's oude buurten hangt, de romantiek der nauwe
kronkelstraten trok hem aan. De teere lieflijkheid der Chevreuse-vallei in lentetooi
verheerlijkte hij op andere aquarellen.
Ten slotte Montmartre, het echte, ongeschondene, dat, nu het houweel meer en
meer weghakt, al dichter om de Sacré Coeur ineenhurkt. Men vindt ze daar, de Rue
du Mont Cenis, de Rue Cortot, de Rue Norvins en hoe ze heeten mogen. De zich zelf
gebleven schilderachtigheid der bouwvallige, schurftige gevels, de grillige straten
met de hobbelkeien, waarvan de verstorvenheid door babbelende buren nauwelijks
wordt verbroken, de vlakke schaduwen in de zonnigheid der straat, aan het eind
waarvan, schril wit of dampig als een moorsche droom, de koepel naast den toren
van de Sacré Coeur rijst.
In 1898 behandelde Louis Morin ‘quelques artistes de ce temps’ (l'artiste, revue
de l'art contemporain, Parijs) in een boekje met mooie reproducties, onder anderen
naar Louis Le Grand, de beide Chérets en Rivière. Het is een uitgaaf voor
boekenvrienden, vijftig genummerde exemplaren bestaan er maar van, alle op
chineesch papier. Op de Nationale Bibliotheek te Parijs is er een, men is er zuinig
mee, slechts aan de t a b l e d e r é s e r v e mag het geraadpleegd.
Morin erkent, belangstelling hebben Rivière's schimmenspelen stellig gevonden.
Daartoe haalt hij het ontstaan van de Chat Noir op. Dat was in de jaren na '80. Het
was alles naturalisme, wat de klok sloeg,
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de tijd van de leuze, door het hoofd der beweging als een klaroenstoot gegeven: de
republiek zal naturalistisch zijn of ze zal niet zijn. Er dreigde vervlakking,
vergrauwing, verstrakking. Toen brak Rodolphe Salis den ban, metterdaad den
terugkeer tot het kleurig individualisme, het zich willen onderscheiden, het anders
dan de naturalisten deden é p a t e r l e s b o u r g e o i s predikend. Daar verscheen
hij uitgedost als maskerade-grande, zich brutaliteiten veroorloovend en slagend, dank
zij zijn verregaande brutaliteit.
Van de schilders, die hij om zich zelf en zijn streven groepeerde, had Willette den
meesten invloed. Willette echter kreeg ruzie met den baas die naar hij meende hem
verongelijkte, waarom die père noble, welke erg venijnig uit den hoek kan komen,
de nagedachtenis van den vader der Chat Noir nog wrok toedraagt.
Henri Rivière volgde Willette op. Hij was nog haast een kind, maar wat 'n werker!
Schilder-dichter noemt hem Morin. Rivière zette toen den schouwburg van de Chat
Noir op. Gebrekkige middelen stonden hem maar ten dienste, hij wrocht er wonderen
mee, dank zij de kracht van zijn verbeelding en technische bedrevenheid.
Kunstenaar-ambachtsman is Rivière gebleven. De ijver, de volharding, de tegelijk
hartstochtelijke en stipte toewijding is in den oudere nog onverzwakt.
Met die schimmenspelen heeft Rivière wat nieuws, heeft hij uit eigenlijk niets een
genre, dat een kunstsoort is, geschapen. Na hem voelden anderen zich tot iets
overeenkomstigs aangetrokken. In Nederland kregen de schimmen van Ko Doncker
en anderen vermaardheid. Ook Fransche cabaretiers legden er zich op toe. Ik herinner
me een vertooning, waar wijlen Montoya, van dokter chansonnier geworden, bij
schimmen tekst zei. Het was niet veel zaaks. Morin is opgetogen, over wat Rivière
van zijn schimmen, van de Marche à l'étoile, Sainte Geneviève, l'Epopée, Ailleurs
(tekst van Maurice Donnay) Phryne, la Tentation de Saint Antoine, Héro et Léandre,
en l'Enfant prodigue wist te maken. Met doorfonkelde kerkvensters vergelijkt hij ze,
Rivière, aldus Morin, schilderde met licht.
Er was belangstelling, toch was het aantal bezoekers van zelf gering ‘Oom’ Sarcey
had er bezwaren tegen, hij zag er niet anders in dan toover-lantaarnprenten, andere
critici kozen daarentegen overtuigd voor Rivière partij. De tijd was nog niet rijp, om
zijn streven naar hervorming van den plastischen kant der tooneelkunst volle recht
te laten wedervaren. School heeft Rivière niet gemaakt. Sleur met praal- en
gemakzucht beheerschen nog de tooneelinrichting van opera en alle schouwburgen,
een enkelen uitgezonderd. Toch had Rivière droomen: voor Wagner-opera's wilde
hij décors ontwerpen.
Wie die schimmen zelf niet heeft gezien, kan zich van bijvoorbeeld de Tentation
de Saint-Antoine geen beeld maken; de tafreelen daarvan
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zijn met muziek en tekst uit Flaubert's boek tot een schoonen bundel vereenigd,
waarin de fijne humor in Antonius' armzalige gestalte, de scherpe karakteristiek van
ieder afzonderlijk, de levendigheid-in-rust der groepen en de frissche kleur ter
afwisseling van het zwart tot bewondering stemmen.
Georges Toudouze heeft Rivière's levenswerk in woord en beeld gebracht. Het
prachtige boekje in 1907 bij H. Floury te Parijs verschenen. Ook Roger Marx heeft
zich beijverd, dezen kunstenaar voor de massa toegankelijk te maken. Van de massa's
is Rivière nog geenszins. Zoowel in de Nationale als in de bibliotheek van de School
der Schoone Kunsten zocht ik Toudouze's aantrekkelijke, tot de massa sprekende,
voor de massa zoowel als kunstgeleerden bestemde boek tevergeefs. Wie denkt, wie
spreekt hier over Rivière? O, het is niet noodig, 't is wellicht wenschelijk zoo. Rivière
hield zich heel zijn leven opzettelijk buiten het gewoel. Met moeite was hij eindelijk
tot een tentoonstelling te bewegen. Over een overmaat aan aanmoediging of aandrang
heeft hij geen klagen. De overheid, anders hier gul met aankoop of opdracht,
verwaarloosde Rivière's decoratief vermogen. Waren voor hem in eenig staats- of
stadsgebouw geen wanden te tooien gelijk Puvis de Chavannes het 't Panthéon en
de Sorbonne heeft gedaan?
De grief werd wel gehoord: Rivière werkt daartoe op te kleine schaal. De kunstenaar
heeft getoond, ook anders te kunnen. Nu wedervoer hem het tegelijk grievende en
verheugende, dat een Japanner, Tamasi Hajasji, hem eenige wanden van zijn woning
beschilderen liet, waarvan de eigenaar overigens niet heeft genoten, daar hij vóór
het gereed kwam overleed. Toudouze kan van een overeenkomstige opdracht in eigen
land geen gewag maken.
Dit gebrek aan indringende belangstelling deert den schilder niet. Hij zal het voor
zich zelf uit den aard van zijn edele begaafdheid en karakter verklaren: hij werkt niet
voor de menigte. Concessies doet hij allerminst. Overigens maakt hij het zich te druk,
om zich met de reactie van de menigte het hoofd te breken. Hij ziet in de toekomst,
hij is streng voor zichzelf.
Dit leven is inderdaad verwonderlijk gevuld. Gelukkig kan men zich nu nog naar
fraaie reproducties in kleuren een beeld maken van wat de schimmenspelen waren.
Dat van den heiligen Antonius is jeugdwerk, maar wat is het rijp! Vast was reeds de
hand die het ontwierp, ironisch en schittergraag de geest. Die schimmentooneelen,
ze boeien stuk voor stuk. Gefascineerd beziet men de reproducties, telkens weer
ontdekt men er wat nieuws. Van wat gewoonlijk aan schimmenvertooningen geboden
wordt, hebben ze bitter weinig, toch gaat er de sterke bekoring van de Chineesche
schimmen onzer jeugd van uit. Deze decoratieve
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opvatting, al dan niet in kleuren, die stoeten menschen, de pracht van oostersche
tafreelen en de geheimzinnigheid der landschappen laten de verbeelding vrij spel.
Strak zijn de lijnen, niets werd aan het toeval gelaten - wat sterke stemming, ook van
mist en schemer, werd daarmee verkregen!
Deze kunst lijkt koud bij het eerste zien. Men moet erin doordringen, de schilder
komt u niet tegemoet. De tijd, dat hij rechtstreeks het menschelijke weergaf, is voorbij.
Daarmee is volstrekt geen ver gedreven estheticisme in hem blootgelegd, alsof de
menschen sindsdien slechts als stilleven waarde zouden hebben. Zijn vizie echter is
boven het toevallige van een figuur in een stadshoek, een bosch of aan zee uit, een
figuur zou den vasten, haast architectonischen bouw kunnen verbreken. Zijn blik
dringt tot de kern, het wezenlijke of het algemeene-in-het-bizondere.
Dit klinkt diepzinnig, de lezer late zich niet verschalken. Rivière is stellig een
levenswijze, hij toont te beseffen, dat alleen gestadig bezigzijn, dat is: zich wijden
aan een zich zelf gestelde taak, voldoening geeft, in leerstelligheid is hij niet verstard.
Schildert hij een boom, een rots, wat ook - ze zijn geïndividualiseerd, zijn talent
heeft ze gewaarmerkt. Bovendien zien we daarin de vertegenwoordigers van de soort,
daar de kunstenaar die beelden tot het enkelvoudige herleidde zonder cerebraal te
worden. Hij kan zich dit veroorloven daar hij verschillende stadia doorloopen heeft,
onder andere dat, waarin de mensch middelpunt was zooals in dien potsierlijken
begrafenisstoet, één dunne rij regenschermen achter elkaar als glimmende
paddestoelen.
In Parijs geboren, aan Parijs trouw gebleven, bleef hij nochtans zich kind voelen
van de natuur. Stad en land, beide boeiden hem, beide leverden hem stof. Geheel
zich zelf blijkt hij ook in zijn stadsstudies. Wat is er bijvoorbeeld niet op den
Eifeltoren gescholden, die zijn schraal gebeente als de ongetwijfeld slanke kroon
van het industrieel vermogen onzer dagen boven wat de eeuwen aan traditie en
schoonheid wrochtten heft! Rivière toont den toren, in het stadsbeeld opgenomen.
Van verschillende kanten heeft hij dien op papier gebracht. Op één plaat ziet men
den schilder zelf, tusschen de ijzeren gebinten zwevend. De toren zelf moet hem
onverschillig hebben gelaten. Echter trof hij zijn oog in het stadssilhouet, deze tengere
rijzing tusschen en boven het massale en massieve. Ook daarin werkte hij in het
Japansche spoor zonder zich zelf prijs te geven.
Indrukwekkend is de kwaliteit en kwantiteit van wat Rivière al voortbracht. Hij
is nog verre van oud, in 1864 werd hij geboren. Onvermoeid is hij heel den dag in
touw, zij het niet louter als kunstenaar. Het ambachtelijke legt op een groot deel van
zijn tijd en geestkracht beslag.
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HENRI RIVIÈRE. SOUS LE PONT DES ARTS (AQUARELLE).

HENRI RIVIÈRE. NOTRE DAME DE PARIS (AQUARELLE).
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HENRI RIVIÈRE. CROQUIS POUR LE PARDON DE SAINTE-ANNE-LA-PALUD.

HENRI RIVIÈRE. PAYSAGES BRETONS: DÉPART DE BATEAUX SARDINIERS (TREBOUL). (HOUTSNEDE IN
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Henrik Ibsen's Grimstadtijd,
door L. Lacomblé.
IN den zomer van 1916 vertoefde ik op Hesnes, een landtong in den scherentuin van
de zuidkust van Noorwegen, onder welk oponthoud ik vaak een bezoek aan het niet
ver van daar gelegen typische Sörlandsche plaatsje Grimstad bracht, dat zoowel voor
Noren als voor buitenlanders een eigen aantrekkingskracht bezit, niet alleen door de
natuurschoone omgeving en door het typische karakter van het plaatsje met zijn oude
gezellige houten huisjes, maar ook en vooral, omdat Henrik Ibsen daar het deel van
zijn leven doorbracht, dat voor zijn toekomst en voor zijn dichterwerkzaamheid in
zekeren zin beslissend werd. Grimstad bezit uit den tijd, dat Ibsen daar woonde, nog
herinneringen en gebouwen, waaraan zijn naam verbonden is, o.m. beide apotheken,
waar de groote dichter als leerling en later als medehelper een aantal jaren doorbracht,
van 1844-50. Grimstad was oorspronkelijk een strandplaats voor visschers en
zeelieden, zooals de naam aanduidt. Grimstad heette toch oorspronkelijk Gromstad
afgeleid van Gröm Stöa wat de landingplaats voor de boerenplaats Gröm beteekent.
Nu is Grimstad een plaatsje van ca. 2500 inwoners, dat vijf jaar geleden zijn
honderdjarig bestaan als koopstad kon vieren. Het plaatsje heeft een streepje voor
gehad bij de meeste kustplaatsjes van Noorwegen, dat het namelijk gespaard is
gebleven voor de traditioneele branden, die deze plaatsjes in den loop der jaren
geteisterd hebben; daarom is het vrijwel ongerept gebleven, en biedt het eenzelfde
aspect als honderd jaar geleden, al heeft het sedert een aanmerkelijke uitbreiding
ondergaan. Nu heeft het met zijn lage witgeverfde, met rozenstruiken en andere
klimplanten begroeide houten huisjes een schilderachtig voorkomen, gelegen als het
is op een sterk gecoupeerd terrein, waar ronde lichtroode granietkoppen oppuilen,
die de menschen niet weerhouden schijnen te hebben, zich daar boven en langs de
hellingen ervan te nestelen.
Hoe het Grimstad van ca. 1840 met zijn 800 inwoners er uit zag, daarvan weet
ons de nu nog levende 94-jarige tolkassier Chr. Due, die in denzelfden tijd als Ibsen
in Grimstad woonde, en daar met hem bevriend raakte, een en ander in zijn
herinneringen van de jeugd van Ibsen te vertellen. Eenige jaren geleden bezocht ik
dien ouden krassen grijsaard in zijn woning in Kristiania, bij welke gelegenheid hij
mij nog verschillende bijzonderheden uit Ibsen's Grimstadtijd wist mede te deelen.
Aardig vertelt Due van zijn eerste aankomst in Grimstad op een donkeren herfstavond
in 1845. Ik kreeg onmiddellijk den indruk, vertelt hij, dat hier nog primitieve
toestanden heerschten. Van straatverlichting was geen sprake. De straten
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zagen er nog donkerder uit door het zwakke licht, dat uit de vensters naar buiten
drong, waaraan meestal de gordijnen ontbraken, zoodat men zelfs in de z.g. Storgade,
de hoofdstraat, de families om de tafel zag zitten, verlicht door enkele brandende
vetkaarsen. Heel ongevaarlijk was het daarom niet op straat te loopen, daar de goot
in het midden er van lag. Liet de straatverlichting veel te wenschen over in Grimstad,
zoo zag het er al evenmin rooskleurig uit met de geestelijke verlichting der bevolking.
Het onderwijs was er dan ook naar; als onderwijzer der jeugd fungeerde Isaachsen,
de kerkzanger van Fjaere en Grimstad, die aan niet minder dan 100 kinderen onderwijs
moest geven; de kinderen der gegoede ouders en die der minvermogenden kwamen
om den anderen dag op school. De bevolking was het meest in de scheepbouwerij
geïnteresseerd, die toen in Grimstad bloeide, en zoowat iedere Grimstadinwoner,
van den domine en dokter tot het dienstmeisje toe bezaten toen scheepsaandeelen,
een toestand die in den grond niet zoo heel veel verschilde met de laatste oorlogsjaren,
toen er zoo enorm met de Noorsche scheepvaart verdiend werd, wat vooral ook in
de Noorsche kustplaatsjes viel waar te nemen, waar druk gespeculeerd werd.
Overigens heerschten in het plaatsje, waar eenige toonaangevende oude families het
voorbeeld gaven, patriarchale zeden.
Het was als 16-jarig jongeling dat Henrik Ibsen in 1844 uit zijn geboorteplaats
Skien naar Grimstad toog, waar hij in de leer kwam bij apotheker Reimann. Als
oudste zoon van een gezin van 5 kinderen, waarvan 4 jongens en één meisje, en waar
men het niet te breed had, verliet hij dus al spoedig het ouderlijk huis om bij vreemden
zijn brood te gaan verdienen; maar ook met een bijzonder doel voor oogen. Ibsen
heeft zelf in zijn voorrede van de 2e uitgave van Catilina ons dit doel verklaard. Hij
schrijft toch: ‘Ik bevond mij toen in Grimstad aan eigen krachten overgelaten tot het
verwerven van het noodzakelijke voor levensonderhoud, en voor onderwijs tot het
afleggen van het studenten-examen’. Ibsen's doel was dus wel in Kristiania te komen
en daar aan de Universiteit te gaan studeeren in de medicijnen; hij werkte voor dit
examen meest op eigen hand; doch had in den theologischen candidaat Emil Bie,
later proost in Toten, een flinken repetitor. Van Ibsens jeugd uit Skien weten wij
slechts, dat Ibsen als jongen stil van aard was, teruggetrokken en ernstig; hij zat altijd
te lezen of ook wel teekende en schilderde hij, nooit ging hij uit of speelde hij met
andere jongens. Ole Paus Ibsen, een 9 jaar jongere broer van Henrik, die ik in 1912
in een oude-mannenstichting in Fredriksvaern opzocht, en die daar als gepensioneerd
vuurtorenwachter-assistent zijn oude dagen sleet, na in zijn jeugd als zeeman op de
wereldzeeën te hebben gezwalkt, heeft mij bij die gelegenheid zelf die enkele
bijzonderheden over Ibsen als jongen medegedeeld. Zij stemmen overeen
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met die welke Henrik Jaeger in zijn in 1888 verschenen feestschrift over Ibsen over
diens jeugd in Skien vertelt, en die hij deels van Ibsen zelf, deels van diens zuster
mevrouw Stousland gehoord had. Ibsens ouders waren aanvankelijk welgestelde
menschen; maar toen Henrik 8 jaar oud was, ging zijn vader bankroet, en moest de
familie Skien verlaten om op een vervallen klein landeigendom Vinstöb in de
nabijheid der stad te gaan wonen, waar zij een teruggetrokken leven leidden, in
scherpe tegenstelling met den glans, die de familie in vroeger dagen gekend had.
Henrik Ibsen heeft als oudste zoon het meest dien overgang moeten gevoelen, wat
dan ook zijn ernst als kind in die dagen verklaart en ook zijn drang tot isolatie. Dit
laatste veroorzaakte hem van de zijde zijner overige broers en zusters heel wat
plagerijen en zij lieten hem ter nauwernood in vrede, wanneer hij zich met zijn boeken
in een klein kot bij de keuken had opgesloten, waar zij de deur met steenen en
sneeuwballen bombardeerden om hem naar buiten te lokken. Ibsen had in dien tijd
ook veel lust in teekenen, en hij had aanvankelijk gaarne schilder willen worden;
maar de economische omstandigheden, waarin de familie leefde, dwongen hem wel
dit plan uit zijn hoofd te zetten. In 1842 keerde de familie Ibsen weer in Skien terug,
en nadat Henrik aangenomen was, trok hij, 16 jaren oud, naar Grimstad. Ole Paus
Ibsen, die sedert ik hem in 1912 in Fredriksvaern bezocht overleden is, maar toen
nog een krasse oude man van 80 jaar was, vertelde mij nog, dat hij zijn broer Henrik,
nadat deze in 1844 Skien verliet, sedert niet meer gezien had, en het eenige, wat hij
van zijn broer gelezen had, was Brand; hij behoorde toch tot de secte der
wederdoopers en was religieus geïnteresseerd. Evenals Henrik Ibsen, schreef Ole
Paus een mooi schrift, en in sierlijke krulletters stond zijn naam op de deur van zijn
eenvoudige woning geschreven, die hij in de oudemannenstichting van Fredriksvaern
bewoonde. Ook de twee andere broers, die ongehuwd in Amerika zijn overleden,
moeten eveneens, volgens Ole Paus, in het bezit zijn geweest van een mooi
handschrift, wat dus wel als een gemeenschappelijke trek voor de familie mag gelden.
Dat Ibsen nimmer moeite heeft gedaan zijn broeder Ole Paus op te zoeken, (wel had
Bergliot Ibsen, de met Dr. Sigurd Ibsen gehuwde dochter van Björnstjerne Björnson,
waarvan het portret bij hem op tafel stond, hem bezocht) werpt een eigenaardig licht
op de verhouding, waarin Henrik Ibsen tot zijn familie stond, en wijst er wel op, dat
hij niet bepaald aan familiezwak geleden moet hebben. Intusschen staat men hier
weer voor een psychologisch raadsel, hoe zich namelijk in het eenvoudige gezin
waar Ibsen opgegroeid was, plotseling bij een der kinderen een machtig genie als
dat van Henrik kon openbaren.
Het was dus in Grimstad en bij apotheker Reimann, (Fig. A) dat Ibsen in 1844 in
de leer kwam, en ingewijd werd in de mysteriën der pharmacie; maar waar hij tevens
ook de Grimstadsche jeugd van drop en zoethout
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voorzien moest, en waar hij voor de klanten ook thee, suiker en zeep moest afwegen,
artikelen die een apotheek op zulk een plaatsje genoodzaakt was er op na te houden.
Men vergete daarbij niet, dat de apotheek van Grimstad toen de eenige apotheek was,
die tusschen Kristianssand en Arendal, een afstand van 70 kilometer, gevonden werd.
De jonge apothekersleerling schijnt al spoedig de Grimstadsche klanten den indruk
te hebben gegeven, dat hij geen gewone pillendraaier was, want onder elkaar was
men het spoedig eens geworden, dat die jonge man achter de toonbank iets bijzonders
over zich had. Men vat dit nog beter, wanneer men leest, wat Due over zijn eerste
ontmoeting met Ibsen vertelt. Nieuwsgierigheid had Due er toe gedreven in de
apotheek wat hechtpleister te gaan koopen, om Ibsen van nabij te kunnen zien en hij
vertelt, hoe hij dadelijk getroffen werd door de energische en tegelijk harmonische
uitdrukking van Ibsen's gelaat, dat toen al reeds met een bruin baardje omkranst was;
doch het waren vooral de uitdrukking en de glans van Ibsen's oogen, die op Due
sterken indruk schijnen gemaakt te hebben. Deze oppervlakkige kennismaking
tusschen Due en Ibsen werd eerst nauwer toegehaald, toen de apotheek van Reimann
in handen overging van apotheker Nielsen, die de zaak naar een grootere woning
verplaatste, dezelfde waar nu het Ibsenmuseum gevestigd is (Fig. B), dat in 1916
ingewijd werd. Boven in den gevel is, gelijk op de teekening aangegeven is, een
gedenkplaat aangebracht met het volgende inschrift:
‘In dit huis schreef
Henrik Ibsen
zijn eerste drama
Catilina
tijdens zijn verblijf alhier
in de jaren 1847-50’.
Boven de deur der apotheek van Reimann is eveneens een gedenkplaat aangebracht
met vermelding van den datum van Ibsens verblijf in dat huis. Het Ibsenmuseum
kwam tot stand, dank zij de onvermoeide pogingen van den ontvanger der belastingen
van Grimstad Karl Knutson, die de oude inventaris der apotheek met den overigen
inventaris van zolders en kotten op wist te scharrelen, en in het gebouw der oude
apotheek te samen bracht, die geruimen tijd dienst had gedaan voor slijterij van sterke
dranken. Bij de inwijding van het museum werd ook een bronzen buste van Ibsen
van den bekenden Noorschen beeldhouwer Vigeland op het pleintje voor de apotheek
onthuld. De buste staat op een hooge zuil van zwart graniet en geeft den dichter weer
met den scherpen doordringenden blik, met de vaste wilsuitdrukking op den
gladgeschoren mond en met de bekende burgerlijke bakkebaardjes (in zijn jeugd
droeg hij een volle baard). Hij ziet er wrevelig uit, ongenaakbaar als een egel met
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APOTHEEK VAN REIMANN (FIG. A).

APOTHEEK VAN NIELSEN (FIG. B).
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WACHTKAMER VAN NIELSEN'S APOTHEEK, DE Z.G. ‘CATILINAKAMER’ (FIG. C).

INTERIEUR VAN NIELSEN'S APOTHEEK (FIG. D).
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uitgezette pennen, een echt kruidje-roer-mij-niet. Hij lijkt op een afgodsbeeld, zei
de oude veerman, die mij in zijn bootje van Grimstad naar Rönnaes op den weg naar
Hesnes overroeide; de oude had in zijn jeugd de Paascheilanden bezocht, en ik vond
zijn vergelijking dus zeer verklaarbaar.
Het Ibsenmuseum, waar, zooals ik zei, de oude apotheek weder in zijn oude
gedaante hersteld is, (Fig. D) bevat ook andere interessante Ibseniana; men vindt er
ook de wachtkamer (Fig. C), naast de apotheek met enkele eenvoudige meubeltjes
gestoffeerd: een bed, een schrijftafel, een commode, in welke wachtkamer Ibsen als
twintigjarige in de nachtelijke uren zijn eerste drama Catilina schreef. Toen reeds
voelde hij in zich de titanische kracht, die hem dreef zich met de geestesrichting van
zijn tijd te meten, met de geïncarneerde kleinburgerlijkheid, die het kenmerk er van
was, om te worstelen tegen de geheele wereld met een wapen krachtiger dan alle
andere; met zijn bezielde intelligentie. Het was in de kleine, onaanzienlijke, sober
gemeubileerde wachtkamer, dat hij aan de stem gehoor gaf, die uit de diepte van zijn
ziel riep:
‘Ik moet, ik moet zoo roept in mij een stem
in het diepst van mijn ziel, die wil ik volgen
kracht bezit ik, en moed naar iets beter,
naar iets hooger dan dit leven’.

Hiermede toch vangt hij zijn treurspel Catilina aan. Hier is een zelfbewust man aan
het woord, een die zeker is van zijn zaak, een die overtuigd is, dat hij overwinnen
zal, dat hij gelijk Almers in het slot van Kleinen Eyolf zegt, zich verheffen zal omhoog
naar de bergtoppen, naar de sterren en de groote stilte tegemoet.
Het zelfvertrouwen van den 20-jarigen jongeling treft ons, van den
apothekersbediende, die zich van zijn roeping bewust wordt, die in het kleine nest
van Noorwegens zuidkust de krachten voelde gisten, die eenmaal tot volle
ontwikkeling gekomen, de geestesrichting van zijn tijd zouden gaan beheerschen,
en vele opvattingen en zienswijzen zijner tijdgenooten in sociaal en ethisch opzicht
zouden revolutionneeren.
Ibsen nam als alle jongelieden van zijn tijd, die een levendig temperament bezaten,
deel aan de revolutionaire bewegingen, die in 1848 overal in Europa gistten. Dat
Ibsen sterk beïnvloed werd door de gebeurtenissen, die buiten het kleine nest van
Grimstad voorvielen, daarvan getuigt ook al weer de reeds vroeger geciteerde voorrede
der 2e uitgave van Catilina. ‘De tijd’, zoo leest men, ‘was sterk bewogen. De Februari
revolutie, de opstanden van Hongarije en elders, de Sleeswijksche oorlog, dat alles
greep machtig en rijpend in mijn ontwikkeling, hoe onvolkomen die dan ook lang
daarna nog bleef’. In dien tijd schrijft Ibsen dan ook gedichten om de Magyaren aan
te moedigen hun rechtmatigen strijd tegen de tyrannen vol te houden, (zijn gedicht:
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Til Ungarn!) terwijl hij tevens ook sonnetten schreef aan koning Oscar van Zweden
(Vaagner, Skandinaver! ontwaak, Scandinaviërs) om hem op te vorderen met een
leger de Scandinavische broeders tegen de overweldigers te hulp te snellen. ‘Gij,
Oskar! waart reeds lang Noordens hoop.’
Het was een gebeurtenis, toen Ibsen op zekeren avond zijn beide vrienden Due en
Schulrud deelgenooten maakte van zijn geheim, dat hij namelijk bezig was zijn
treurspel Catilina te schrijven. Dit werd door het drietal als een belangwekkende
litteraire gebeurtenis beschouwd, daar er in dien tijd in het Noorsch zoo goed als
geen dramatische litteratuur bestond. Ibsen schreef zijn stuk in de nachtelijke uren
op de schrijftafel, die nu tusschen de twee vensters staat, die uitzicht gaven op de
haven, en waardoor hij het loeien van den storm kon hooren, wanneer die uit het
Zuidwesten uit het Skagerak kwam opzetten; de handeling van het stuk doet hij dan
ook voor het grootste deel 's nachts plaats grijpen. Toen Ibsen zijn geheim verraden
had, las hij, naar gelang het werk vorderde, stukken daaruit aan zijn vrienden voor,
wat voor hen onvergetelijke stonden waren, en hij drong er op aan, dat zij hem hun
critiek niet zouden sparen; maar gelijk te verwachten was, werd die critiek louter
bewondering. Wat er in dien tijd in Ibsen omging, vatten wij door een brief, die hij
in 1870 aan zijn vriend Peter Hansen schrijft, waarin het heet: ‘Catilina werd in een
kleinsteedsch plaatsje geschreven, waar ik niet bij machte was lucht te geven aan
alles wat in mij gistte, uitgenomen door dwaasheden en grappen, wat mij den onwil
op den hals haalde van al de achtbare burgers, die zich niet in de wereld konden
verplaatsen, waarin ik leefde’. En in zijn voorrede voor de jubileumsuitgave van
Catilina leest men: ‘Over het algemeen, terwijl daar buiten de stormen woedden van
een grooten tijd, stond ik op oorlogsvoet met de kleine samenleving, waar ik door
de voorwaarden en de omstandigheden van het leven ingeklemd zat’. Ofschoon er,
sedert hij dit schreef, 30 jaar verloopen waren (1875), is er bij Ibsen nog een bittere
wrok merkbaar, zoowel tegenover personen, omstandigheden en het lot, dat hem
naar Grimstad gevoerd had. De ingeklemdheid, waar Ibsen van spreekt, komt tot
uiting in ‘Samfundets Stötter (Steunpilaren van de Maatschappij), en het is
waarschijnlijk, dat hij daarin personen en toestanden uit Grimstad tot voorbeeld heeft
gekozen, al heeft hij ze dan ook in de werkplaats van zijn machtig brein omgewerkt
en gemetamorphoseerd. Catilina wordt, trots de traditie, door Ibsen voorgesteld als
een ideëel hervormer, hij tracht hem sympathiek te maken; zijn sterke drang tot
oproer, tot omwenteling - al geschiedt dit dan ook in onbezonnen vertwijfeling - is
gerechtigd. Hij strijdt tegen den tragen, zelfgenoegzamen burgerlijken geest, die ook
kenmerk is voor Ibsen's tijd. Ibsen vond in den vrijen onafhankelijken geest van
Catilina een verband met de gedachten en stemmingen,
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die hem in dien tijd beheerschten. Het was het zelfgenoegzame farizeesche gevoel
der samenleving, waarin Ibsen leefde, waar alles zoo uitstekend en patent was, en
waar men schrikte voor alles, dat maar uit de verte op hervorming geleek, dat op
Ibsens persoonlijkheid reageerde, en bij hem verzet deed ontwaken. Heeft het lot
Ibsen in zijn jeugd naar Grimstad verwezen, zoo was dit wel in overeenstemming
met wat voor hem paste om tot verdere ontwikkeling te kunnen geraken. Het lot, dat
zoo vaak van de menschen verwijten moet hooren, is in den grond de wijze gids, die
ons den weg in ons leven aanwijst om tot verdere ontwikkeling te kunnen geraken,
wat ten slotte doel van ons leven is.
Aan Ibsen's economische omstandigheden was het misschien ook wel deels te
wijten, dat hij zich uit de kleine samenleving van Grimstad isoleerde, en dat hij daar
ook weinig aan het gezelschapsleven deelnam. Hij bepaalde zijn omgang tot den
reeds vroeger genoemden Due, en sloot in de laatste periode van zijn Grimstadtijd
ook vriendschap met den jongen student Ole Schulrud, die hem een trouw kameraad
werd en tevens een warm bewonderaar. Deze drie vormden een soort van triumviraat,
dat zijn verzamelingsplaats in Ibsen's kamer naast de apotheek had, waar over alles
tusschen hemel en aarde gediscuteerd werd, niet het minst over het huwelijk. Due
weet in verband daarmede te vertellen, dat Ibsen ijverig de meening verdedigde, dat
hijzelf en zijn eventueele vrouw ieder op hun verdieping moesten wonen, elkaar
slechts bij de maaltijden moesten ontmoeten en elkaar slechts met ‘U’ moesten
aanspreken. Dit was, zegt Due, toen Ibsen's ideaal van een huwelijk. De sympathie,
die deze drie jongelui verbond, berustte wel in hoofdzaak op de gemeenschappelijke
litteraire belangen, die zij bezaten; maar bovendien hadden zij een eigenschap met
elkaar gemeen, dat zij, gelijk Due het uitdrukte, alle drie even arm waren als
kerkrotten, in tegenstelling met andere kennissen, die tot de jeunesse dorée van
Grimstad behoorden, en zoontjes van welgestelde reeders waren. Deze jongelui
kwamen ook bij Ibsen op bezoek, die hen niet zonder bitterheid ‘de leege hersens
met de gevulde beurzen’ noemde. Mochten deze van het geestige gezelschap van
Ibsen en zijn vrienden profiteeren, zoo moesten zij het zich laten welgevallen dikwerf
tot mikpunt te dienen voor Ibsens onuitputtelijke geestigheid en sarcasme. Due wist
hiervan een aantal staaltjes te vertellen, en hoe het Ibsen blijkbaar een innerlijke
vreugde was, een loopje te kunnen nemen met hen, die daarvoor dankbare sujetten
waren, en die het geestelijk overwicht van Ibsen gevoelend, zich dit ter wille van
hun omgang met Ibsen moesten laten welgevallen. Ibsen was steeds het middenpunt
van den kring; zijn conversatie was tintelend van humor en sarcasme, en trots den
druk zijner economische omstandigheden, waarvan hij evenwel niemand iets blijken
liet, was hij altijd in goed humeur. Due weet van
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dien vriendenkring, die in de wachtkamer van den apothekersbediende van Grimstad
bijeenkwamen, nog te vertellen, hoe Ibsen, die gaarne teekende, er pleizier in had
caricaturen van zijn kennissen te teekenen; hij maakt daarvan trouwens zelf melding
in zijn voorrede der 2e uitgave van Catilina. Al moet hij een zeer handig
caricatuurteekenaar zijn geweest, zoo schijnen al de proeven daarvan uit dien tijd
verloren te zijn geraakt.
Toen apotheker Nielsen de apotheek van Reimann overnam, en deze naar het nu
tot Ibsenmuseum ingerichte huis overbracht, was dit voor Ibsen in alle opzichten een
groote verbetering. Wij zagen reeds, hoe Ibsen daar zijn vrienden ontving en hoe hij
daar zijn drama Catilina schreef. Apotheker Nielsen toch woonde zelf bij zijn ouders,
die welgestelde menschen waren, en wel waar nu het tegenwoordige Victoria hotel
gevestigd is (Fig. E). Op deze wijze kon Ibsen meer vrijheid in de apotheek genieten,
waar hij de onderste verdieping van het huis bewoonde; boven woonde een zekere
juffrouw Gundersen, die evenwel van de keuken gebruik maakte, (Fig. F), die achter
de wachtkamer der apotheek gelegen was, en het gebeurde vaak, dat zij daar haar
potje stond te koken, terwijl Ibsen bezig was met zijn decocten. Nu staan in deze
keuken, die deel uitmaakt van het Ibsenmuseum, een aantal retorten en ontvangers,
alsook oude distelleermachines, die de apothekers in die dagen gebruikten. Ibsen
gebruikte het middagmaal bij de ouders van den apotheker, wiens moeder Madame
Hanna Mjöen Nielsen (‘madame’ correspondeerde met ons Hollandsche ‘juffrouw’,
toen de Mevrouwtitel nog geprivilegeerd was) goed voor hem zorgde. Madame
Nielsen was bovendien een religieuse, maar daarbij een kloeke en verstandige vrouw,
en het gebeurde nog al eens, dat zij en Ibsen over religieuse kwesties discuteerden,
waarover zij het gewoonlijk oneens waren. Ibsen toch hield er zeer vrijzinnige
meeningen op na, hij ontkende het bestaan van een persoonlijken god en was een
trouw aanhanger van Voltaire. Beide verdedigden onverdroten hunne meeningen,
waarbij Ibsen de moeder van zijn chef volstrekt niet spaarde. Madame Nielsen's
scherpe verstand had haar evenwel doen ontdekken, dat er in den jongen Ibsen iets
buitengewoons stak, en het verschil van meeningen schijnt dan ook niet aan de goede
verstandhouding geschaad te hebben.
Zoo nu en dan werd door de jongelui in Grimstad een bal georganiseerd. Grimstad
bezat wel geen geschikte festiviteitszaal; maar men richtte zich practisch en heel
ongegeneerd op die wijze in, dat de danslustige jongelui zich tot de families wendden,
die over de grootste localiteit beschikten, en verzochten, zonder meer, toestemming,
bij hen bal te mogen houden. De goedmoedige Grimstadinwoners gaven in den regel
hun toestemming, en met behulp van een paar violen en een fluit, eigengemaakte
bisschop en punch, koffie of thee en wittebroodbollen kwam zoo'n bal tot stand.
Ibsen was intusschen moeilijk te bewegen
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WONING VAN MADAME HANNA MJÖEN NIELSEN (FIG. E).

KEUKEN IN NIELSEN'S APOTHEEK (FIG. F).
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MADAME HANNA MJÖEN NIELSEN (NAAR FOTO). (FIG. G).

HESNESSUND BIJ GRIMSTAD (FIG. H).
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BUITENSCHEERSLANDSCHAP BIJ HESNES (FIG. J).

BINNENSCHEERSLANDSCHAP BIJ HESNES (FIG. K).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

XXXVIII

FACSIMILE VAN HET GEDICHT ‘BERUSTING’, NAAR HET MANUSCRIPT DER UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
+

IN KRISTIANIA (FIG. L).

+ De vertaling van het gedicht “Berusting” luidt: “Zijn de stralen uit het donker der ziel / Die
door de duisternis boorden / En als bliksemflitsen schitteren / Slechts tot eeuwige vergetelheid
geboren? / Was al mijn verlangen vergeefsch / Was mijn droom slechts een fantoom / Is mij
het stijgen mijner ziel ontzegd / Was mijn dichten koud en leeg? / Zwijg dan, gij ondertonen!
Kan ik U niet begrijpen / - Laat mij dan onder millioenen / Vergeten leven en vergeten
vergaan!”
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aan zulk een bal deel te nemen, waaraan zijn garderobe ook wel voor een deel schuld
droeg; het ontbrak hem namelijk aan het luxepercedel, de rok, die toen al even
onontbeerlijk was als nu bij dergelijke gelegenheden. Toch werd dit rokvraagstuk
opgelost, doordien een van de vrienden ‘met gevulde beurs en leege hersens’, zooals
Ibsen hen noemde, hem crediet gaf, wat hem verwonderde. Toen op het eind van het
jaar de rekening aan Ibsen gepresenteerd werd, gaf hem dit aanleiding te zeggen:
‘eerst is hij zoo dom mij crediet te geven en daarna is hij zoo dom te verwachten dat
de rekening betaald zal worden’. Due, de zegsman van deze historie, haast zich er
aan toe te voegen, dat Ibsen's schuld toch gedelgd werd.
Toen Ibsen met zijn drama Catilina gereed was, leefden de drie vrienden in groote
spanning. Nadat Due het stuk in het net geschreven had, (Due componeerde ook
muziek op een van Ibsen's gedichten uit dien tijd; ‘Herinnering der Lente’) nam
Schulrud het mede naar Kristiania, en bood dit het Kristianiatheater ter opvoering
aan, dat evenwel vond, dat het stuk zich niet tot opvoering leende. Tevergeefs werd
nu naar een uitgever gezocht, totdat eindelijk door Schulruds onvermoeide en
opofferende hulp en door hem verstrekte middelen, Ibsen zelf als uitgever voor zijn
drama kon optreden en dat dan ook onder den pseudoniem van Brynjolf Bjarme
verscheen. Er werden 32 exemplaren van het boekje verkocht, waarvan er een in het
bezit is van het Ibsenmuseum, een in zoetrood bandje gebonden boekje met vergulde
letters, dat ik daar dan ook niet zonder belangstelling bezichtigde. Na eenigen tijd
werd de rest van de oplaag als misdruk opgeruimd. De nieuwe oplaag in 1875 werd
daarentegen in verscheidene duizenden exemplaren in drie oplagen verkocht. Onder
den pseudoniem Brynjolf Bjarme verscheen ook Ibsen's eerste gedicht ‘In de herfst’,
en wel door bemiddeling van Due in Christianiaposten, waarvan Due correspondent
was. Deze vertelt, hoe hij Ibsen op een avond het exemplaar van het blad kwam
brengen, waar het gedicht in gedrukt stond. Ibsen, zegt hij, werd bleek van ontroering,
maar spoedig kwam er een blos van blijdschap op zijn gelaat, en ik ben er van
overtuigd, zegt Due, dat hij zich bij het verschijnen van zijn latere werken niet zoo
gelukkig heeft gevoeld als toen ‘den eersten keer’. Dat Ibsen steeds met spanning
de opname zijner gedichten tegemoet zag, bleek mij ook uit een eigenhandig
geschreven brief van Ibsen aan zijn vriend Schulerud van 10 Februari 1850, die in
het bezit is van het Ibsenmuseum, en die ik met toestemming van den conservator
mocht copieeren en waarvan ik hieronder de vertaling laat volgen:
‘Waarde vriend. Een paar woorden in de grootste haast. Ingesloten
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gedicht (het heette “Skjalden i Valhal”) hetwelk ik in weemoedigen geestdrift
neerschreef bij het bericht van den dood van Oehlenschläger, verzoek ik je zoo
spoedig mogelijk in Christianiaposten te laten drukken. In je schrijven van een maand
geleden aan Due, zeg je dat je mij met de volgende post schrijft; ik ben bijgevolg
volkomen in mijn recht wanneer ik je brief met de volgende post verwacht; ik behoef
je niet te zeggen, met welk een verlangen ik deze tegemoet zie. Leef wel. Uw vriend.’
Onder zijn Grimstadtijd schreef Ibsen ook, behalve de hier bovenvermelde, nog
andere gedichten, in het geheel 26, die nooit in druk verschenen zijn, en die nu als
manuscript, door Ibsen zelf in het net geschreven, in de Universiteitsbibliotheek van
Kristiania berusten. Het is met een gemengd gevoel van belangstelling en eerbied,
dat men het kleine ingebonden sierlijk geschreven manuscript van 78 zijdjes
doorbladert, waarin Ibsens droom- en gevoelsleven van dien tijd doorschemert.
Vermoedelijk heeft Ibsen wel het idee gehad, ze bij zijn komst in Kristiania uit te
geven, en heeft hij daarbij dezelfde teleurstelling opgedaan als toen hij Catilina wilde
uitgeven. Deze gedichten zijn van 1847-49 en 50; de grondstemming er van is
elegisch, en er ligt een waas over van zachte droomende melancholie. Het eerste
gedicht van 1847 (Fig. L) waarmede het manuscript begint heet ‘Berusting’ en eindigt
met
‘Laat mij onder millioenen vergeten leven, en vergeten vergaan’.

Dit was anders bestemd. Nu wijst een zwart-granieten obelisk op het Heilandskerkhof
in Kristiania de plek aan, waar de jonge onbekende apothekersbediende-dichter van
1847, als de wereldberoemde Hendrik Ibsen begraven ligt. De nacht schijnt hem in
het bijzonder aan te trekken - men herinnert zich, hoe hij Catilina in de nachtelijke
uren schreef - de stilte en de eenzaamheid van den nacht stemden overeen met den
drang tot eenzaamheid en isolatie, die hem kenmerkten. Niet minder dan zes dezer
gedichten zijn dan ook maneschijnstemmingen; het laatste gedicht van het manuscript
heet ‘Maneschijnomzwerving na een bal’, waarin wij de herinnering vinden van een
dezer jongeluibals, waarvan ik hiervoor melding heb gemaakt, en waarin hij een
sylphide bezingt, die een oogenblik indruk op hem gemaakt schijnt te hebben
(mogelijk wel mejuffrouw Sophie Holst, die nu 12 jaar geleden nog als de 80-jarige
mevrouw de weduwe Toft in Kristiania woonde). Onder den titel van het gedicht
staat in parenthesen: ‘geschreven op verzoek van Sophie Holst, Catrine en Martine’.
De namen zijn evenwel door hem zelf doorgehaald, doch zoo, dat men ze toch lezen
kan. Andere doorhalingen in het manuscript zijn evenwel door uitkrabben geheel
onleesbaar gemaakt.
Alles te zamen gevat, gevoelt men sympathie voor den jongen Ibsen, zooals men
zich hem voorstellen kan in het kleinsteedsche milieu van Grimstad, waar hij zich
zoo weinig thuis gevoelde, waar deze aristocraat
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van den geest, ondanks den druk zijner economische omstandigheden, in voornaam
isolement den weg begon te banen, die hem ten slotte naar den top van den berg zou
voeren, van waar hij met zijn arendsblik het leven zou kunnen overzien en het
ondoorgrondelijke mysterie ervan tot een zekere diepte zou weten te peilen.
Voor ik besluit nog een enkel woord over eenige bijzonderheden uit het
Ibsenmuseum, waarop de conservator Knutson mij opmerkzaam maakte. Zoo o.a.
de z.g. kurkenlade in de apotheek, waarin Ibsen bij zijn vertrek naar Kristiania als
afscheid zijn naam in schreef en voorzag met den datum. 15-4-50. Deze datum is
daarom van belang, omdat daarmede den datum, die Brandes voor Ibsen's vertrek
uit Grimstad, namelijk in Maart, weerlegd wordt.
In een ander document, het z.g. visitatieprotocol van 1850 lezen wij dat: ‘Hr. Ibsen
de apotheek verlaten heeft om zijn studenten-examen af te leggen’. Uit geen enkel
document blijkt, dat Ibsen het pharmaceutisch examen heeft afgelegd; wel dat hij
door den districtsdokter Skjelderup geëxamineerd is, en bevorderd is tot medehelper
in de apotheek. Als zoodanig heeft hij de handen vol gehad, omdat apotheker Nielsen
wegens andere bezigheden zelden in de apotheek was.
In het Grimstadmuseum komen onder andere Ibseniana ook het fotografisch portret
van Madame Nielsen voor, (Fig. G) en dan een zeer curieus op hout geschilderd
schilderijtje, door Ibsen vervaardigd, en een loods op den uitkijk voorstellend (29 ×
24 cM.). Het is vrij naief in een bruin coloriet geschilderd paneeltje, waarin Ibsen
vooral naar reliefuitdrukking gestreefd heeft. Hoe dilettantisch ook geschilderd, zoo
voelt men er toch een persoonlijkheid achter, vooral Ibsen's sterk geprononceerden
wil. Op den achterkant komt de handteekening van Ibsen voor, waaronder ‘Kristiania
den 21 September 1894’, waarmede als het ware de echtheid van het stukje door den
maker erkend wordt.
Dit schilderijtje beschouwend, moet men onmiddellijk aan Terjen Vigen denken,
den hoofdpersoon in Ibsens bekende gedicht van denzelfden naam, dat hij in 1860
schreef, en sedert zoo populair geworden is, dat het nu ook als film gedramatiseerd
is. Ibsen bezingt in dit gedicht de jaren van nood voor Noorwegen in 1809, toen
Engelsche kruisers de Noorsche havens gesloten hielden, zoodat de armen honger
leden en de rijken ontbering, en Terje Vigen gelijk in het gedicht staat:
‘roeide voor kind en vrouw over de zee in open boot’,

om koren uit Denemarken te halen. Terje Vigen is een historisch-legendarisch persoon,
zijn eigenlijke naam was Thaerie Wiighen, hij woonde op Hesnes en werd bij de
kerk van Fjaere, een der oudste steenen kerken van Noorwegen, ¼ mijl van Grimstad
begraven. In 1906 werd daar een bautasteen (naaldvormig steenen gedenkzuil) voor
hem opgericht.
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Het schilderijtje geeft ons Terje Vigen te zien als ‘loods op het uiterste eiland’, nadat
hij uit zijn ballingschap uit Engeland teruggekeerd is. De handeling van het gedicht
heeft, gelijk uit het gedicht blijkt, bij Hesnessund bij Grimstad plaats, (Fig. H), een
plaats die trouwens ook in Ibsen's genealogische geschiedenis een rol speelt, omdat
daar toch Ibsen's grootvader als gezagvoerder met man en muis verging. De schetsen
J. en K. (evenals de overige in het artikel voorkomende schetsen door den schrijver
naar de natuur geteekend) zijn karakteristiek voor dezen scherentuin bij Grimstad,
van zoowel wat men binnenscheers (Fig. K) als buitenscheers (Fig. J) noemt. Op
beide afbeeldingen passen Ibsen's dichtregelen over de natuur bij Grimstad:
‘Wel schijnt het arm het Noorsche strand
Met boomlooze klippen in de branding
Vooral in het vaarwater daar west.
Maar binnenscheers vindt gij beschut liggend
Menige glinsterende zonnig-warme bocht
Waar gij gerust kunt ankeren’.

Verscheiden dagen bracht ik alleen in het Ibsenmuseum door, daartoe in de
gelegenheid gesteld door den vriendelijken conservator Knutson, die mij zelfs den
sleutel van zijn heiligdom had toevertrouwd, waar ik teekende, maar vooral ook den
tijd herdacht, toen de groote dichter daar als jongeling vertoefde. In mijn verbeelding
zag ik hem dan in de apotheek, die er zoo kleinsteedsch en ouderwetsch uitzag, met
haar lage zoldering, haar donkere toonbank van jacatrahout, met haar pulletjes,
blikken busjes, porseleinen potjes met latijnsche opschriften, hoe hij daar de klanten
stond te bedienen, of ik zag hem met zijn vrienden in de eenvoudig en sober
gemeubileerde wachtkamer naast de apotheek, of wel daar alleen in de nachtelijke
uren, bezig zijn drama Catilina te schrijven, of ik zag hem in de keuken zijn decocten
koken. Gedurende de uren, die ik op die plek toefde, waaraan zooveel herinneringen
verbonden zijn, was het mij soms alsof ik stemmen vernam, en wanneer ik mij nu
deze oogenblikken weer in herinnering breng, dan denk ik tevens aan het bezielde
gedicht van den Noorschen dichter Vilhelm Krag: ‘Huset’ (het huis).
‘Een nacht toog het noodlot door het huis
moede volgde de dood in zijn spoor
geen mensch woont sedert hier meer’.

De apotheek met haar inventaris is een dood museumvoorwerp geworden; maar de
verschillende zaken, die daar met een gevoel van groote piëteit bijeengebracht zijn,
voeren ons toch terug naar den tijd toen Ibsen daar eenige jaren van zijn leven sleet,
en stellen ons in staat hem daar te gedenken, waar hij zich van zijn roeping het eerst
bewust werd, en waar zijn machtige geest zich voor het eerst openbaarde.
Kristiania 1916-21.
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Duitsch noodgeld,
door J.A. Loebèr jr.
IEDERE grootere oorlog heeft als nevenverschijning het ‘Ersatz’ voor echt geld
gebracht.
Kort na het uitbreken van den oorlog in 1914 verdween al heel gauw het zilveren
geld uit het verkeer, het nikkel en het koper volgden na enkele weken, terwijl
goudstukken reeds onmiddellijk verdwenen waren.
In trams, in zaken en op de stations kon men opeens geen ‘briefje’ van twintig
Mark meer wisselen. Het scheen een wonder, zoo gauw als het geld uit het verkeer
verdween.
Toen kwam het eerste papiernoodgeld in omloop, hoofdzakelijk in de
industriestreken. De fabrieken stempelden stukjes papier en schreven er de waarde
op. Daarmee werden de arbeiders betaald, deze betaalden er weer in de winkels mee.
Die eerste periode is gauw voorbijgegaan! Met den nederlaag der Russische
stoomwals en het standhouden in het Westen keerde het vertrouwen onder de
bevolking terug en het geld kwam successievelijk weer in omloop.
In 1916 kwam de tweede!
Het rijkspapiergeld was zoo zoetjes aan versleten. Er was geen tijd om nieuw te
maken en de Berlijnsche regeering wilde met het oog op de valuta het drukken van
nieuw papier beperken. Toch was nieuw papiergeld noodig en Berlijn redde zich uit
de impasse door de gemeenten te veroorloven, tijdelijk papiergeld uit te geven. Echter
onder de voorwaarde dat het slechts korten tijd in omloop mocht zijn en te voren de
toestemming der regeering aangevraagd werd.
Ook deze periode verliep bijna onbemerkt.
De geldswaardige biljetten waren nooddruftig uitgevoerd, meestal op slecht papier.
Ze werden smoezelig en smerig en bezorgden allerhande last. Billetten van Barmen
waren bijv. in het aangrenzende Elberfeld niet geldig, evenmin als de toen gebruikte
noodmunten. Men kreeg in Keulen vuile papiertjes, die buiten Keulen weer geen
pfennig waard waren.
Ieder oogenblik moesten ze voor nieuwe uitgaven ingewisseld worden en men
verwenschte dat noodgeld naar iederen uithoek der wereld.
Aan verzamelen dacht haast niemand toenmaals. Er waren andere, noodiger dingen,
die men verzamelen m o e s t . Bijv. aardappelen in het gruwzame koolrapenjaar van
1916, alles wat op vet leek, meel, en wat al niet meer. Man, vrouw en kind in de
huishoudens dacht aan niet anders dan aan dit eene punt: de maag.
Toch waren er lui, die aan zulke nuchtere dingen niet behoefden te denken. Ze
konden zich de luxe permitteeren van noodgeld te ver-
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zamelen. En dit was toen reeds een kolfje naar de hand van den echten verzamelaar!
Er was papieren en metalen noodgeld van gemeenten in omloop, van fabrieken en
zaken, gevangenengeld uit de kampen der duizenden krijgsgevangenen, legergeld,
dat aan het front door verschillende divisies uitgegeven werd. Doodgewone bakkers
gaven eigen geld uit! Welk een uitgestrekt veld van werkzaamheid voor den geboren
collectionneur!
Ik haat ronduit gezegd den verzamelaar, die alles bijeenschaart, mooi of leelijk,
belangrijk of niet, zooals zulks bijv. op postzegelgebied gebeurt. Zonder oordeel des
onderscheids wordt rijp en groen bij elkaar gebracht, in albums geplakt en elk foutje,
elke misdruk wordt.... eene bezienswaardigheid! Naar schoonheid kijkt geen mensch!
Doch op het gebied van het Duitsche noodgeld heeft de werkzaamheid van den
verzamelaar iets goeds gehad!
Toen in 1918 het Duitsche Rijk in elkaar stortte, het centraal gezag totaal verdwenen
was, ontstond een zondvloed van papieren noodgeld. En er waren toen reeds
gemeenten, die begrepen, dat men van de verzamelwoede partij kon trekken en dat
het daarom geraden was, de billetten zoo mooi mogelijk te maken.
Ieder vogeltje zingt zooals het gebekt is. Dus ontstond er veel, heel veel leelijks.
Een gruwelkamer van onbenullige, bonte dingen, die in banaliteit met het officiëele
rijkspapiergeld konden wedijveren. Boekdrukkers en lithografen zonder eenig artistiek
vernuft kregen opdracht zulke dingen te maken. Ze putten zich uit in aardigheden
als bijv. de billetten van Niederlahnstein, waar de ouderwetsche ham en de
nieuwerwetsche koolrapen afgebeeld worden, het paard van St. Bureaukratius uit
een inktpot drinkt en papieren verordeningen kwijt raakt.
Men maakte van de geldswaardige billetten verkleinde prentbriefkaarten en men
reproduceerde op de kleine lapjes heele schilderijen van het landschap, waarvoor
men reclame wilde maken. Er was geen bekend oud gebouw, of het moest op de
papiertjes vereeuwigd worden en zoo dat ontbrak, maakte men reclame met de eigen
industrie en beeldde zelfs sigaren af. En zoo dat alles ontbrak, deed men als de kleine
gemeente Auma en maakte reklame voor.... de paddestoelen, die in de gemeentelijke
bosschen gevonden werden. Natuurlijk ontbreekt het kaboutermannetje niet, dat
volgens de Duitschers bij de paddestoelen behoort.
Men kan over dien stortvloed van papieren banaliteit eenigszins oordeelen, als
men hoort, dat complete verzamelingen vele duizenden exemplaren tellen.
Natuurlijk reusachtig veel kaf onder het koren! Maar toch is er koren, zooveel
zelfs, dat dit papieren noodgeld belangrijk gaat worden.
Het mist weliswaar het zakelijke, het koel-nuchtere, dat papieren geld feitelijk
moet hebben. Doch men vergete niet, dat het meerendeel ontstaan is in 1918 en
volgende jaren, toen de vreeselijke obsessie van
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den oorlog voorbij was. Hoe slim het er toen - en nu nog - uitziet, men herademde
en wilde weer leven.
Vandaar die uitbundigheid, die uit vele billetten uitlaait, die gloeiende, bonte
kleuren, die behaagzieke uitbeelding van allerlei dingen.
Men wil na vele jaren van tranen en leed weer lachen en zoo geeft Lubeck de
afgebeelde serie, hoe het Lubecksche wapen ontstaan is.
De ernst dier jaren wordt weerspiegeld in de zoogen. ‘Plebiscietscheine’ waarvan
de afgebeelde van Königshütte een gelukkig voorbeeld geeft. De voorzijde is in
Duitschen tekst, de achterzijde in Poolschen. Sober is de uitvoering. Op blauwig
papier de fabrieksschoorsteenen en het drijfwiel in donkerblauw met wat rood.
En als elders, in Silezië, de volksstemming gunstig voor Duitschland uitvalt,
worden in de gemeenten als Arys bizondere billetten gedrukt en de stad Mariënberg
drukt billetten - overigens heel leelijk - met tal van opgestoken handen en het ‘Nun
danket alle Gott.’
Sleeswijk-Holstein heeft een heel prentenboek bijeengebracht, waarbij onmogelijke
dingen. Een draaimolen bijv., waaraan lui van verschillende nationaliteiten staan.
Flensburg is het voornaamst in doen. Op een billet staan Deen en Duitscher aan den
kruisweg.
In een tweede trekken beiden aan een touw met het onderschrift: ‘Jungs halt fast’.
Bij het derde - nà de afstemming - jubelen de Duitschers en vallen de Denen op hun
broek. Op het vierde billet zijn de rijkbevlagde straten van Flensburg afgebeeld,
artistiek niet mooi, doch als men zoo'n Flensburger hoort vertellen van die
volksgeestdrift, gaat men het billet accepteeren. Die bijna-Hollandsche feestvreugde
in de Holsteinsche stad, tot.... de Fransche kavalerie de bevolking uit elkaar joeg.
Dit derde billet van de afstemming is bijv. dadelijk door de Entente-Commissie
verboden. Maar een billet van de gemeente Uk (nu Deensch), waarop een Deen
afgebeeld is, die in 1290 naar de Duitschers overgeloopen is en daarom bepijld wordt,
dit billet is - o, onpartijdigheid - niet verboden.
Er zijn dingen op dit schijnbaar-onbeteekenend noodgeld-gebied, die historische
beteekenis zullen krijgen.
Zoo bijv. het billet van Trier, waarop het citaat van Schiller staat:
‘Ans Vaterland, ans teure
Schliess dich an,
Das halte fest
Mit deinem ganzen Herzen.’

Of Andernach, dat durfde drukken:
Die fremden Eroberer kommen und gehen,
Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

Bij zulke billetten moet men niet vergeten, dat beide steden door Amerikanen bezet
zijn en dat deze, evenals de Engelschen, begrijpen, dat de
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Duitsche bevolking eener bezette stad nu eenmaal.... nationaal voelt.
Nationaler wellicht dan de Duitschers zelf, want het billet van Fallersleben
(Hannover) met de beeltenis van Hoffmann van Fallersleben en de eerste regel van
zijn bekend volkslied is door de...... Duitsche regeering verboden.
De honderdduizenden billetjes, die sinds 1918 gedrukt zijn, vormen in wezen en
vorm een veelheid, die vrijwel aan den chaos herinnert.
Het meerendeel presenteert kleinere bedragen tot hoogstens een Mark. Doch dat
was in 1918 voor de geldbehoevende gemeenten te gering! Men liet billetten drukken
van 5 tot 50, soms van 100 Mark, alles in de hoop, dat verzamelaars veel ervan in
hun albums zouden verbergen. Bielefeld besteedde er zelfs aardig geld aan en liet
deze hoogere billetten op zijde drukken. Alles n o o d g e l d !
Deze excessen heeft de regeering na eenige maanden den kop ingedrukt, terwijl
zij zich niet meer bemoeide met den stortvloed van gemeentelijk papiergeld van
kleinere waarde. Slechts is de bepaling gekomen, dat in het jaar 1922 geen noodgeld
meer mag gedrukt worden.
Eenige orde in dien billetten-chaos heeft de handel gebracht.
Eerst kochten de verzamelaars de papiertjes onmiddellijk van het gemeentebestuur,
dat soms een bizondere beambte voor den verkoop aanstelde.
Daarna begonnen vooral de postzegelhandelaars zich met den verkoop te bemoeien.
Ze sloten zich in vereenigingen bijeen, die, waar noodig, een wakend oog hielden
op de handelingen der gemeentebesturen.
Want het gebeurde wel eens, dat, als de oplaag van een bizonder billet uitverkocht
was, men klakkeloos nieuwe liet drukken!
In menig geval verdween het karakter van noodgeld heelemaal en werd de oplaag
van fraaie billetten direkt aan den handel onderhands verkocht.
In den haak is dat natuurlijk heelemaal niet, maar toch danken we daaraan tal van
mooie billetten, die zonder dien drang naar verkoop nooit ontstaan zouden zijn.
De besturen van vooral kleine gemeenten, die in hun inwoningsplaats geen
beroemde gebouwen of gebeurtenissen konden citeeren, begrepen alras, dat alleen
voor fraaie of interessante billetten een prijs hooger dan de aangegeven geldswaarde
kon worden bedongen.
En zij stelden zich wijselijk in verbinding met artiesten om origineele ontwerpen
te verkrijgen. Dat gebeurde vooral in Zuid-Duitschland, waar Heinz Schiessl, Paul
Haustein, Anton Fischinger, George Haid, Prof. F.H. Ehmcke, Max Bühler e.a.
ontwerpen leverden. En dank zij die kunstenaarshulp zijn er werkelijk fraaie dingen
ontstaan.
Wedstrijden zijn er - hoe bemind ook in Duitschland - weinig op dit gebied
uitgeschreven.
De Beiersche stad Kaufbeuren wilde het eens doen, maar een invloed-
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rijk man in het stadje sputterde tegen. Hij wist in München een artiest, die een
werkelijk fraai billet zou kunnen ontwerpen.
Men luisterde naar zijn raad en inderdaad is dit billet van Kaufbeuren, ontworpen
door Theodor Baierle, tot een van de fraaiste geworden, vooral ook door de zeer
zorgvuldige, graphische uitvoering.
Over het algemeen munt Zuid-Duitschland, vooral Beieren, door mooie billetten
uit. In kleur zijn ze het schoonst, bijv. zoo'n billet uit Miesbach, echt Beiersch van
doen, een uit Pasing met heraldische versiering, bont van kleur, doch juist tegen
elkaar gezet en daardoor van artistieke waarde. Tegenover dezen luchtigen
kleurenrijkdom kunnen de billetten uit Pruisen het niet uithouden. Deze zijn stiller
van doen, niet zoo uitbundig. Het is typeerend voor den volksaard, dat juist hier de
krasse tegenstelling van wit en zwart, de silhouet, uitsluitend voorkomt.
Naumburg is er mee begonnen door het zoogen. ‘Hussitengeld’ uit te geven. De
eene, kleurige zijde ontwierp Theodor Schiessl uit München, de geknipte silhouet
Walter Hege. Vooral de laatste heeft zijn opgave schitterend vervuld, prachtige dingen
gemaakt, die het Naumburgsche ‘Hussitengeld’ vermaardheid hebben bezorgd en
der stad veel geld.
Naumburg heeft een speciaal bureau voor den verkoop ingericht en er reeds circa
5 millioen mee verdiend. Typeerend is het voor het karakter van ‘noodgeld’, dat de
inwoners van Naumburg één serie tegen den werkelijken prijs konden krijgen, doch
alleen na afstempeling van hun aardappelkaart.
Dat ongewoon succes heeft natuurlijk tot navolging aangespoord, maar deze was
minder gelukkig. Alleen de stad Bielefeld heeft op frischkleurige billetten mooie
silhouetten aangebracht en niet onaardig zijn die op de billetten van Nöschenrode,
vooral ook door de typische rijmen in dialekt, ook een hulpmiddel, dat bij het noodgeld
is uitgebuit. Nu, kort geleden, is Walter Hege voor den dag gekomen met een serie
billetten voor de stad Quedlinburg, die hij ditmaal alleen versierd heeft met gelukkige
knipprenten, die de geschiedenis van Hendrik den Vogelaar in beeld brengen. Ook
de nieuwe kunstrichtingen komen, zij het ook spaarzaam in getal, tot uiting op dit
‘geldgebied’. Zeer mooi zijn de expressionistische billetten, die Worpswede met z'n
aestetisch-kommunistische kunstenaarskolonie uitgaf. Eveneens het billet van de
drie havensteden Lehe, Bremerhaven en Geestemünde. Ook de kleine gemeente
Twistringen gaf een drietal billetten, die, frisch van geest, in hypermodernen zin zijn
opgevat.
Mooie dingen zijn er in ieder geval gemaakt naast heel veel leelijks! Het blijkt
duidelijk, dat het mogelijk is ambtelijk geldswaardig papier te maken zonder te
vervallen in de sfeer van doodelijke verveling en brute banaliteit. Juist daarom is
veel op dit noodgeldgebied ons lief geworden!
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In 't grijs vertrek,
door Hélène Swarth.
In 't grijsbehangen eng en streng vertrek,
Bij 't raamkozijn, waar poesje ligt te spinnen,
Naait de oude vrouw in 't grijs het blanke linnen.
Rood van geranium in het bloemenrek,
Goudvischje-oranje in glazen kom, verwinnen
Kan 't niet al 't grijs met warmer kleurenvlek.
De regen weent langs 't raam met staag gelek
En dempt tot schemer 't late licht daarbinnen.
En even poost zij, kijkt naar de effen lucht,
De leege straat, die zwart glimt van den regen,
Legt neer het linnen om haar bril te vegen,
Bewaasd - door tranen? - mompelt zacht en zucht.
Hier rust zij, moe van levens lange wegen,
In bleeke stilte en eenzaamheid gevlucht.
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Uit mijn gedenkschriften. London, 1894,
door L. van Deyssel. (Slot).
EEN ander mooi moment dat ik mij herinner, was de bijwoning, in een klein kerkje
vlak bij de Westminster Abbey, van de eenzame oefening van een organist op zijn
orgel. De kerk was leêg. Ook wist hij niet, dat Toorop en ik er waren, die ons zeer
stil bewogen. Het was schemerdonker. Aan de gekleurde ruiten was vooral dof rood
licht. Verlicht door de kaarsen bij het muziekboek, zat daar de organist, en speelde
zoo, dat het buitengewoon ontroerend was.
Waarom doet een bepaald iets - zóó iets - je nu bizonder aan? Het kwam door de
samenkomst van lichtsoort, vormen en kleuren daar toen, èn de muziek. Het was
omdat de muziek in overeenstemming was met de vormen en kleuren, omdat, in de
schemering,.... die zacht, weemoedig stemt,.... de muziek stil plechtig.... iets van
vertroosting en zoele zekerheid liet hooren.
Die kleuren en vormen van dat kerkje, die kamers van Gray, de grasvelden der
Temple Gardens b.v., waar de witte, grauwe en zwarte misten over deinden en dan
plotseling het heldere groen er onder ontblootten, de wollen stoffen voor
heerenkleeding, de stijl van Macaulay en Gibbon, van Shakespeare en de
prae-Elisabeth-dichters, de baksteen en de gothische architectuur, - dat alles is
Engelsch. Ook b.v. de voorwerpen der Liberty-magazijnen. Dat alles is Engelsch en
zou niet Duitsch of Fransch kunnen zijn. Dat alles heeft ‘distinctie’; maar dit zegt
niets, want het heeft alleen distinctie door uit te munten boven soortgelijke dingen
bij andere naties, die minder qualiteit hebben. Maar waarin ligt nu die qualiteit, op
zich zelve beschouwd? De Engelschman heeft b.v. voor boekomslagen meer smaak
dan de Duitscher, meer smaak, meer kijk op het mooye, - niet bij alles, b.v. niet bij
muziek, maar b.v. bij boekbanden, bij binnen-architectuur. Waarom? Waarom geeft
hij schoonheid aan het geriefelijke? Waarom maakt juist híj, dat men zich in een
kamer behagelijk voelt, niet alleen door den trant van verwarming en verlichting,
maar ook door dat het menschenoog, met zijn altijd in hem tegenwoordige dorst naar
bevalligheid, bij het rondkijken in de kamer voldoening vindt? Dezelfde
omstandigheid heeft dit veroorzaakt, die ook invloed heeft op de gewoonte om in de
stad Londen niet veel buiten in de lucht te zitten, voor café's en dergelijke. Het klimaat
namelijk.
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Het klimaat heeft de behoefte aan prettigheid binnenshuis door mooiheid van
binnenhuis-aspecten en het vermogen om daarin te voorzien bij den bewoner van
Noordelijk gelegen eilanden, die de Engelschman is, vergroot.
Het klimaat heeft de behoefte en het vermogen vergroot, en de kleuren, die hij in
zijn landschappen zag, hebben hem verder geholpen. Ook de omstandigheid in zijn
eigen structuur, dat hij voor die dingen oorspronkelijk is. Als hij een draad wol, die
voor een weefsel zal dienen, moet verven, kiest hij, of maakt hij, een verf van mooye
kleur. De kleur, de nuance, komt van hem zelf. Verschillende bronskleuren liggen
voor hem uit. Hij kiest, dadelijk, de beste. Hij doet de onberedeneerd uit hem
opschietende goede keuze. De Duitscher faalt hier tweevoudig. Ten eerste componeert
of kiest hij niet een oorspronkelijke kleurnuance; maar tracht iets even moois te
vinden als de ander reeds gegeven heeft. Ten tweede vindt hij dan nog het verkeerde,
- meenende, dat het hetzelfde is - omdat hij slecht vergelijkt. In die dingen werkt de
Engelschman goed uit zich zelf, de Duitscher betrekkelijk slecht naar een voorbeeld.
De Westminster Abbey is natuurlijk imposant; maar, evenals in zoovele kerken
in Italië en elders, wordt het, hier gothische, architectonisch aspect harer ruimten er
niet mooyer op door de vele graftomben van uitgemunt hebbende Engelschen in
zeventiende- en achttiende-eeuwschen stijl. Kostbaar van schoonheid zijn echter de
zeer kleine kapellen met hun oud aschgrauw architectuur-beeldhouwwerk, beschenen
door licht ròse licht. Die kleine lavakleurige zolderingen, met dien ròsen lichtschijn
er op. Grotten met avondrood-schijning er in. Graven waarin het eeuwige geluk
af-licht.
Afbeeldingen zijn zulke kapellen van middeneeuwsche zielen. De menschenziel,
ledig en dor en woestijnkleurig, waarin de hoogste heerlijkheid teeder neder-schijnt.
Bij deze aspecten de zoete orgelmuziek en in den geest het spreken tot de beminde,
tot de aanbeden wezens, die de schoonste neigingen verpersoonlijken, welke hij in
zich opwellen voelt. Wie zou er nog aan twijfelen, dat er meer innigheid is, dat er
meer realiteit is, in de kerk dan in de concert- of tentoonstellingszaal. Meer realiteit
in den godsdienst dan in den kunstzin, dat beteekent: in het gevoel van den geest.
Ten opzichte der objecten van den aandacht een dieper, inniger, waarachtiger
bestanddeel van het menschenleven bij den godsdienstige dan bij den kunstminnaar.
Dit gevoel, op zich zelf en in 't algemeen gedacht, dus zonder vergelijking van den
geestestoestand of geestesgebeurtenis in den enthousiasten, fijngevoeligen en
kennisrijken kunstliefhebber en in den nuchteren zakelijken gewoon-burgerlijken
godsdienstplichten-volbrenger.
Ik sprak zoo even van distinctie. De Koning van Engeland, George, de zoon van
Edward, is de meest gedistingeerde man op de aarde,
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zoo als Engeland thans de eerste natie der wereld is. In hunne cultuur hebben de
mannen onder de menschen zich verfijnd tot Heeren. Deze Heeren zijn verschillend
in graad van edelheid en fijnheid. De koning van Engeland is de edelste en fijnste.
Hij is een Hof-man. Hij is de eerste man van zijn eigen Hof. Hij ís dat ook werkelijk.
Hij is van nature de eerste gentleman. Door den eenvoud in die natuur, die de zijne
is, drukt hij, van zelf en onopzettelijk, uit, dat men voor alles moet zijn het geheel
van wat men, van wat onze persoonlijkheid, is, het geheel van wat wij als mensch
zijn. Hij drukt uit majesteit noch heerschzucht, noch hoogmoed. Hij drukt uit een
het Heeren leven leidende Heer te zijn, de eerste, de hoogste ‘Heer’, door te loopen,
te staan, te zitten, te spreken met hoofd-bewegingen en handen-houdingen, zooals
geen tweede op de aarde dat kan. Zóó doet hij wanneer hij en famille, of met
verwanten en in waarde niet zoo heel ver van hem af zijnde gasten is, in zijn gewone
civiele kleederen. Hij drukt dan uit het gewone en eenvoudige ín een zekeren ‘stand’,
in den hoogsten stand. Datgene, wat hij in de eerste plaats als menschwezen, en als
eeuwen lang gecultiveerd geweest zijnde menschheidsvrucht, is. Van zelf vertoont
hij aldus gratie-bewegen, zoo als het alléén in de Koningspaleizen van Engeland, en
nergens elders, voorkomt. Dit is dus iets zeer zeldzaams. Dit is iets éénigs. Van de
menschheid is dit het beste, wat men op aarde zien kan. Daarná komt pas zijn optreden
in zijn verschillende waardigheden en ambten, waardoor hij met het volk één levende
gezamentlijkheid uitmaakt. Vooreerst zijn optreden in de Koninklijke Waardigheid
op zich zelve. Bij de groote Hofplechtigheden, bij de Kroning, bij de Opening van
het Parlement en dergelijke gebeurtenissen. Als hij draagt de Kroon en den
Koningsmantel. Vervolgens zijn optreden als Hoofd van de vloot, als Hoofd van het
Leger, en in andere zulke hoedanigheden. Dat doet hij waardig, goed, beminnelijk.
Maar hij doet het met die bijna onbespeurbare nuance in zich, die een politicus van
grooten huize zal hebben op een kiezersvergadering bijvoorbeeld. Wanneer hij
zwijgend nederzit of wanneer hij sprekend in gemeenschap is, blijkt dan even, dat
hij dit doet zooals een vrouw soms in de algemeene maatschappij philanthropische
tochten onderneemt, - om ook zich ‘nuttig te maken’, om ook iets, om ook veel, zeer
veel, te doen voor zijn volk, dat hij gaarne mag; maar dat hij hier toch niet in zijn
milieu is.
De Duitsche officieren zijn meer militair dan gecultiveerd samenlevingsmensch.
Zij hebben voortreflijk gestyleerde omgangsvormen; maar wij spreken van de intime
en voor den menschenaard en de soort hunner begrippen essentieele trekken in die
vormen. De Engelsche militairen zijn: gecultiveerde samenlevingsmenschen, die
sport beöefenen, ook, als het moet, de heroïsche sport van den oorlog.
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De Engelsche koning en zijn familie zijn de edelste menschen. De
gelaatsuitdrukkingen, de gewone gelaatsuitdrukkingen, die de onbewuste uitdrukking
van ziele-aard en ziele-houding zijn; èn de kleederen en kapsels zijn de beste. Hoe
moet een man-Heer en een vrouw-Dame er uit zien? De Engelschen hebben dat
begrepen. Zij hebben de relatie tusschen het menschwezen, het menschenlichaam
en de menschenkleeding begrepen. De distinctie begrepen als: zijn een wezen van
gratie. In den snit van kleeren, dat is in den stijl der kleeding, uitdrukken het schoone
dat een gekleed mensch, in onderscheiding van een naakt, is in verbinding met de
deelen van zijn lichaam en den aard, de standen en de bewegingen dier deelen.
Wat is ook het Engelsche Staatswezen mooi. Hoe zeer heeft tijdig de adel zich, in
de vervulling van Staatsambten, in het Parlement en bij het Gerecht, vermengd met
de burgerij en in betrekking gesteld tot het volk. Hoe knap zijn omwentelingen
vermeden en hoe is daardoor intact gebleven het prachtige Koninkrijk, zooals het
vier, vijf honderd jaar geleden was. Indien men Macaulay's H i s t o r y o f E n g l a n d
leest ná zijn E s s a y o n H i s t o r y , valt de H i s t o r y o f E n g l a n d verbazend
tegen. D e H i s t o r y o f E n g l a n d is meer dan men verwachten zou na de eischen,
die in het E s s a y o n H i s t o r y aan den geschiedschrijver gesteld worden en na
de daarin voorkomende beoordeelingen van voorafgegane geschiedschrijvers, op
vele plaatsen een gewoon relaas, dat behalve algemeene en politieke philosophie,
psychologie, en met anecdoten doorspekte zeden-schetsing, ook den heerlijken
verteltoon mist van b.v. Prescott's boeken over Mexico en Peru.
Maar, wat ik zeggen wilde, vergelijkt eens het Engelsche Staatsleven, en dus ook
de Engelsche samenleving, met de Fransche. En ziet eens, welk een verschil. De
republiek-president in het Elysée, - een mijnheer in zwarten rok en met driekleurigen
sjerp déze architectuur bewonende, - wordt gij niet gewaar, dat er daar vóór alles
eene Afwezigheid is, dat die mijnheer, die doet denken aan een politie-commissaris
of aan een chef van lijkenbidders, door zijne tegenwoordigheid, als hij door een
deurpost verschijnt, aan een tafel zit of gaat door de zalen (schrijden doet hij niet),
steeds de schittering van het Afwezige merkbaarder maakt?
Hoe prachtig heeft daarentegen het Engelsche Hof zich gehandhaafd! De Duitsche
philosophen en de Fransche staatkundigen mogen denken en doen wat zij willen, het Engelsche Hof leeft ongestoord zijn edel leven voort.
Denkt eens aan - zíj noemen het natuurlijk een anomalie, een anachronisme -, al
die philosophiën en staathuishoudkunden, al die historische zienswijzen, al die
maatschappelijke ontwikkelingen, - algemeen
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kiesrecht, leerplicht, vrouwenkiesrecht, democratie, evenredige vertegenwoordiging
- ongestoord en onaantastbaar leeft het Engelsche Hof zijn edel leven voort.
Op een middag reden wij naar Buckingham Palace. Ik was niet op audientie geweest
en het gebeurde op een dag, dat het paleis publiek te zien was. De paleizen, de
woningen des Konings, staan voor ieder-een open. De koning is het levende
zinne-beeld van de natie. Bij het wandelen door de zalen en de parken der paleizen,
bij het zien der beteekenissen van sommige deelen van den bouw, bij het zien van
beelden en schilderijen, ziet het volk zijn eigen geschiedenis in de geschiedenis van
de levende vormen van zijn hoogsten bloei. Het volk heeft dit schoonste geslacht
voortgebracht en dit hier is van het geslacht de geschiedenis. Het volk is de bodem,
waaruit deze vrucht is voortgekomen. Het volk is verwant aan, is familie van deze
koninklijke familie. Het volk moet zich gevoelen als één iets te zijn met zijn
koningsfamilie. Een man uit het volk moet een vreemdeling antwoorden met achter
zijn antwoord een stille, inwendige, zich niet toonende maar aanwezige, trots, vreugde,
en gevoel van eigen wáarde, omdat hij, ten opzichte van dien vreemdeling, iemand
is, die behoort bij die en die Koningsfamilie, behoort tot de natie, welke op die en
die bekende wijze (door te hebben deze koningsfamilie namelijk) immers zoo prachtig
gekroond is.
Toen ik te Londen was, was juist de Japansch-Chineesche oorlog gaande. Voor
de winkelramen in de straten zag men overal de gevechtsafbeeldingen in de helle
kleuren der kermis- of volksprenten. Ook op weg naar een tentoonstelling - er was
er toen juist eene van Aubrey Beardsley - hinderen zulke prenten u niet. Alles is
betrekkelijk en wordt ook van zelf als betrekkelijk beseft, dat is in zijne betrekking
tot wat men er van verlangt en tot zijne verwezenlijkingsvermogens. Vergeleken bij
een kermisprent behoort Aubrey Beardsley tot de hoogere kunst. Werkt een ander
nu knoeyerig in het genre van Beardsley, dan zal men dat leelijk vinden en afkeuren.
Maar een kermisprent, die niet anders dan dat praetendeert te zijn, kan men, naast
Beardsley, aardig vinden, aardig in zijn soort.
Om in het midden van den dag, als men door ver verwijderde straten wandelde,
iets te eten, bezocht ik met den een of anderen gezel soms een zoogenaamden Bar.
Een mijner gezellen hoorde ik toen eens zeggen tot een slanke blonde Bar-juffrouw:
‘geef mij een glas stout, than you will be an angel’ of iets dergelijks. Daar ik
vermoedde, dat de meeste bezoekers steeds met dergelijke complimenten, en, ook
bij de eerste bezoeken, met betrekkelijk intime bewonderingsbetuigingen tot die
meisjes spreken, dacht ik hoe enerveerend en soms onpasselijk makend
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het voor eenigen onder haar zijn moet, om steeds zulke toesprekingen aan te hooren.
Tenzij men in een feeststemming is, en daarom ook niet de onderwerpen, zooals b.v.
deze omgangsvormen, overdenkt of omdenkt, maar alles zich als alleen voor ons
aanwezige en op ons toevallende rozen in het zonnelicht onzer vreugde voordoet, vindt men, vooral om zijn voortdurendheid, zulk verkeer niet aantrekkelijk. Veel
hangt intusschen af van onzen voedingstoestand, van den toestand onzer gestooktheid
met voedings- en drenkings-zelfstandigheden. Komen wij na een goed diner des
avonds in het theater, dan vinden wij een enkel vriendelijk woord tot een
sigarettenmeisje nog zoo misplaatst niet.
Het is wel aardig van den Schepper, dat hij zoo veel meisjes in het leven heeft
geplaatst. Overal zijn zij, in straten, op pleinen, in huizen, op landwegen en velden.
Het leven van den man is verscholen in een wijde bouquet van meisjes.
Bij dat verblijf toen te Londen bezocht ik ook den Heer en Mevrouw
Kapteyn-Muysken, op ‘Swiss Cottage’, Hampstead, die, later, aan den Witten Brug
te Scheveningen hebben gewoond. Hij was ingenieur en zij eene vrouw, die zich
voor de groote aan de orde zijnde problemen van menschheidskunde en letterkunde
interesseerde, en daarover ook de pen heeft gevoerd en hare beschouwingen door
den druk heeft laten verspreiden.
Ik zeg ‘menschheidskunde’. Waartoe zal men b.v. de vraag omtrent het
vrouwenkiesrecht rekenen? Het is er een van menschkundig inzicht in zoo verre als
het de geschiktheid eener vrouw tot het uitoefenen van het stemrecht betreft. Het is
er een van binnenlandsche staatkunde en van staathuishoudkunde in zoo ver als het
de resultaten voor Staat en maatschappij der uitoefening van het vrouwenkiesrecht
aangaat. Het is er een van theoretische staatsphilosophie waar het om de beoordeeling
gaat van rechtvaardigheid en redelijkheid in den toestand, dat een vrouw zoude kiezen
maar toch niet militair dienen. Het is er eindelijk een van goeden-smaak, historischen
zin en hoogere menschheidswaardeering, wanneer beantwoord moet worden de
bedenking, of het aangaat een staatsburgersverrichting, die tot nu toe alleen voor
mannen geschikt scheen, ook door vrouwen te laten waarnemen. Wat het laatste
betreft geloof ik niet, dat men bevreesd moet zijn voor vermannelijking der vrouw
door hare promotie tot als zoodanig actieve staatsburgeres. De vrouwelijke vrouwen
zullen vrouwelijk, de mannelijke mannelijk blijven. In de kiezersvergaderingen zal
op den duur meer huiselijke gemoedelijkheid en minder ruwheid zich voordoen.
Alle vergaderingen zijn toch reeds gemoedelijker dan iemand, die nimmer eene
vergadering heeft bijgewoond, zoude denken. Die, bij welke leden van onze
koninklijke Familie aanwezig zijn, zijn het meest streng
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in den stijl. Vervolgens die van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Die der Tweede
Kamer reeds minder. Niet zooals soldaten op een parade, niet zooals bij de minste
receptie in eene familie, gedraagt het gezelschap zich, de Heeren loopen, slenteren,
leunen op de elbogen, toeven met de handen in de broekzakken, snuiten hartelijk
den neus, kloppen elkander op den rug. Een gebruikt er zelfs een tanden ‘stoker’.
Indien nu vrouwen aan mannen-vergaderingen zullen deelnemen, zullen, naar wij
hopen, de tandenstokers verborgen blijven en in de gemoedelijkheid zal de
huiskamer-gemoedelijkheid de overhand krijgen boven de societeitsgemoedelijkheid.
De eerste menschen van de Politiek, van de Diplomatie, van de Legers, van den
Handel, van het Bankwezen, van den Godsdienst, van de Liefdadigheid ook, van alle
maatschappelijke bestrevingen, - zij zijn nooit in wezen toeristen. Zij denken altijd
door aan hun levenswerk. Zij laten zich niet door het leven bespelen, maar bewerken
het leven. Eenen jonge-man, die een eerste reis buiten zijn eigen en de dat onmiddellijk
omgevende landen had gemaakt, naar Indië namelijk, vroeg men:
- ‘En hoe was het in Indië?’
- ‘In Indië? Wel, gewoon’, zeide hij. En daarbij bleef het. Puike natuur voor het
werkdadige en maatschappelijke leven. Geen indrukken, geen ondergaan van iets.
Zoo iemand herinnert zich niet na veertig jaar, dat de ijzeren-en-glazen hel van
Liverpoolstreet-station o n t z a c h w e k k e n d hem overhuifde bij de aankomst in
het centrum van een der twee of drie oudste Europeesche menschheids-groeyingen,
dat de We s t m i n s t e r Abbey hem p l e c h t i g overhuifde, met een
b o v e n - m e n s c h e l i j k e m a j e s t e i t , zoo alsof hij zelf was midden in iets,
midden in een vorm geworden begrip, waarvan de maat boven zijn metingsvermogens
ging, en dat, met de kwijnende schijningen van het licht in de door
overhuivingsvormen zelve gevormde ruimte, was alsof het ziende was; alsof hij was
midden in eene ruimte, die zelf eene onbegrijpelijke ziening was, die met erbarmen,
maar, om dat erbarmen heen, met een boven-natuurlijken majesteits-ernst hem
omsloot; - en zoo iemand herinnert zich niet iets ontroerends van de kleine kerk naast
den Westminster met den organist in de rood licht doorwaasde schemering.
De Kerk en het Paleis. Het Paleis, dat is de Koning; maar de Kerk, dat is God. De
zichtbaar-wording van het Ideale, van de Idee. De zedelijke schoonheid in de
vormen-schoonheid, de Idee van Majesteit, van dat, wat meer dan het Edele is, en
dáárín de Idee van liefde en deernis zichtbaar en nederschijnend op de kleine
menschen, die niet gelukkig zijn. Niet alleen op de ongelukkigen door levensrampen,
maar ook op de onge-
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lukkigen, die in allen voorspoed en tegenspoed het voort-durend lijden hebben, het
lijden van iedere seconde, nu iedere seconde hun het bewustzijn geeft van anders te
leven dan waartoe zij grootendeels waren gemaakt, nu iedere seconde, dat is drie en
veertigduizend twee honderd seconden elken dag, hun het mislukken voorhoudt, dat
zij iedere seconde doen.
Ik was reeds lang aan 't schrijven over Londen, toen plotseling die donker geel grauwe
kapellen-zolderingetjes, met het ròse licht, van de Westminster-Abbey in mijn
herinneren te voorschijn sprongen. Vindt U dat niet aardig? Want ik was uit op
schoonheid, ik was altijd op zoek naar ‘schoonheid’. Die kleine kapel-zolderingen
behooren tot het mooiste wat ik er gezien heb. Vindt u dan niet vreemd, dat toen ik
over de Westminster Abbey schreef, en het inwendige dier kerk in den geest voor
mij zag, die kapelletjes zich eerst heelemaal niet vertoonden? Zulke dingen kunnen
veroorzaakt worden door een eenvoudige gedachten-associatie, doordat men juist
bezig was met een dergelijke voorstelling als die der kapellen. Maar ook doordat het
vóorkomen dier gebeeldhouwde kleine plafonds behoorde bij eene
gemoedsgesteldheids-wending, waarin men juist was.
Te Londen bezocht ik ook het South Kensington museum, met zijne lanen van vitrines
met de porceleinen van alle landen en tijden. Men ziet daar ‘heerlijk mooie’ dingen.
Mooi porcelein is, meer dan b.v. houtsnijwerk of borduursel, geschikt om den aard
van het mooie te doen begrijpen en dat zich dit bij schilderstukken en gedichten in
hetzelfde bevindt als bij porcelein, dus niet in juiste opmerking bij ‘karakter’
afbeelding, in opwekking van gewenschte gevoelens bij beschouwer of lezer, het
aanwakkeren van vaderlandsliefde, huiselijkheid of wel juist lust in schouwburg- of
erger uitgaans-genot. In porceleinen is, in de lichte tinten, schoonheid gegeven, die
slechts door zeer enkele schilders van omkaderde olieverfschilderingen is bereikt,
door Watteau, Boucher, en in het gladde wat Matthijs Maris in het nevelige maakte.
In de schilderijen-musea zijn vele stukken achter glas om ze te vrijwaren voor
bezoedeling door den van vettige zwarte stof geheel vervulden Londenschen
dampkring. Hier is meer tegen dan men zoude meenen. Bij heel fijn-mooye stukken
is het contact tusschen den toeschouwer en het stuk eenigszins aangetast en werkt
het glas, zoo al niet wederspiegelend, dan toch als een zware laag ijzig glad en star
vernis.
Indien men in de city, en niet in een verre voorstad, woont, is het zwart-vettige
van de Londensche atmospheer, dat overigens de gezondheid niet schaadt, den eersten
ochtend na ons verblijf reeds zeer te bespeuren, aan vingertoppen, nagels, en aan de
linnen hemdsboorden aan hals en polsen vooral.
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Ik bezocht ook nog te Londen toen den bekenden Amsterdamschen diamantman A.S.
van Wesel, die een warm liefhebber van kunst en letterkunde was en een kleine
Israëliet met een met fijne melancholie soms overtogen teeder bloeyend gelaat. Ik
dineerde met hem in een der kleine Italiaansche restauraties in Soho Square. Door
de zwarte en glinsterende modderstraten reden de rijtuigen daar aan. Alle vrouwen
waren in dien restaurant in lichte kleuren en zeer gedecolleteerd. Alle mannen gekleed
in rokken (namelijk mannen-, zoogenaamde ‘rokken’, het is lastig dat dit kleedingstuk
denzelfden naam heeft als een heel ander vrouwen-kleedingstuk) en met witte
strik-dassen.
De lezer zal meenen dat dit alles goed en wel is, maar hij niet begrijpt wat de Heer
van Wesel met eene karakteriseering van Londen te doen heeft. In zoo ver als de
tegenwoordigheid van den Heer van Wesel te Londen, waarheen hij elke week ging,
tot den Londenschen wereldhandel behoort, behoort die tot de millioenen
karaktertrekjes, die van Londen te geven zijn. En in zoo ver als ik, naast het
camée-kopje van Teixeira, met al die warme kleuren van de Londensche
achtergronden, het bloemkopje van Van Wesel, met den schoonen melancholie-schijn
door het licht-blauw witte gelaat, langs en in de blauw-grijze oogen en onder het aan
de randen lichtelijk krullend vochtige kastanje-kleurig kapsel, voor dezelfde
achtergronden zie, - bleeke menschgelaten, die mij kenden te midden der overgroote
vreemde wereld - behoort het tot mijn herinnering aan Londen, en zie ik die
aangezichten als twee edele ivoren broches op het groote, zwaar geplooide, zwart-,
èn diep lícht-, kleurige, fluweelig kleurige, gewaad, dezer voorstelling van het zoo
lang geledene.
O, Londen, u wil ik terugzien. Weer wil ik zien die vrouwen met de blanke halzen,
de blanke borst en de armen blank, die vrouwen met de haarzijde van door maan
beschenen sneeuwkleur, met de hooge kapsels oranje of koornblond, als bij de
desserten de armen met de blanke huidzijde op het zeer stil mat-zilver weêrschijnend
damast van de disschen staan, en de linker, omsloten door den gouden armband met
de licht blauwe steenen, terwijl die bij de buiging op het tafel-oppervlak rusten blijft,
langzaam met de lichtelijk van elkaar verwijderde ròse getopte vingers van de als
een beeld-gedeelte sierlijke en gedwee afgebogen hand, het wijd opene teêre kristal,
waar, boven het stille gouden wijnwater, nog glansjes van lichten, van oogen, van
kroonen, alsof het een mijmering ware, in staar, die bloemkleurtjes hebben gedreven
in het kristal, opheft naar het weeke rood vruchtsatijn der lippen, om het daarna weêr
dalen te laten, en nog even de vingers aan den zilveren riggel, die de rand is, achteloos
verwijlen blijven, liefkoozend daar vergeten, terwijl de luchtblauwe of de zee-groene
oogen, tusschen de opgeslagen beschermende teêre sprieten-rijen der oogharen door,
in de schoon gevormde houding
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van geweten met vele anderen daar samen te zijn, de rustige en klare vreugde uitstaren
en de zilverwit satijnen punten der schoentjes even buiten de overhuiving van het
zilverwitte damastzijden kleed zijn gegleden.
Weer wil ik komen op het bal in den Criterion en met de schets van een buiging,
die niet tot buiging wordt, door de gestalte, aan die heerlijk opziende en heerlijk
lachende jonge vrouw om den derden dans vragen.
O, Londen, hoe kleur-schittert het feest in de diepten uwer stoomwitte, uwer
onweêrslucht-zwarte en aschgrauwe misten. Als het vuur bij het rook-zwart, het oude
lava-geel en het hemelwolken-wit om de Etna. Uw witte misten doen door
overeenkomst van voorkomen denken aan samengedoken onherkenbare
duivenscharen, in welke straks beweging zal komen en die opfladderen zullen en
ontblooten het levende groene grasveld als groeyend smaragd en klap-wiekend zich
klemmen hoog aan de licht-grauwe rotsvormen van de gebouwen, die staan zoo als
hemelhooge kustrotsen staan aan het groen van de zee.
Uw Thames wil ik weêrzien, de troebele, grauw-zilveren, de waterschubbig
vloeyende, gelijk van heel ver geziene zilver-geharnaste oorlogs-leger-stoeten, die
door de bogen van grijze, grauwe stadspoorten stroomen.
Den laatsten dag van mijn verblijf woonde ik te Londen een gerechtszitting bij. Het
waren drie jeugdige misdadigers, van ontzettende misdrijven beticht, die werden
berecht in een geheel volle kleine zaal. Ambtenaren in zwarte toga's met zilverwitte
pruiken met horizontale stijve krulrollen aan de kanten, en witte befjes onder de kin.
Onvergetelijk blijft mij een van hen, die in een, blijkbaar zoeten, slaap was gevallen,
het hoofd schuin voor-over geneigd, de lippen gekruld tot een volkomen, immers
door niets gestoorden of met niets vermengden, diepen glimlach. Tusschen de roode
koonen, in het blanke gevulde gezicht, de neêrgelaten oogleden moederlijk
beschuttend een allerliefsten droom.
Op een gegeven avond verliet ik plotseling London, en had het genoegen het hoogste
woord te voeren in een wagen, zoo vol als een oven soms met martelaren is, van den
naar Harwich voortzwiependen en voortbliksemenden trein.
In de boot, in mijne sponde, voelde ik bij het eens rond-kijkend en nadenkend
over-eind-komen telkens de zeeziekte dreigend rijzen en ging dan maar weêr gauw
onbeweeglijk recht liggen, als een kaars in een doos. Telkens bij het recht zitten
vestigde zich mijn bewondering voor den bootbouw opnieuw op de volkomen
onbewegelijkheid van onze kooi. Na den bijna niet te meten duur eener betrekkelijk
bange wake, begonnen
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zich aan boord de geluiden voor te doen, die het opstaan eener bevolking uit den
slaap kenmerken.
Tot mijn Duitschen hutgenoot, zeide ik: ‘Wij zijn aangekomen. Opstaan’.
Waarop hij antwoordde: ‘Wir sind ja noch gar nicht abgefahren’.
Die man dommelt nog, dacht ik.
Op het dek gekomen, zag ik in den mist de kade en de goederenwagens van den
Hoek van Holland, waaraan de boot lag gemeerd.
- ‘Waarom gaat nog niemand van boord?’ vroeg ik den kapitein.
- ‘Dat is de Hoek niet’, zeide hij, ‘dat is nog Harwich. De mist heeft ons belet te
vertrekken.’
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Voor mijn vrouw,
door P. Otten.
Vaak moeten wij, zielskranken,
En zonder moed en lust,
Het avonddonker danken
Voor eindelijke rust Totdat een zacht gelaat
In onze kamer kijkt
En eensklaps onze minste daad
Een loutre vreugde lijkt....
Hoe vaak zijn niet onz' oogen
Door dagelijksche sleur
Van treurenis betogen,
En zien noch lijn noch kleur Maar 't nauwelijksch gebaar
Van een ontloken roos
Maakt héél de wereld wijd en klaar
En schoon en eindeloos....
Vaak gaan wij, moede en poover
In 't zoeken naar geluk
De grijze wegen over Maar in den bangsten druk
Opent een enkel woord
Van simpel-stil gedicht
Een onverwachte, breede poort
Naar Gods onwelkbaar licht....
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Het trotsche lied,
door P. Otten.
Ik ken het lieve van uw ooge' en haren,
De zijden glijding van uw koele huid.
Gij kent mijn woorden en mijn zacht gebaren,
De buiging van mijn stem en adems stil geluid.
Wij weten beiden 't huivrend oogenblik,
Waarop de lippen, wijkend, weeker schijnen,
En dan het donkere angstige geluk
Van uwe gladde tanden tikkend tegen mijne.
Maar als uw hoofd mijn holle hand gemoet,
En de oogen voor een wijle rusten willen Wat beelden dwalen, die ik niet bevroed,
In 't vreemde licht voor uw gelokene pupillen?
Wee U, mijn kind, gij meent een glimp te weten
Van mijn bang hart, dat eenzaam is, en zwaar
Van duistre, nimmer uitgevochten veeten,
Van helle droomen onuitspreeklijk licht en klaar?
Gij kent mij niet - Zoolang wij niet tezamen
De wegen gingen, waar nog niemand ging,
Tot alles wegzonk en we alleen vernamen
Het ruischend binnen vloeien van de schemering Of in het ijle maanlicht traden door
Der zilvren nevlen eindelooze alleeën,
Vóór 't langzaam rijzen van den morgengloor
Achter den versten zoom der stil-geworden zeeën Zoolang gij niet het hooglied hebt gehoord
In 't groeiend gras, in 't stuifmeel om de dennen,
En God in 't zingen van een bevend woord Kent ge mij niet, mijn kind - gij zult mij nimmer kennen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

184

Een dokter,
door Juzo Alexandroff.
I.
HOEMAAK Huet was de voornaamste arts te K. Een tiental jaren geleden was hij
op één na de voornaamste, wat in dat kleine dorpje zoo ongeveer beteekende dat hij
er voor Piet Snot bijliep.
Er bij loopen moest hij ook later nog, want de dorps-‘aristocratie’ (een troepje
rijkgeworden handelaren in thee, tabak, koffie enz.) had hem niet in haar midden
willen opnemen. En ze hadden 't alleen daarom niet gewild omdat hij 't in zijn hoofd
gehaald had te trouwen met een arme apothekersjuffrouw.
Zijn nu voor een gewoon menschenverstand een dokter en een apotheek dingen
die bij elkaar hooren, de K.sche aristocraten hadden als één man geweigerd deze
analogie uit te breiden tot de doktersvrouw, de ‘apothekersjuffrouw......’
Toch was 't een goed mensch. Elken morgen, zij stond er expres vroeger voor op,
bereidde zij voor 't ontbijt iets aardigs, een kleine eetbare verrassing om den nog wat
slaperigen Hoemaak zoo ver wakker te krijgen dat hij haar de gebruikelijke morgenkus
kon toedienen voor zijn uitrit te fiets.
Dit leventje had zoo een tiental jaren geduurd tot Hoemaak geleidelijk zijn kussen
moest verdubbelen......: aan het huishouden was namelijk een aardig Huetje
toegevoegd. Niet in stilte......, want met de zoo'n jeugdig wezen eigen rijke
stemfantasie schreeuwde het 't huis tot in de uiterste hoeken vol.
En ook al weer geleidelijk ging Hoemaak zijn studieboeken 's avonds terzij
schuiven, de jongen boven maakte zoo'n leven en dan ook ‘hij kwam zoo op leeftijd,
en hij had al zooveel gestudeerd...... en de menschen hadden zoo'n vertrouwen in
hem, waarom zou hij 't dan zelf niet hebben?......’
Bovendien, hij was nu zoover als in den aanhef van het verhaal werd medegedeeld,
hij wàs de voornaamste arts te K. Zijn voormalige concurrent, een ziekelijke oude
man, had zich plotseling uit de praktijk teruggetrokken.
Hoemaak, tot nu toe steeds aanminnig vriendelijk tegen iedereen, het vernisje
saamhorig met een dokterscarrière, begon er een voorgevoel van te krijgen dat in de
toekomst een ander gezicht en een andere houding zijn deel zouden worden.
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En om aan dat voorgevoel maar vast wat tegemoet te komen, begon hij in overweging
te nemen, welke soort van elk der twee bovengenoemde hem het best zou staan.
Dat was een moeilijke keus! Was het vrije wil of de vervulling van dat voorgevoel:
een tijdje later maakte hij den indruk van iemand die geslagen is met gedeeltelijke
blindheid en bewegingsvertraging.
Het was of de Voorzienigheid hem van elk dezer drie bijbehoorende vermogens
nog juist zooveel gelaten had als strikt noodzakelijk mocht heeten voor een
‘heelmeester’ in den waren zin van het woord en voor iemand die waardig wenscht
te zijn zonder anderen door trots te beleedigen. Daarbij lag er over zijn gelaat (maar
dit was buiten zijn eigen waarneming en ervaring) iets als een glans, iets vreemds,
iets heiligs, iets niet van deze wereld, als was onderwijl een deel van zijn aandacht
in beslag genomen door een angstvallig luisteren naar een stem uit den Hooge.
Sommige patienten hielden maar niet op achter zijn rug kwaadwillig te mompelen
dat Dr. Huet begon te beseffen, dat hij, zij 't in kunde, zij 't in geld, iets bereikt had
dat een vermelding aan de buitenwereld, desnoods als advertentie, zeer zeker waard
was -.
Dr. Huet was van rijzige lichaamsbouw, alleen al het gepreoccupeerd rimpelen
van zijn voorhoofd riep visioenen op van geweldige boekenmassakennis die in en
om dat brein in rustelooze deining cirkelde. Schudde hij zijn hoofd dan voelde men
iets als angst, of daardoor geen wanorde zou ontstaan in dat zoo keurig gerangschikt
geheugen.
Nooit vergiste hij zich in een recept, zoodat uit zijn in leer gebonden receptenboekje
nooit één blaadje getrokken werd dat niet tot daadkrachtige genezing meewerkte of
met de beste bedoelingen poògde mede te werken.
Men fluisterde, men zweeg met opgetrokken wenkbrauwen, dat het met den zoon
van den melkboer anders had kunnen loopen als...... enfin, hij was nu eenmaal dood
en je kreeg hem toch niet meer levend.
Deze veronderstellingen van twijfelachtig waarheidsgehalte vergezellen een dokter
als de loodsmannetjes een haai, men herkent hem eraan. In de eerste jaren van zijn
praktijk houden zij hem misschien nog wel eens wakker, in de latere jaren slaapt hij
er stijf doorheen.In zijn jeugd zeiden de schoolkameraden: die Huet ook, als je hem opwindt zegt
hij: proost, de hel zij je deel. In zijn studentenjaren schreef hij verbluffend zakelijke
artikelen in het wekelijksch tijdschrift.
In zijn Sturm und Drang die bij hem wat verlaat intrad, wist hij eigenlijk niet goed
hoe over een mensch en zijn plaats in de wereld te oordeelen, met de jaren kwam hij
tot inzicht. De wereld was volgens hem een groot ei; men moest zich door de harde
schaal niet laten bedriegen.... Eén dag, de Oordeelsdag, zou het kuiken, dat veel tijd
noodig
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had om tot ontwikkeling te komen de schaal stuk pikken en dan was het met de
menschheid gedaan! Het kuiken zou eerst nog wat wachten om goed op krachten te
komen, d.w.z. een haan te worden, zich in den herfst oefenen in het ruien om op een
goede keer bij het krieken van den dag over te fladderen naar de zon, en van dien
dag, dat uur, zou er geen scheiding meer bestaan tusschen nacht en dag omdat er dan
geen hanen meer zouden zijn om den dageraad aan te kondigen. Hij vertelde dat
natuurlijk meer om aardig en origineel gevonden te worden, dan omdat hij het
geloofde. In dien tijd wist hij zijn geloof in den mensch te kronen door den
doctors-titel. Eigenlijk was hij nu wat met zichzelf verlegen. Daarom trouwde hij
met Jans, die in zich veel teederheid wist maar blijkbaar geen kans zag die te besteden
tot Dr. Huet kwam, de rijzige gestalte, de zorgelijke gezichtsuitdrukking.
Toch scheen ze er na haar huwelijksdag nog wat van overgehouden te hebben,
tenminste bijna dagelijks zong zij haar ziel in zoete teederheid uit voor Miras, haar
Miras, haar trouwe herdershond: Och, och, Miras, zoete, zoete hond, heden, heden,
och, och...... en dit moet haar wel een groote verlichting geweest zijn......
Hoemaak, niet gezellig in den omgang, las ettelijke Fransche romans alleen om
op de hoogte te komen van de juiste hartelijke houding van een man jegens zijn
vrouw, maar...... was het dat hij niet goed of niet voldoende las, of lag het aan wat
anders...... Jans had 't niet zoo prettig. Wat zij vroeger in de apotheek geleerd had,
onderhield zij niet, zij was hem dus nooit tot ‘practische’ hulp.
Eens hield hij haar hand wat lang in de zijne, Jans, zei hij, je bent mager geworden,
ik voel je vingerkootjes. Een andere keer zei hij terwijl hij met verliefde oogen naar
haar gezicht keek, dat haar kinnebak buitengewoon was, zoowel van vorm als van
grootte. Meermaals zei hij, als zij op sloffen door de gang liep: je klappert als een
skelet. Ook scheen hij er een bijzonder genoegen in te vinden het dagelijksch leven
te versieren met uitdrukkingen aan de geneeskunde ontleend: het brood noemde hij
zetmeel, het vleesch spiermassa, dit wijn ‘vat’ zullen wij aderlaten, deze kip
amputeeren, inplaats van eet smakelijk zei hij: dat het goed vertere.
Maar dit alles zou nog niets geweest zijn als het daarbij gebleven was.
Huet's vergelijkingszin was er echter steeds op uit hoogere vluchten te nemen, de
jongen kon hem, zoo klein als hij was, reeds die vadervreugde schenken. Hoemaak
sprak niet dan van voeden en opvoeden, en terwijl het kind in zijn wieg nog voldoende
vermaak scheen te vinden in zijn speentje en zijn rammelaar, kocht Hoemaak alvast
hoepels en hobbelpaarden. En toen de jongen werkelijk al aan 't hoepelen was, sprak
Hoemaak over karakter en karaktervorming. En nu pas kon hij zijn hartstocht voor
vergelijken ten volle botvieren: ‘een karakter, zoo zei
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hij, dat was net iets als het menschelijk lichaam, het nam op en verteerde, terwijl in
'n machinekamer (bij het lichaam het hart) ijverig gewerkt werd zonder eenige
aandacht voor de buitenwereld, zoo ongeveer als stokers van een oorlogsschip.
Sommige deelen, door de natuur als voorbestemd, stevig gebouwd; spieren zorgen
zoowel hier als daar voor de daadkracht. Enkele daarvan door bepaalde toevallige
gewoonten of dikwijls herhaalde handelingen tot dikte (sterkte) gekomen, andere
daarentegen als met voorbedachten rade vetgemest. Ergens binnen functionneeren
eenige organen waarvan men de werking kent, als nieren, maag enz., toch staat men
er dikwijls machteloos tegenover’...... Die laatste bekentenis deed Hoemaak niet
hardop, daar was hij te eerlijk voor. Hoe zou hij ook anders nog met fatsoen kunnen
beweren dat dit of dat middel beslist hielp!
Als de jonge Huet naar boven gestuurd werd voor straf en daar stemen
tranendemonstraties hield op het trapportaal, zei Hoemaak: hoor je, vrouw, het
karakter is aan 't kiemen. Kwam hij dan weer naar beneden om zoetsappig vergeving
te vragen (hij kreeg altijd een koekje voor hij naar bed ging) dan zei Hoemaak
in-tevreden: hij is gegroeid, hè!
Slaag?...... de purgeermiddeltjes van de jeugd; liefde? dat was zoo iets als de
buitenlucht en de zon voor het lichaam, diende om den boel gezond te houden.
Waaruit dan de liefde van Hoemaak bestond? belangstelling in rapporten met
bijbehooren, een groot aantal recepten bij alle mogelijke onnoozele gevalletjes en
de vaak geuite liefde-suggereerende verzuchting ‘of dàt nu de dank was voor alle
“liefde” en vaderzorgen!’ Vele van de bovengenoemde recepten waren van
karaktergeneeskundigen aard. Had de jonge Huet een lieflijke bui: stampvoeten en
schelden, dan scheurde de dokter doodbedaard een blaadje uit zijn boekje, schreef
voor: kalmte, zorgvuldig gewogen woordenkeus, zonder toevoeging van lekkernijen
als koekjes enz., te beginnen driemaal 's daags, dan voortzetten elken dag éénmaal
meer. Voor den jongenheer Huet.
Het was eigenlijk merkwaardig, ondanks zijn volkomen gebrek aan gevoel, dus
ook aan gevoelsinzicht, was zijn optreden juist door het onverwachts zotte, het korte
formule-achtige, raak. Hij had den naam van ad rem te zijn, zonder ooit antwoorden
te geven die in eenig verband stonden met het voorafgezegde, hij kaatste niet, hij
gooide een nieuwen bal. Hij had fantasie, wat hem niet hielp, hij vermocht er slechts
zijn houten ziel mee uit te leven.
Eigenlijk ging het bij Hoemaak heel kalm toe, het leven was hem ‘een boek’ meer,
tenminste bij de medicinale boeken, niet bij de romans, want Hoemaak vond dat daar
het leven teveel van verschilde, menschen die in vergelijkingen spraken, goed, dat
kon hij zich nog indenken, hìj
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hield òòk van vergelijkingen, maar die opgewondenheid bij het minste geringste, die
gevoeligheid, die tranen! hij had toch warempel al een stuk leven achter den rug, had
hij zoo iets ooit meegemaakt? Bombast, allemaal bombast was het! Goed, dat hij
zichzelf niet tot maatstaf kon nemen, maar Jans, als iemand toch gevoel had, dan
was zij het, er woei hem als voorjaarslucht de herinnering aan hun engagementstijd
toe, zooals zij hem tegemoet kon treden, toen, die kussen, die stem......
En nu, waren er in haar ziel zulke stormen? Zij leefden immers kalm naast elkaar
voort en was Jans niet gelukkig en opgeruimd...... Wat die schrijvers beweerden was
allemaal opgeschroefde onzin, om maar aan hun brood te komen! Niet het leven was
zoo, maar zij, die verrotte pennelikkers, die wilden het zoo maken, dàar deden ze al
hun best voor, en waarom? natuurlijk om dan te kunnen zeggen: zien jullie, hebben
wij het leven niet getrouw weergegeven, spreken wij geen waarheid? - En toch, dat
Jans niet in de hooge kringen van K. toegelaten werd, dat was hem een groot verdriet.
In het begin, toen hadden ze er beiden wat om gelachen, ‘'t kon haar wat schelen bij
rijkgeworden handelaren op schoot te zitten!’ Maar later toen Dr. Huet een gezien
man was geworden, hinderde dat feit hem werkelijk erg. Was het niet of 't hem altijd
kleineeren wou, hij kon geen hooge borst opzetten of een stem fluisterde: ‘en je
vrouw?’ Waarschijnlijk griefde het hem meer, omdat het een belemmering was voor
de volle ontplooiing van zijn waardigheid, dan omdat het Jans misschien verdriet
deed, al liet zij er niets van merken. En hoe ouder Hoemaak werd, hoe meer het hem
verbitterde. Is het niet alsof de ouderdom, die zoo gaarne knorrig zijn wil, net zoo
lang zoekt tot hij een voorwendsel gevonden heeft om die knorrigheid naar binnen
en naar buiten te kunnen rechtvaardigen? Hoezeer moest Dr. Huet dan wel niet
knorrig zijn, nu dat feit helaas géén voorwendsel was.
Een natuur als die van Dr. Huet kon in zoo iets onmogelijk berusten, mèt takt of
zonder takt, hij moèst er tegen in, moèst z'n verbittering lucht geven. Zat hij bij een
familie nog even na te praten, dan gebeurde het wel dat hij plotseling begon te
filosofeeren over ‘geld’, over ‘stand’ enz. Hij deed het zoo voorzichtig mogelijk,
alsof hij geheel vergeten was, dat de familie in wier huis hij zat gefortuneerd was;
hun verzekeringen, die zij wat schuldbewust gaven: ‘dat geld zeer zeker niet alles
was’ nam hij als vanzelfsprekend aan; zij knikten hem met de meest volkomen
instemming toe, terwijl in hun van haat vervulde gezichten duidelijk te lezen stond:
klets jij maar.
Was Dr. Huet dan vertrokken, dan kon zoo'n familie eenige oogenblikken
sprakeloos bijeen zitten...... tot het gesprek weer gewoon voortging.
Kwam een dame van zoo'n familie Jans bij toeval tegen, dan praatte
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zij met luidruchtige valsche hartelijkheid, vele malen: ‘och, neen maar, màar
Mevrouw, màar Mevrouwtje’ herhalend en de eenvoudige Jans gaf dan zoo kalm,
zoo volmaakt rustig antwoord, dat zij, teleurgesteld zoo weinig indruk gemaakt te
hebben, weer afscheid namen.

II.
Op een morgen bracht de post een brief van Annie, Jans haar zuster. Zij schreef
eenige dagen over te komen, tenminste als Hoemaak het goed vond, zij voelde zich
wat overspannen den laatsten tijd en hoopte in K. de rust te vinden die haar gestel
noodig had. Hoemaak had er natuurlijk niets tegen.
Twee dagen later kwam zij.
Zij was een flinke blonde vrouw van een vijf-en-dertig jaar, zeer aantrekkelijk,
maar niet knap. Een bewonderaar had eens van haar verzekerd dat zij, zoodra men
haar maar zag, dadelijk alle aandacht in beslag nam; alle beschikbare hersens
ingespannen begonnen te werken om maar scherp zoekend te analyseeren, wàarin
toch haar bekoorlijkheid kon bestaan; dàt was het eeuwige vraagteeken dat haar
interessant maakte. Als zij zich in den spiegel bekeek, begreep zij dat zelf ook niet,
wat haar echter niet verhinderen kon dagelijks de meeste zorg te besteden aan den
opbouw van haar haar, het poederen van haar gezicht enz.; men kon niet weten,
misschien zat 't hem daar wel in. - Toen zij Dr. Huet voor 't eerst ontmoet had, hij
was toen al verloofd, had zij met kennis van zaken beslist erkend, dat daar een
huwelijksmogelijkheid, de eenige, haar neus voorbij ging. Ik zeg met kennis van
zaken, het ging volstrekt niet zoo diep als haar hart, zij zag alleen helder in, zooals
een vrouweblik direkt kan zien of een hoed haar flatteeren zal ja dan neen, nog vóór
zij hem heeft opgehad, dat deze man haar ‘tevreden’ had kunnen maken. Het was
dan ook in 't geheel geen gemoedsaandoening, waarmee ze hem 's avonds bij zijn
thuiskomst tegemoet trad, eer nieuwsgierigheid of zij er nu nòg zoo over denken
zou.
Dr. Huet was door haar verschijning aangenaam verrast; tegelijk voelde hij iets
als angst in zich opkomen, zooals schooljongens wel kennen, wanneer zij voor het
eerst in hun leven prima vista verliefd worden......; achter zijn knorrigheid was dit
alles natuurlijk gemakkelijk te verbergen.
De eerste dag ging kalm voorbij. Den tweeden kwam er in Annie een sterk
verlangen opzetten naar een betere, meer reële voorstelling dan haar verbeelding
vermocht te schenken. Zij begon zich moeite te geven......; niet één der duizend
middeltjes die een vrouw tot haar beschikking heeft, wanneer zij 't er op gezet heeft
een man te winnen, werd onbeproefd gelaten; eer vond zij er nog honderd bij.
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En Dr. Huet, ondanks zijn waardigheid, ondanks de rimpels op zijn voorhoofd,
ondanks zijn knorrigheid, hij werd gevangen.
Annie zag de opvoering van haar verbeeldingsspel al gauw met meer dan
belanglooze toeschouwersvreugde, het gebeuren werkte zoo aanstekelijk, dat zij van
de zaalstoelen naar de planken verhuisde zonder het eigenlijk zelf te merken......
Om de ongestoorde voortzetting van dit spel te waarborgen, vertelde zij Jans dat
Hoemaak toch zoo'n beste man was; jaren lang waren ze kwaad op elkaar geweest,
haar, Jans, hadden ze 't niet laten merken, maar nu was de verzoening tot stand
gekomen. En was het niet een sterk teeken van zijn goed karakter, dat hij nu alles
weer trachtte goed te maken, voor zoo ver dat in zijn macht stond? Ja, zoo gek als 't
toch op de wereld loopen kon!
En het liep gek, gekker dan Annie zich ooit had kunnen denken.
Men zal er zich misschien over verwonderd hebben, dat een man als Hoemaak
zoo maar zonder meer verliefd werd, en dat op zijn leeftijd......, een man als Hoemaak,
die zich door verliefdheid slechts belachelijk kon maken zoowel in eigen oogen als
in die van anderen...... Nooit is echter de overeenkomst tusschen de menschen grooter
dan wanneer zij verliefd zijn. Hij was verliefd, wat deed het er dan toe of hij
standvastig bleef in zijn waardigheid, zijn knorrigheid, zijn vergelijkingen, hij was
verliefd en dat zegt alles. Nu leken hem de romanschrijvers zoo onwaarschijnlijk
niet meer, nu ook dacht hij minder aan het skelet en de spieren, en ook minder aan
Jans. Goed, hij had wel eens gehoord dat zoo iets als nu in zijn huis was, eigenlijk
niet hoorde. De geneeskunde die had hij bestudeerd, maar men kon niet van hem
vergen dat hij nu ook de moraal uit 't hoofd zou kennen, dan had men hem zulke
moeilijke gevallen niet moeten voorleggen! Zijn verliefdheid moest zijn loop hebben,
een ziekte genas toch ook niet door een woord: ik wil niet. En bovendien zoolang
het niet schaadde, hoefde men er zich niet druk over te maken, de blinde darm liet
men immers ook wel zitten. Men moest niet van hem gaan gelooven dat hij het
werkelijk meende; hij deed maar alsof, hij wou zich ook eens amuseeren, andere
mannen deden wel andere dingen, hij wou zich nu eens amuseeren op zìjn manier
en dat moest men hem gunnen. Trouwens Annie meende het immers ook zoo ernstig
niet, hèm konden ze er niet in laten loopen, dat vrouwvolk, daarvoor had hij teveel
romans gelezen; zij was, zoo concludeerde hij, een vrouw die neiging had tot flirten,
en dat mocht men haar niet kwalijk nemen, want zooiets is ingeboren; ga een eend
het zwemmen afleeren! Volgens zijn meening was dat flirten, en hierin verschilde
hij van de opinie der schrijvers (wat zijn opinies betreft had hij trouwens best een
schrijver kunnen zijn, dacht hij, alleen dat vervloekte kletsen
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zooals zij dat konden, dat lag niet in zijn aard), kwam dat flirten dan uit een
onredelijke angst, niet bekwaam genoeg te zijn als de ware ‘hij’ zou komen, en
daarom oefenden zij zich nu maar vast met elk willekeurig model. Men moest hun
die gelegenheid nooit ontnemen, integendeel.
Tot hem bij toeval de oogen open gingen.
Het kostte groote moeite Jantje aan zadel en teugel te wennen, d.w.z. aan het
vadergezag, evenmin wende hij natuurlijk aan de bijbehoorende vaderhand die soms
lang niet zachtzinnig met hem om kon springen. Ditmaal had hij gestolen uit de
koekjestrommel.
Toen hij voor zijn vader terecht moest staan, zat Annie te lezen in de aangrenzende
kamer, 't was op een Zondagmiddag, Jans was een bezoek gaan maken.
Hoemaak deed zijn best haar en zichzelf er van te overtuigen, dat hij een goed
paedagoog was, op welke manier wel meer vaders aan het bestraffen gaan; bovendien
stemde Annie's tegenwoordigheid hem sentimenteel.
Stelen mag je niet, zei hij moeizaam, als zocht hij met waardigheid een last van
zich af te wentelen, stelen is slecht, herhaalde hij op diepbedroefden toon, ik had het
nooit van je verwacht, zal je beloven dat je 't nooit, nooit meer doen zal? Weet je
niet dat je, als je ouder wordt, dingen ziet die je vroeger nooit zag? Als jij 's avonds
naar de sterren kijkt, zie je niets, maar op mijn leeftijd, dan zie je er, als je lang kijkt
met zilveren letters: gij zult niet stelen, en als jij nu...... o Jantje, Jantje wat zul je er
dan een spijt van hebben...... Wij groote menschen, als wij nagaan wat onze ouders
ons vroeger gezegd hebben...... hij hield als door een adder gebeten in. Ai! herhaalde
hij bij zich zelf: wat onze ouders ons gezegd hebben?...... en dan ik en Annie?......
Jantje stond hem verbaasd aan te kijken; was nou alles al afgeloopen, dan kwam
ie er ook gemakkelijk af; dat kinderachtig gezeur over die sterren ook, alsof hij dat
geloofde!
Ik zal 't nooit meer doen, pappie, hij kuste hem, om ervan af te zijn en ging toen
met brutale ongedwongen bewegingen de kamer uit. Kunt gij U ooit herinneren als
kind het rechtvaardige van de U opgelegde straf te hebben ingezien?
Hoemaak, vastbesloten de zaak tusschen hem en Annie uit te maken begaf zich
naar de andere kamer: o, zit jij hier......
Ja, zooals je ziet, wat was er nou weer met den jongen aan de hand?
Weet je Annie, waar ik zoo aan zit te denken - hij zette uit gewoonte een gezicht
alsof hij een patiënt tegenover zich had - een mensch, dat is toch zoo iets geks, kijk
ik naar mijn voeten, dan denk ik dat ik schoenen heb aangetrokken over paardehoeven,
ik zie een mensch dan als een dier; haal ik 'n zakdoek te voorschijn dan moet ik
lachen, omdat ik
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me dan een hond voorstel met de zakdoek achter 't oor, voor wanneer zijn neus loopt!
en menschen die door hun neus praten (Annie deed dat wat) doen me denken aan
een olifantenslurf, alsof het geluid daar eerst moeizaam doorheen gewrongen moest
worden voordat...... hm...... juist...... precies...... Het laatste zei hij op norschen,
hatelijken toon.
En dan het kauwen, vervolgde hij hoonend, het bedachtzame kauwen van een
schaap of van een varken!!...... is er goddelijker parodie mogelijk op den mensch,
den beschaafden mensch?...... Een mensch met al zijn...... of haar...... arrogantie, met
al zijn gevoel en trots op zijn verstand, het is immers alles in de kern al aanwezig in
het doode lichaam, God blaast er slechts het leven in en poeht...... de machine begint
te werken, de mond begint te spreken zijn arrogantie en het gevoel gaat het feit dat
je bestaat geloofwaardig, zelfs onomstootelijk maken, maar was dat niet de bedoeling?
Waren niet zoowel die arrogantie als dat besef te bestaan vooropgezet?
Hoemaak, je spaart me je wijsgeerige overpeinzingen...... siste zij woedend.
Natuurlijk, natuurlijk...... voor wie werkelijk voeten als paardehoeven heeft, oogen
als pillen en een stem als 'n drankje, zijn analogieën onaangenaam......, hèhèhè......
hm......, juist...... precies......
Hoemaak! zij was opgestaan. Toen begreep zij.
Aha, goed, mompelde zij, liep toen doodgewoon, het kleedje op den schoorsteen
nog even recht schuivend, de kamer uit.
Hoemaak volgde haar met de oogen, 'n eigenaardige uitdrukking lichtte erin, als
wierp hij haar tot slot nog al de overblijvende spotternijen in één pak achterna.
Daarop vouwde hij een krant open en ging lezen.
Annie was meer onthutst dan kwaad. De overgang van verbeeldingsspel tot
kwaadaardige werkelijkheid, te erg om er vooraf in gezonde redeneering rekening
mee te houden, brengt altijd een dergelijk gevoel met zich. Men is als 't ware verbaasd,
dat het noodlot het zoo slecht meenen kan. Een natuur als die van Annie kon zich
gemakkelijk, zonder noemenswaardigen tegenstand het verstandigste in dit geval
wijsmaken en dat was: dat zij het immers nooit ernstig gemeend had. Natuurlijk gaf
zij van alles Hoemaak de schuld! Zij begreep zelf niet hoe het kwam dat zij eigenlijk
niet uitdrukken kon, waarin dan die schuld bestond, maar ‘zoò zeker als dat ze voelde
dat hij de schuldige was!’
Zij bepeinsde welke handelwijze haar nu het best zou ‘kleeden’: vertrekken! 't
Moest snel gebeuren, zonder daarom Hoemaak den indruk van een overhaaste vlucht
te geven. De eenvoudigste manier, vond zij, was haar vriendin Martha vragen haar
p.o. te inviteeren. Weigeren
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zou die niet durven; wat ze er van zou vinden liet haar koud. Had Jans tot nu toe
niets gemerkt, als zij dienzelfden avond niets gemerkt zou hebben was ze geen vrouw
geweest.
Annie en Hoemaak spraken druk, het was of ze elkaar de woorden met
glacé-handschoentjes reikten......, hun gezichten stonden strak en zeer koel, maar ze
keken elkaar onder het spreken vaak en lang in de oogen.
Toen Annie den volgenden avond met Martha's invitatie de huiskamer binnenkwam,
was het haar alsof zoowel Jans als Hoemaak net deden of ze het niet doorzagen alleen
om haar plezier te doen. Hoemaak knikte haar zelfs bemoedigend toe: ‘dus je gaat
morgen al weg’, zeide hij. ‘'t Moet toch wel een heel groote booswicht zijn die in
één zinnetje zoo'n wereld van ironie en haat kan leggen’, dacht Annie.
Jans was op dat oogenblik net aan 't theeschenken; och, dacht ze, terwijl ze in elk
der drie kopjes een schepje suiker gooide, ik heb al zooveel jaren gedaan of ik niks
merkte, niks dacht, niks voelde, waarom dan niet die rol verder gespeeld. Zij zag
tegen haar gedachten uitspreken op, als een doodvermoeide wandelaar tegen een
bergpad. Waarvoor ook, Hoemaak bleef Hoemaak, of zij zich uitsprak of niet. Wat
dat eene betreft, dacht ze aan Annie zooals ze gedacht zou hebben aan iemand die
op verkeerde paarden gewed heeft, en wat het overige betreft bleef het haar zuster,
met wie ze als kind alle vreugd en alle leed eerlijk gedeeld had, en uit wier mond
ook maar de flauwste herinnering aan het een of ander jeugdvoorvalletje voldoende
was om haar de tranen in de oogen te roepen.
Annie, in de spoorwegcoupé, haalde uit haar koffer een portret van Hoemaak te
voorschijn. Goddank, dat dat nummer haar bespaard was gebleven! Maar even later
haalde ze 't portret weer te voorschijn......
(Slot volgt).
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Hymnen,
door J.J. van Geuns.
Droom.
Ik heb mij eens gedroomd in verre verre jaren
Op een planeet waar steeds een zachte regen viel
En waar de bloemen hoog als ónze boomen waren,
Het lichaam vlinderlicht en vluchtig als een ziel.
Wij zweefden gansch den dag door de vervlochten lanen
Van bloemen - die wel licht een aardsche windvlaag brak En wachtten tot de nacht zijn zeven gele manen
Als zeven lampen aan de stille lucht ontstak.
Dan dachten we aan die ster te ver nu om te aanschouwen,
Die eens ons leven droeg, zijn heerlijkheid en leed En wisten niet of zij haar weg nog ging door 't blauwe
Of reeds verdoofd voorgoed in 't eindloos duister gleed.....
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Voorgevoelen.
Er was geen droefheid in zijn zachte trekken
En in de kalme woorden die hij sprak:
Men zal mij gauw tot ander leven wekken
En voeren ver van dit bemoste dak....
De vlierboom bloeit. De meidoorn bloeit. En beider
Geuren waait ons de wind ten kamer in.
Nu is het mij: de wereld zelf wordt wijder
En alles is verlangen en begin.
Soms in de nachten is 't mij of ik door de
Diepblauwe zachtbesterde lucht kan zien
Als een die niet meer de aarde toebehoorde
Reeds opgenomen in een vreemd geschien.
Men zal mij gauw tot ander leven wekken
En voeren ver van dit bemoste dak...
Er was geen weemoed in zijn zachte trekken
En in die kalme woorden die hij sprak.
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De drenkeling.
Nog droeg hij 't bleeke masker van den dood.
Nog was er geen beweging in zijn leden
Als droomde hij dat hij daar lag, beneden,
Zacht opgenomen in der golven schoot...
Toen sloeg hij de oogen moeizaam op, gelijk
De slapers door een zwaren droom bevangen
Opeens ontwakend vaag terugverlangen
Naar 't onherroepelijk verloren rijk...
Sinds nam hij in zijn verder leven mee
D'erinnering (die hij niet uit mocht spreken)
Aan golven-armen, zachter stemmen smeeken,
En hoe het was in 't stille rijk der zee....
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In 't voorbijgaan,
door Siegfried van Praag.
IK had dien middag een paar bladzijden gelezen in Brehm's Tierleben, dat mooie
werk voor iedereen, die eens wat te denken, te gevoelen, te genieten, wil hebben,
zonder dat dit reeds in een, door een ander geacheveerden, vorm wordt toegediend,
als wijsbegeerte, als gedicht of als schilderij.
Ik had dan wat nagelezen over de papegaaien, en hun latijnsche benamingen bleven
in mij nahangen als grillige fragmenten van liedjes. Ik herinner mij eens in Zola's
‘Contes à Ninon’ gelezen te hebben, hoe hij zoo'n latijnschen naam leelijk vond, een
verminking van 't gedachtenbeeld van een plant of een dier. Ik vind die deftige lange
namen juist welluidend; eerst de geslachtsnaam, dan die der soort; één lang latijnsch
woord met toon-heuveltjes waar je komt langs zachte toonglooiinkjes.... Die latijnsche
namen zeggen weinig door hun beteekenis; 't zijn barbaarsche samenstellingen van
grieksche en latijnsche woordbrokjes, maar ze spreken door hun klank.... uitheemsch
als een dier zelf. - ‘Geelkuifkakatoe’ is beteekenisvol, zegt wat van het dier, maar
evokeert niets. - ‘Cacatua triton’ doet mij denken aan het reine, gezellig-nuffige
vogeltje, met de parmantige kuif, dat door dit woord in de wetenschap
vertegenwoordigd wordt.
Ik las dan van de papegaaien, dat zij streng-vereenigd leven als mannetje en wijfje,
steeds bij elkaar, voor heel hun leven.... Ook dàt dus in de dierenwereld, was het
steeds bij mij terugkomende refreintje. Wat statig weer is de natuur - de levende
natuur - met zijn twee groote helften - één mannelijke - één vrouwelijke, zorgend
voor het voortbestaan van hun synthese, de éénheid - die als steeds abstract is; de
soorten, niet gebonden aan sexe, maar die in werkelijkheid slechts geslachtelijk
voorkomen.
‘Twee’ is de oereenvoudigheid van het schoone; ‘één’ is onharmonisch, daar het
neutraal is, - ‘één’ wordt beteekenisvol, kenbaar, gevoegd aan een ander ‘één’, die
de bevestiging is van zijn nevengevoegde; ‘twee’ is het oer-rythme; ‘twee’ is het
begin van de levende ontwikkeling, dat is de steeds voorhandene, steeds zich
hernieuwende, zoowel abstracte als concrete differenciatie, die aan de basis staat van
al het gewordene.
En die twéé groote helften, die Adam-helft, die Eva-helft, dat heelal-omvattende
principe, wordt teruggevonden in het kleinste, in het afzonderlijkste, in het paren
van insecten, in het samenleven der duiven,
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in het concreetste gebeuren.... Erkenning van het principe beteekent: leven, verdere
instandhouding; miskenning ervan: de dood.
En dit principe vindt zijn edelste variatie in het voor het leven samengaan van één
mannelijk en één vrouwelijk individu; dat als droom leeft in de hoogste menschelijke
aspiratie, om helaas te dikwijls in werkelijkheid te zijn, het reeds bij de geboorte van
ziekte kronkelend karikatuur van een maatschappelijk huwelijk. En dit steeds weer
door de beste menschen gedroomde, door de gelukkigsten verwezenlijkte.... is een
schoone, strenge, werkelijkheid voor verschillende vogelsoorten, o.a. voor die
papegaaien....
Ik dacht hierover op straat nog wat na, toen een rijtuig met paard langs mij reed....
Moses Hess, mijn groote rasgenoot, schreef in zijn warm-zionistisch werk ‘Rom und
Jerusalem’ dat hij drie werelden erkende, één kosmische, één organische, één sociale,
waarvan de ééne begint, waar de andere eindigt. Dit ben ik niet met hem eens. - Deze
drie werelden openbaren zich in het kleinst sociaal gebeuren, waarin steeds het
kosmische het organische, het organische het sociale omspant. Zij schuiven om en
in elkaar, zooals Chineesche torens in elkaar schuiven.
Juist toen dit rijtuig langs mij reed, en het paard zoo kalm er vóór trappelde, dacht
ik hieraan. Het dienstbaar maken van dier aan mensch is een sociaal gebeuren, een
tijdstip in de ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid. - Maar is dit nu iets dat het
menschdom speciaal eigen is? De eigenschap anderen te knechten en die der anderen,
van hun kracht onbewust, zich in knechtschap te schikken, is een verschijnsel uit de
geheele organische wereld; mieren knechten andere mieren, dieren weten andere
dieren zich dienstbaar te maken.
Huwelijk, liefde tusschen twee individuen voor het geheele leven, africhten van
andere wezens, voor eigen behoeften, alles dat is dus reeds bij de dieren aanwezig....
Wat is dan speciaal menschelijk, wat?.. Men kan niet aankomen met anatomische
bijkomstigheden, zelfs niet met taal....
Toen lichtte weer Descartes' woord mij voor: ‘Cogito ergo sum’. Zeker, dit is het
‘element’ waarop iedere gedachte, die zich zelf analiseert, stuit.... maar het is meer.
In die formule ligt niet de definitie van den mensch, want die is niet te geven; maar
wel het eenigste menschelijke attribuut, het eenigst typisch menschelijke, dat den
mensch van de overige organische wereld essentieel onderscheidt, en dit in het
‘cogito’ en het ‘sum’, dat wil zeggen in het gebruiken der eerste persoon, in het
woordje i k .
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I k h e d e n zijn er zoodra er organisch leven is, de ikheid accentueert zich steeds
meer, hoe meer dit zich ontwikkelt, uiterlijk gemanifesteerd door eigenschappen die
wij gezamenlijk ‘egoïsme’ noemen; wij vinden ikheden de geheele dierenwereld
door, van oercel tot gorilla.... zonder dat zij ‘ik’ zeggen, zijn er i k h e d e n .... zelfs
was al het verdere in de maatschappelijke ontwikkeling der menschen te denken,
zonder dat die ikheden hun eigen i k erkenden; ik kan mij denken dat er ook
spoorwegen, vliegmachines, enz. zijn zouden, zonder het weten dat er persoonlijk
gedacht wordt. Maken bevers geen koloniën?....
In het bestaan der ikheid is nog geen essentieel verschil met het dier. Maar het
zeggen ‘ik’ is iets geheel nieuws, geheel niet natuurlijk liggend in de richting waarin
de dierenwereld zich beweegt. Het is de eerste erkenning, ratificatie, door het dier
van zich-zelf, van het goddelijke, het buiten hem en zonder zijn toedoen bestaande;
het is de menschwording. Wij zijn noch dóór ons zelf, noch ván ons zelf, en wij
weten dat een schepsel buiten wiens oorsprong en wiens verdere ontwikkeling wij
staan, als afzonderlijkheid bestaat, en wij noemen dit schepsel ‘ik’....
Op de lagere school leeren wij al van het persoonlijk voornaamwoord, van den
spreker, den toegesprokene, den buiten het gesprek staande.... maar wij weten nog
niet dat wij hooren vertellen over de schoonste, de eerste, de zuiverste menschelijke
conceptie. Zelfs de ‘j i j ’, de ‘h i j ’-erkenning is nog niet het verre denkstadium van
de ‘i k ,’-erkenning. H i j herken je, omdat de h i j niet is de j i j , de man die daar vóór
je staat.... en de j i j , omdat hij die daar vóór je staat, niet de hij is, die daar loopt.
Maar i k is geen abstractie, die men verkrijgt door de zinnelijke gewaarwording
van wat buiten je staat en niet j o u is; i k erken je niet, daar je die conceptie verkregen
hebt als resultaat eener vergelijking, die weer berust op zinnelijke gewaarwordingen.
I k is de eerste, werkelijke, schepping, die je denken verricht....; de eerste
menschelijke schok was het moment toen de ikheid levend, handelend als ikheid,
ook w i s t dat hij ikheid w a s ....
Toch moest Descartes die oer-wijsheid, die niet door één persoon, maar door
geslachten gevonden was, weer opnieuw, nu geheel persoonlijk beleven, om tot zijn
duidelijke formuleering te komen. Ook weer een nieuwe étape; de hoogst menschelijke
étape is de bewustwording, want hoe vreemd de terminologie moge klinken, bij den
mensch is het bewustzijn de bewust-wording vooruit.
De meest brute neger, die ‘ik’ kan zeggen, is bewust, meer dan het dier, dat ‘ik’
is zonder het te kunnen zeggen, maar oneindig achteruit
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op Descartes, d i e z i c h o p n i e u w b e w u s t w e r d , d a t h i j e e n ‘ik’ was.
Maar toch, ben ik nu wat verder gekomen? Is niet alles terminologie? Morgen zal
men mij antwoorden, dat er al menschen waren, vóórdat er taal was, en dus ook een
persoonlijk voornaamwoord.... en men zal mij zeggen: ‘er is geen pure afscheiding,
nergens’. Men weet niet waar het dier ophoudt en de mensch begint, hoogstens kan
men een anatomische scheidingslijn trekken, en als deze getrokken is, bewijst dit
nog niet dat de oermensch ook e s s e n t i e e l g e e s t e l i j k verschilde van den
gorilla, b.v. Toch was de één mensch, de ander dier. Ook zij hebben gelijk! Zou ik
dan moeten volhouden dat men pas m e n s c h is als men herdacht heeft, wat Descartes
dacht?
Ook onzin! Misschien weet ik het. De mensch loopt verre vóór ons; wij zijn zijn
schaduw, nooit halen wij hem in.
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Een dag
door Alice van Nahuys.
HET dorpje ligt, in een zilver-wazigen sluier gehuld, nog te rusten tegen de donkere
helling aan. Alleen het haantje van den slanken toren blinkt fel-fonkelend in de
ochtendzon, als een kostbaar sieraad.
Boven op het duin staat ons huisje en vangt langs alle kanten het trillende licht
op.
Onze voeten maken in hun draf een kort-dof gerucht op het dauwvochte zand.
Het strand ligt ongerept en als in schaduw; de zon reikt met haar jonge krachten
nog niet tot over het duin. De zee windt zich met schuchter golven uit de omarming
van den witten nachtnevel los, als uit de slaapomstrengeling van haar geliefde.
Als fijne, schuimig-witte kant scheurt een broze branding zich met ver geruisch
aan het strand. De zee zingt; zij zingt haar ochtendlied. Alleen voor ons!
Kille huivering bekruipt ons bij haar eerste streeling. Maar dan storten wij ons
wild voorover en zij draagt ons, zij heft ons, zij speelt met ons; zij wordt een kind
als wij.
Hoog aan den stralend-blauwen hemel staat de zon te branden. Het gele zand der
duinen ligt in een laaienden gouden gloed amechtig ter neer. En te feller lijkt mij het
zengen der zon daarbuiten, wijl in mijn huisje achter de neergelaten marquises een
koele schemer heerscht als in een kerk.
In den donkersten hoek van de kamer zit je, zonder dat ik je zien kan, achter den
vleugel, waarop in hooge, glanzend-zwarte vaas langstengelige bleeke Aronskelken
als in afzonderlijken luister te pralen staan.
De klanken, die fluisteren, jubelen en juichen, breken als kristalijnen pijpjes
tusschen je vingers en de toetsen. Ze zijn als glinsterende dauwdroppen op roode
rozenblâren; ze zijn als klare kabbelgolfjes op de bedding eener beek; ze zijn als
fonkelend-roode wijn in sierlijke bokalen; ze zijn de kussen waarmee je me bedwelmt.
Als een roode lampion hangt boven de zee in den groen-gouden hemel de zon en
giet haar laatste licht in koperroode gutsen over de golven uit.
Op de oude shawl aan den muur en de enkele leeren bandjes staat een stille gouden
schijn als van heel lang geleden. Het is een schijn zooals er wel kan glijden langs de
verweerde geveltjes eener oude stad, zooals er wel kan staan in den vergeten hoek
van een museum en weeft de sfeer van
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eeuwen her. En plots komt er in dien ouden schijn op het doek het scherpe silhouet
van je forschen kop, die zich buigt naar mij toe, nu, en mij terugvoert naar het heden.
De zon raakt de zee en danst op haar golven.
Door het hooge venster stroomt het zilver-witte licht der maan en koestert met haar
bleeken gloed de breede bank, de donzen kussens.
Je heft me op in je armen. Je draagt me erheen en legt mij neer in den saffieren
schijn, die onze lenige, bleeke lichamen omspoelt, die onze gebaren veredelt.
Langzaam verglijdt het licht der maan en duisternis daalt neer.
De dingen rondom ons heen zijn dood.
Alleen wij beiden leven.
Wij beiden - één!
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Kroniek.
Boekbespreking.
Elisabeth Zernike, Een Vrouw als Zij, en Kinderspel, Leiden, A.W.
Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 1920.
‘Men noemde haar veelal: ‘die vrouw’. - ‘Ik heb gehoord, dat die vrouw, je weet
wel, altijd in haar keuken zit. Zonderling, voor zoo'n mensch....’
Maar ik behoef niet te citeeren. Zouden er wel ‘trouwe Elsevier-lezers’ zijn, die
zich ‘Een Vrouw als Zij’ niet herinneren? Ik heb nog zelden zooveel ‘plezier’ gehad
van een verhaal in ons tijdschrift gepubliceerd. Letterlijk iedereen was verteederd
voor ‘die vrouw’. En toch waren er veel, bij die verteederden, die, wanneer zij niet
in een stil boek, maar in het werkelijke, drukke leven, met Lucie van Gerlach hadden
kennis gemaakt, eveneens zouden gesproken hebben van ‘zoo'n mensch’.
Niet waar, de kennismaking in een boek is dan ook zoo anders. Men zit en leest,
en uit de gedrukte bladzijde rijst een gestalte op, een zachte, vriendelijke, toch
volstrekt niet ongeestige, een zeer beminnelijke gestalte. Het is een vrouw met een
verleden, een vrouw die ‘gezondigd’ heeft. Maar zij is zoo lief, en men is zelf ook
wel gaarne lief, en men herkent zich en verteedert zich, in 't eerst een beetje uit de
hoogte toch en meelijdend, maar ál meer bewonderend en...... eerbiedig.... Men
behoeft er niet over te praten, men kan een traan wegknippen, men behoeft geen
houding te bewaren. O, in het werkelijke leven is dat alles heel anders! Dan moet
men, bij alle toegevendheid, alle medelijden zelfs, toch even toonen dat men.... nu
ja.... volstrekt niet gecenseerd wil worden, enz. Men moet niet alleen een houding,
een dames-houding, men moet ook, gezamenlijk, ‘het standje’ veilig bewaren....
De zeer eigen, maar tot nog toe wel een beetje altijd-eendere toon van Elisabeth
Zernike, was voor dit romannetje bizonder geschikt; het lijkt me net precies de toon
waarop dit verhaaltje gedaan moest worden, zoo zacht weemoedig-aandoenlijk voor
de eene soort menschen, zoo stil plagerig ironisch voor een andere. Een beheerschte,
gedistingeerde, wonderlijk wijze toon. Ik weet nog hoe ik er mij over verwonderde,
toen ik mejuffrouw Zernike's éérste werk voor Elsevier ontving (D e K l e i n e
S t a d , 1917; ‘M e n s c h e n k i n d , v o o r t !’, 1918) Was dat het werk van een zeer
jong meisje? Ja, dat was het toch!.... Of het dan ouwelijk aandeed? O, neen, volstrekt
niet ouwelijk, maar zoo vèr, zoo wijs. De glimlach der stille menschenkenners was
er in, en een verrukkelijk ingetogen humor. Al deze eigenschappen nu bezit E e n
V r o u w a l s Z i j in sterker mate en nog fijner, nog meer doordrenkt van ontroering,
en tegelijk vaster, onomstootelijker door het rustige begrip.
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In ‘Het Schamele Deel’ leefde de schrijfster hartstochtelijker en tastte zij naar dieper
dingen. Maar ‘Een Vrouw als Zij’ acht ik haar tot-nog-toe meest geslaagden roman,
haar meest beheerschte, al zoo wonderlijk rijpe kunst.
Want nu dit ‘K i n d e r s p e l ? O, een lief boekje, een innig-teer verhaal. Het gaat
over Erna en Carolientje - het vervolg er op hebben de Elsevierlezers genoten. Dit
is van van Erna's ongerepte meisjesziel, haar kuischheid, haar kuische liefde voor
Dirk Stuvers. Een zeer zuivere kleine roman ook dit, en.... als we niet anders wisten.
Maar nu zijn E e n V r o u w a l s Z i j en H e t S c h a m e l e D e e l er al geweest.
Nu weten wij wat Elisabeth Zernike kan en nu vinden wij dit: een beetje te
onbeduidend voor háár, nu lijkt dit, naast den ernst en den hartstocht dier vorige
twee, haast spelenderwijs geschreven. En dan, het karakteriseeren harer manfiguren
is tot nog toe niet de sterkste kant van het talent dezer schrijfster, maar toch: de
mannen in ‘Een Vrouw als Zij’ staan mij veel duidelijker voor oogen dan deze Dirk,
en zijn vader, ofschoon de laatste alweer beter is. Van Dirk heeft juffrouw Zernike
zich wat al te vluchtig afgemaakt; hij interesseerde haar blijkbaar maar matig, en dat
wreekt zich altijd.
Een bezwaar van mij tegen dit, evenals haar andere, stil en fijntjes vertelde
geschiedenisje, is ook dat de dialogen hier al te zeer in den toon van het geheel
verdronken zijn. Den juisten dialoog in een roman brengen is geweldig moeilijk!
Die mag ‘er niet uitvallen’, maar zij moet in de eerste plaats overtuigend zijn,
levenswaar, écht. Aan de juistheid nu der gesprekweergave in K i n d e r s p e l heb
ik meermalen moeten twijfelen.
Zou dat heerlijk-eenvoudige kind Erna al op den eersten dag van haar huwelijk
zeggen: ‘Geluk is eigenlijk als een torentje van blokken, dat altijd wankel is, en
omvalt?’ En de woorden der sympathieke moeder, wier prachtige oude genegenheid
voor haar ‘meneer’ misschien de mooiste bladzij van dit boekje deed ontstaan,....
neen, ik kon er vaak niet aan gelooven; zóó praat een vrouw als deze niet.
Maar laat ik niet vergeten, wat ik zelf als de kern van dit romannetje aangaf: Erna's
meisjes-kuischheid in strijd met haar liefdegevoel. Strijd is misschien een te
luidruchtig woord voor dit innerlijk conflict, dat hier fijn begrepen en innig beschreven
werd. De mooiste bladzij? Neen, die danken wij toch niet aan Erna's moeder, maar
aan haar zelf, uitgegaan in den avond met een brief aan Dirk in de hand, een brief
waarin zij hem ‘afgeschreven’ had, omdat ‘trouwen niet mooi’ is. Erna loopend door
de avondstraten tot, plotseling, ze stil staat, en het van haar afvalt, ze zichzelf weer
ziet ‘in het gewone leven’...., den brief in haar blouse moffelt. ‘Maar ze voelde groote
droefheid in zich, een geslagenheid, omdat het toch was, als had ze nu iets heel moois
verloren.’
H.R.
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Herman Middendorp, Het Mysterie van Mont-St.-Jacques (Crampton
Serie No. 1) en De groene Cirkel (Crampton Serie No. 2), Rotterdam,
Nijgh en Van Ditmar's Uitg. Maatschappij, 1921.
Hollandsche detective-romans! Voor wie tusschen de hyper-aesthetische gerechten
op den litterairen disch eens naar wat afwisseling verlangt, lang geen onsmakelijke
spijze. Wat gepeperd, dat is waar, doch zulks went wel. Ik heb er eenige malen mij
heerlijk aan te goed gedaan. Iets als litteraire Irish Stew. Ook doet het denken, in de
verte, aan Sherlock-Holmes-Schnitzel. Het aantrekkelijke ervan lijkt mij, dat het
recept tamelijk eenvoudig is. Zoo eenvoudig, dat het mij schijnt voorbestemd om
spoedig populair te worden. Het is mij door den koksmaat verklapt, en ik deel het
hier nu mee voor huiselijk gebruik.
Het eerste gerecht - M y s t e r i e v a n M o n t - S t . - J a c q u e s - is op z'n
Hollandsch gezegd crampton-kalfskop. Den kalfkop ontvangt men van een
letterkundigen slager, gespleten en van de huid ontdaan. Men neemt er de tong en
de hersenen uit, wascht den bloederigen kop eenige malen flink met lauw
griezel-water, bindt hem met een detectivestrik stevig dicht, en laat hem in een pot
met vertroebeld water en wat attisch zout eenige uren zachtjes aan gaar koken. Na
een poosje de tong weer bijvoegen. De hersenen in koud water laten staan gedurende
een half uur om het bloed er uit te laten trekken. Daarna in heet water gaar koken.
Het vleesch in stukken gesneden opdienen op ongeveer 150 pagina's, tong en hersenen
in schijfjes gesneden. Garneeren met ontmaskerde dubbelgangers, zonderlinge
ontmoetingen, onderaardsche gangen, geheime paneelen, etc. Een weinig
sancta-justitia-kruid bijvoegen.
Het tweede gerecht - D e g r o e n e C i r k e l - is wat wij zouden noemen
crampton-matrozensoep. Men neme twee liter bouillon van curieuze nachtelijke
tochten, 60 gram bloem van detective-veine, eene eenzame villa, 3 politioneele
eierdooiers (vooral versch!), 1¼ d. L. room van geheimzinnige uitnoodigingen, 25
gram gevaarlijke plannen en eenige kleine revolver-uitjes. De bouillon door de
litteraire zeef laten loopen, de veine in een pannetje laten smelten, de eierdooiers
met den room samen flink kloppen, en daarbij de heet-prikkelende soep gieten. Men
presenteert er onherkenbare vermommingen, ritselend struikgewas, geheimzinnige
benden en sensationeele bedreigingen bij.
Ik geloof, dat het zóó ongeveer was. Ik moet er echter, op gezag van mijn koksmaat,
aan toevoegen, dat begeerigen naar culinair genot zich door den eenvoud van het
recept vooral niet moeten laten verleiden tot mindere toewijding bij het koken. Al
schijnt de zaak eenvoudig, niet ieder maakt met deze recepten aanstonds een smakelijk
gerecht, en het
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moet, heb ik goed verstaan, vooral aan Hollanders niet licht vallen er wat dragelijks
van terecht te brengen.
Te meer lof komt echter, meen ik, den Hollander Herman Middendorp toe, en ik
wil gaarne verklaren hem een voortreffelijk kok te vinden, ook al heb ik eerst een
beetje wantrouwig zijne nieuwe baksel aangekeken.
Ik heb er, om nu serieus te spreken, een wezenlijk en groot respect voor, zoo
verduiveld knap deze detective-romans in mekaar gezet zijn. De heer Middendorp
heeft er mij zeer mee geboeid. Ik heb vroeger wel eens meer detective-romans gelezen,
maar als ik mij nog goed herinner waren de specimina van de beroemdste soort niet
beter dan deze boeken van Herman Middendorp. En men moet mij niet aankomen
met verwijten van prikkellectuur. Eerstens kan er niets tegen zijn een lamlendig
lezersgeslacht, dat klaarblijkelijk alsmaar zielepeuterige, cerebraal-sensitieve romans
leest, eens te prikkelen en op te wekken tot wat reeëler lectuur. Maar men moet ook
eerlijk erkennen, dat de schrijver, volgens zijn voorwoord tot het M y s t e r i e geen
ander doel gehad hebbend dan een goeden detective-roman te schrijven om een
weddenschap met een ongeloovig vriend te winnen, dien vriend, en vele anderen,
volkomen overwonnen heeft. Ik heb er respect voor - het is werkelijk héél knap.
Alleen zit ik nu wel, natuurlijk, met eene vraag omtrent den schrijver. Eene vraag,
als ik zoo mag zeggen, omtrent zijne eigenaardige geestes.... g e s t e l d h e i d . Van
Herman Middendorp zijn, van vroeger, verzen bekend. Ik herinner mij ook een roman
‘Het veege lijf’. Dan schreef deze auteur M a r a , een spel dat door het Schouwtooneel
vertoond werd. En d e z e auteur schrijft nu.... twee knappe detective-romans. Hoe
moet men zich eene geestesgesteldheid denken, die dit alles, binnen weinige jaren,
mogelijk maakt?
Ik kwam bij het peinzen daarover, terecht bij een woord van den ouden Petronius:
Sed per ambages, deorumque ministeria, et fabulosum sententiarum tormentum
praecipitandus est liber spiritus; ut potius furentis animi vaticinatio appareat; quam
religiosae orationis sub testibus fides.
Zou ik erg ver van honk blijven, wanneer ik hierin eene aanduiding zocht ter
verklaring van een merkwaardig en in elk geval interessant verschijnsel? En deze
woorden, ofschoon in hun geheel aangehaald, met een beetje vrijheid in het vertalen,
aldus interpreteerde, en in verband bracht met het geval Herman Middendorp:
Zijn losgeraakte geest is geneigd op zijwegen af te dwalen, tot onverhoopt de
goden tusschenbeide komen. Hij kan in geheimzinnige orakeltaal zelfbedwelmend
zich laten gaan - doch in zijn woord valt eerder de extase van een uit zijne voegen
geraakt gemoed dan het geluid van een zich streng aan zijne middelen houdenden
gewetensvollen prozaïst te vernemen?
D.Th.J.
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Kees van Bruggen, De Freule, Amsterdam, Em. Querido, 1921.
Paul Kenis, De kleine mademoiselle Cerisette, Antwerpen, ‘De Sikkel’.
Amsterdam, Em. Querido. Zonder jaartal.
Het trekken van vergelijkingen is meest een hachelijk werk. Elk boek is een kleine
wereld, het heeft zijn eigen, afgeperkt gebied, het beweegt zich - zoo goed als de
groote werelden - langs vasten baan. Meteoren en zonnen zijn, ook in de literatuur,
zeldzame verschijningen. En deze kleine wereldjes - waar kruisen hun banen elkaar?
Ja, want ondanks hun eigengerechtigheid blijken zij immer: deel van een groot geheel,
onderworpen aan een wijder samenstel; hun bewegingen liggen in eenzelfde ruimte,
hun wegen kruisen elkaar. En wanneer men het kruispunt heeft ontdekt, kan men,
voorzichtigjes, vergelijken gaan en hun wijkende en weder keerende lijnen volgen.
Bij de twee bovengenoemde boeken: ‘De Freule’ en ‘De kleine mademoiselle
Cerisette’, verricht men, al vergelijkend, een werkje dat duizelig maakt. Want zij
schieten uit in tegenstrijdige richtingen, elk draait en cirkelt om een eigen zon. Hier
gloeit en straalt de zon van het hart - neen, niet die groote zon daarginds, de
brandende, donkerroode zon van het menschelijk hart - het is de kleine, roseroode
zon der verliefde harten waar het wereldje van mademoiselle Cerisette rondom
kringelt. Daar, verderop, staat een veel witter licht, er omheen cirkelt het wereldje
waarin ‘de Freule’ werd geboren. Dat is het zonnetje van verstand, van ‘de
psychologie’, het moderne zonnetje kortweg. Wie zal zeggen waar het beter is?
Roserood is aardig, maar niet voor lang. En in dit koele en toch doffe licht is het
leven ook zoo aangenaam niet - de Freule zelf kon er ook al niet gedijen.
Wij kijken eens omhoog, verlangend. Want er branden en glanzen héél wat
heerlijker zonnen! Doch voor het oogenblik dienen wij hier te blijven en, op het
kruispunt van beide banen, het klein beweeg te aanschouwen.
Wat het juffertje, het Parijsche midinettetje betreft, haar kennen wij dadelijk. Den
teederen dichter, den minnaar van Cerisette al evenzeer. Zij zijn roserood als de zon
zelve die hen bestraalt. Ze zijn vriendelijk, klein en zacht als nederige bloemen in
een volle weide. Zij zijn kinderen in deze wereld, zij hebben slechts één doel: de
vervulling van hun harten die echt lokaas voor Amor zijn. - Zij kloppen nauw of zij
zijn gevangen. Het spreekt van zelf dat, wie hun geschiedenis verhaalt, dit doet met
zoete woorden, met iets liefkoozends in zijn stem. Paul Kenis houdt van deze twee
kindertjes. Hij laat ze wandelen, wonen en liefhebben in de stad der liefde bij
uitnemendheid: Parijs, en hij beschrijft met welbehagen hun ommegangen door straat,
boulevard en park. Waarom Cerisette weg gaat, aan het einde, blijft onverklaard;
psychologisch is het geheel onvoorbereid.... maar blijkbaar wilde de schrijver
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de historie niet zóo nuchter, in banaal geluk, doen verloopen. Droefenis, herdenken,
romantiek zonder wrangheid, ziedaar het vriendelijk slot. Maar wij worden maar
uiterst weinig dien anderen kant uitgedreven, den kant der verstandelijke psychologie
uit, bedoel ik. Daar heerscht, in ongenaakbare afzondering, waar geen Parijsche
vlindertjes komen mogen, ‘de Freule’, maar bij nader inzien blijkt zij nauwelijks te
ademen. Zij lijkt een proefkonijn dat het heftig experiment niet overleefde. Zij schijnt
wel ‘iets’ te wezen - symbool misschien - aan haar moest iets worden aangeduid:
een maatschappelijk verschijnsel, een wijder zielsgebeuren dan wat enkel verliefdheid
wezen zou? Ja, in ernst, de gedachte, de opzet van den schrijver getuigt van
philosophie, van begrip - doch de macht om dit, in een menschelijk wezen, tot uiting
te brengen, ontbrak hem.
Helaas, hier schijnt iets méér nog dan onmacht in het spel. Een roekelooze
nonchalance, een bijna kwajongensachtige ongegeneerdheid, zich openbarend in
structuur, taal en stijl, doen de gedachte opkomen of dit wellicht is een spel, een
grap? Een ernstig auteur - en dat wil Kees van Bruggen toch zijn - toont meer liefde,
meer eerbied voor den arbeid van den eigen geest, hij heeft toch meer achting voor
zichzelven?
En wij behoeven slechts de eerste bladzijde op te slaan om te ontstellen: ‘En nu
lag het eraan van welken kant hij kwam, of zich eerst het kasteel of dat wellicht het
dorp ze hem openbaarde’. Commentaar overbodig. Een regel daarvoor werd er
gesproken van ‘allerallereerst’, maar toen waren wij nog zoo gelukkig aan een
drukfout te durven gelooven! En, lezer, wat is ‘zijnswijze’? En wat is een ‘hoofd vol
onafgemaakte bedenksels, die als een vilt in elkander kropen tot hij er geen wijs uit
werd’? Nu ik het overschrijf word ik er droevig van. Ach arme.... dit staat in een
keur-editie? ‘Zij belde Klaasje, dat Rinus de marquise neerlaten zou, dan luisterend
naar den hoogen roep van de huishoudster, die verzwond in de ruimte van den tuin’.
Punt. De zin is uit. De lezer moet met zijn fantasie maar aanvullen. Vroeger was
Kees van Bruggen zèlf fantast, zijn verhalen waren wonderlijke en soms boeiende
bedenksels van een wat buitenissige geest. Hier is - n i e t de fantasie, wel nog die
geest. Hij verwierp ditmaal feiten - in tegenstelling met vroeger - en trachtte het
ongemeene te demonstreeren in een psychologisch verklaard geval. Een hoogmoedige
vrouwenziel die aan haar recht en waarde begint te twijfelen na de woorden van een
vrijbuiter, een overmoedig schilder, dien zij twee keer slechts spreekt. Zij schrikt
van dit nieuw geluid, dat in haar leven blijft doorklinken. Zij wankelt, laat zich gaan,
wordt stuurloos, terwijl zij even toch een glans van de wezenlijke schoonheid ontwaart
en zij keert eindelijk in de veilige haven van een huwelijk, doch onttakeld en van
alles vervreemd.... Het ligt niet aan van Bruggen's gegeven, dat wij met zijn ‘Freule’
niet blij zijn....
J. DE W.
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Dr. Berlages hofpleinplannen.
Dr. Berlage is langzamerhand geworden tot een profeet, tot een ziener van
architectonisch en stedebouwkundig schoon. Evenals Zola met Fécondité zich verheft
uit de dagelijksche realiteit van zijn eerste boeken en Mathijs Maris in zijn latere
stukken de droomschoonheid verkiest boven de natuurgetrouwdheid, maakt óók Dr.
Berlage den indruk van iemand, die na veel worstelens het beloofde land in al zijn
heerlijkheid vermag te zien.... Doch te betreden?
Vraagt men zich af, of sinds Fécondité de bevolking van Frankrijk meer dan
vroeger is toegenomen, of de schilderijen van dien ouderen Maris velen tot baken
dienen, en of de in alle opzichten groot geziene en afdoende oplossing van het
Hofplein-vraagstuk zal worden verwezenlijkt, - dan zal het antwoord meer spreken
van hoop, dan van vertrouwen.
In dit opzicht is een kunstenaarsleven meesttijds vol tragiek! Op middelbaren
leeftijd wordt in 't felle licht van den dag, de directe taak moeizaam en worstelend
volbracht. Doch als de avond intreedt, de ervaring het kunnen schraagt, en de blik
verwijdt, - dan kleurt de avondzon wel alles schooner, maar 't is of de werkelijkheid
vervaagt.
Er zijn voorbeelden hiervan te over bij alle kunsten. Doch, waar een Rembrandt
door kon schilderen ook zonder de sympathie van anderen, waar Beethoven in zijn
eenzaamheid voort kon gaan met zijn muzikale scheppingen, de bouwkunstenaar, en de stedebouwer nog véél meer, - kán niet zonder de daadkrachtige medewerking
van velen.
Zelfs in Italië, het land met het grootsche kunstverleden, waar in architectuur en
stedenbouw wonderen van schoonheid tot stand kwamen, - zijn onvoltooide
voorbeelden te over, die slechts van bedoelen spreken. Hoe zal het in Holland, dat
zelden iets meer dan het fragmentarische op dit gebied heeft voortgebracht, vergaan
met plannen, die méér dan het directe voordeel bieden?
Hoe zal in Rotterdam, waar tot heden wel groote havens, kaaimuren, silo's,
pakhuizen en dergelijken tot stand kwamen, - doch nog geen enkel stadsaspect van
nieuweren datum valt te waardeeren, het plan Berlage tot uitvoering komen?
Met een gelukkig oogenblik, waarop aan Dr. Berlage wordt opgedragen een plan
te maken is nog niets bereikt: allerwege moet de bedoeling blijven voorzitten zulk
een plan, dat jaren vergt, te verwezenlijken. En te verwezenlijken nagenoeg zooals
het daar ligt en in staag contact met den maker.
Reeds nu spreekt de critiek (alsof de ontwerper die punten niet overwoog!) van
‘deze as verschuiven,’ ‘gene ruimte wat wijzigingen,’ ‘dit bouwblok zooveel doenlijk
sparen,’ ‘gindsche waterwegen nog
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niet offeren’ - een langzame afbrokkeling, een geleidelijke worging, een wisse dood
van het geheele plan.
Het is hier niet de plaats om, zonder de noodige afbeeldingen, diep op het ontwerp
zelf in te gaan, doch wel kan geconstateerd worden, dat geen der vele andere plannen
zooveel kwaliteiten in zich vereenigt.
In de eerste plaats is het verkeer tot in verre toekomst beheerscht doordat het
Hofplein den globalen vorm heeft verkregen van een groote ellips met twee levendige
verkeerscentra op de korte krommingen, en een rustig, in vaste banen geleid verkeer,
in de lange bochten.
Vervolgens omdat die verkeerscentra op zichzelf aantrekkelijk zijn, het eene als
natuurlijke vereeniging van Coolsingel, Kruiskade en Stationsweg, het andere als
aesthetische oplossing rondom het spoorviaduct en een hoog, ietwat Amerikaansch
kantoorgebouw.
Dan omdat de Delftsche Poort op wezenlijk natuurlijke en piëteitvolle wijze is
behouden, zonder tot een rariteit te worden, welke daar ter plaatse niet meer zou
thuis behooren. De bescheiden middenbouw aan de overzijde van het plein, draagt
daartoe niet weinig bij.
Tenslotte omdat bij dit ontwerp het plein nog eigen wanden heeft en niet uitsluitend
is geworden tot een ster van straten met toegespitste of afgeronde bouwblokken als
eenige begrenzing.
Deze kwaliteiten komen in hoofdzaak voort uit die ééne gelukkige greep, die Dr.
Berlage er toe bracht het plein te ontwerpen aan de stadszijde van de Delftsche Poort
en niet op de tegenwoordige plaats aan de buitenzijde daarvan.
Zooals reeds opgemerkt, Dr. Berlage alléén zal dit plan niet kunnen verwezenlijken.
Daar is meer voor noodig dan ontwerp, maquette, kaarten, uitlegging en dergelijke.
Daarvoor is vooral noodig, dat het ontwerp door een breede schare niet alleen wordt
gewaardeerd, doch ook gesteund. Die schare moet zich uiten in vergadering, in pers,
in raadkamer en in raad over de hoofdzaken waarom het gaat, en met voorbijzien
van de détails, die nu eens den een, dan den ander minder bevredigen. Zou in den
raad tot voortgang worden besloten, dan zal wederom een schare van autoriteiten en
ambtenaren welgezind moeten medewerken aan onteigenen, verkavelen, en wat dies
meer zij.
Doch als men dan leest, wat de Burgemeester van Rotterdam tusschen de regels
van zijn publicatie over dit onderwerp heeft te verstaan gegeven, dan wordt het
iemand bang te moede. Dan voelt men hoe stille en niet stille kracht de van
kunstzinnigheid getuigende opdracht van den raad ongedaan zal maken, totdat ten
slotte Rotterdam zal krijgen, naast het stadhuis, óók het Hofplein, ‘wat het verdient,’
- en dat van de kwaliteit zal zijn van het huidige stadsplan.
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Dan kan weer rust in de gemoederen terugkeeren, - en de groote stedebouwkundige
kan weer verder werken onder het devies: ‘Nul est besoin d'espérer pour entreprendre,
ni de réussir pour perséverer!
DE CL.

M.J.B. Jungmann bij Unger en Van Mens, Rotterdam.
Wie Jungmann's werk in den loop der laatste jaren niet zag, heeft moeite hem daarin
terug te vinden, zoozeer veranderde het karakter van schildering, heel de vizie van
dezen rebellischen woesteling. De enorme doeken van weleer, waarin hij al zijn
vurige driften stilde, zijn niet meer, een enkel schilderij getuigt nog van zijn
levendigen impressionabelen geest; is opgezet met de schilderachtige toevalligheden
van zijn energiek gehanteerde verfkwast, doch slechts een enkel; want rustig, wel
overwogen, is nu in zijn schilderij elke toets bewust gewild, knap en raak teekenend
opgezet; de bouw van het landschap is uiterst conscientieus geconstrueerd, gevolg
van een diepgaanden, rustig geconcentreerden kijk op de natuur.
Hij beheerscht nu zijn temperament, zijn tot verzet dwingende lichtgeraaktheid is
overwonnen. Hetzij hij landschap schildert of stilleven, om het even; alles is in
volledige overgave geschilderd.
Een karakteristiek, jaren geleden van hem in dit tijdschrift geplaatst, doet sterk
zijn verandering voelen.
‘Jungmann’, zoo schreven wij toen, ‘is de uitbeelder van wat vlug aan hem voorbij
gaat, hetzij vizie of gedachte, waar zijn oog, zijn innerlijk wezen plotseling machtig,
òf zwaar-somber, òf fel-blij, door gegrepen worden. Maar hij is geen schilder van
aandachtige aanschouwing. Rustige dingen worden door hem slechts aan de
oppervlakte geobserveerd.’
Wie nu oud en jong werk naast elkaar plaatsen, moeten in het laatste juist de diepe
doordringing in de schoonheid der natuur, de meer beheerschte kracht, de steviger
bouw en de zuiverder toonverhouding erkennen.
Daarbij is de sterke persoonlijkheid, waaruit de ras-echte kunstenaar, de volbloed
schilder sprak, gebleven. Een geheel eigen vizie toont Jungmann ook nu weer op de
natuur te hebben. Hij houdt van de grillige, vreemde momenten, van valsche
lichteffecten zou ik willen zeggen, op gevaar af dat de lezers hier een depreciatie in
zullen zien, hetgeen alleen ter kenschetsing zij bedoeld; want al geeft de reproductie
een indruk van zijn werk, de kleur kan zij niet doen meevoelen. Jungmann ziet valsch
schijnende licht-effecten tegen vreemde, donkere luchten. Dit is wel de reden, dat
het publiek dit toch zoo groot-een-
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voudige werk, dat een kind kan verstaan, niet onmiddellijk begrijpt. Men moet wennen
aan zijn vizie; men moet zijn aanschouwing schoon leeren zien, men moet bukken
voor de kracht der overtuiging, waarmee de klare zuivere uitbeelding van het geziene
door den schilder op doek werd gebracht. Want op dat zonderlinge legt hij vaak
nadruk, zooals b.v. op een roode openstaande poortdeur, waarachter een vreemdkleurig
landschap als in avondgeel gebaad, zichtbaar komt.
Zwaar-dreigende onweersluchten schildert Jungmann bij voorkeur, waaronder het
wijde land, vaak met verschillende gewassen bebouwd, rondom het dorp, rondom
eenige hoeven, sterk belicht zich uitstrekt. Op een van zijn schilderijen - een aquarel
met dekverf op gekleurd karton gedaan - geeft hij met felle kracht het ondergaande
zonlicht boven den horizon. Het schalt en juicht daar, dat zonnegoud; hartstochtelijk
breekt het door boven het silhouet van boerderijen, hooimijten en boomen. Het straalt
door in de lucht met een rossen gloed, de wolken voorbij tot in het hemelblauw. En
daarvóór ligt breed, groot en wijd, het reeds donkerende land met de verschillende
granen en planten
Dit is het eenige doek van de gansche collectie met een juichende licht-doorbraak.
Somber staat zijn lucht altijd boven de landerijen, die vaak zoo rustig en vriendelijk,
zoo welgeordend, goed verzorgd daar liggen. Maar slechts kort is hun vreugd, enkele
seconden slechts van duur, want weldra zullen die wolken neerstorten en de gewassen
bij hun krachtigen val uit de hoogte meedoogenloos striemen.
Hierin herkennen we den Jungmann van vroeger; het moment dat kort van duur
is, heeft hem getroffen, doch hij greep het en legde het vast op doek in een
machtig-zuivere interpretatie.
Niet alles wat hier hangt laat dien indruk van blijvende kracht. Er is slap werk bij,
waarin die klare rust niet is; doch een schilderij als het G e z i c h t o p O o s t e r l a n d
behoort naast het beste te worden geplaatst, op dit gebied in dezen tijd gemaakt. Als
een droevig lied, soms als een sombere overpeinzing doen zijn werken aan. Verwant
aan Reus en ook aan Voerman is Jungmann.
Meer vreugd gaat van de stillevens uit. Gezonde, frissche vreugd! Velen hebben
de Zonnebloem geschilderd, doch weinigen met zóóveel natuurlijke, sobere majesteit,
zoo alleenlijk de pure, reine pracht; het smettelooze zooals dat nergens ter aarde
gevonden wordt als bij de bloemen. De gele blâren spreiden zich sierlijk en streng,
doch met de grootste natuurgetrouwheid uit. Elke punt van elk blad is van beteekenis
voor het geheel. Met geestigen, gaven, rondenden draai buigen zij zich om, elk blad
weer anders, in de onbegrensde veranderlijkheid der natuur. Heur rijke, gele pracht
is een wonder; nu oranje, dan goud,
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dan licht-geel, dan in de schaduw transparant, maar altijd puur, rijp, zuiver van
kleurlicht rondom het diep-bruine fluweelen hart. De fond, vaag-bruin, vaag-grijs,
is opgelost in atmosfeer, in een droomerig spel van schaduw, waar de donkere flesch
in vervaagt.
Jungmann's bloemen hebben evenals zijn landschappen iets fascineerends; sterk
ondergaan wij de innige aandacht, waarmee b.v. een klein potje met cyclamen
geschilderd werd, met de gloeiende pracht van den vreemd-vormigen kelk; met het
fluweelige licht over de ronde, groene blâren; en hoe dit alles stil te droomen staat
tegen den donkeren fond.
En de orchidee, die fel-roode, grillige tropen-bloem, die we ons thuis denken boven
dompige moerassen, tusschen slingerende lianen; hier staat zij in vollen eenvoud in
het grijze vaasje, als genietend van heur eigen schoonheid. De bloemkelkjes gloeien,
de grillige randjes lichten, zij zijn schalksch, geestig, wispelturig, onverklaarbaar
door hun wonderlijken vorm; en boven het blauwig mysterieuse waas van den schotel
waarop ze staan; boven den diep-donkeren, breeden schaduwrand, van onderen tegen
de lijst aan, lokken ze u met hun gloeiende, kleurige, betooverende schoonheid.
Jungmann werkte dezen zomer op Wieringen; bijna alles wat hij thans aan
landschappen zien laat, koren- en groente-velden, tegen het dorp aan gelegen of
grenzend aan de zee, is daar geschilderd.
A.O.

De internationale theatertentoonstelling van kunst aan het volk.
De tooneelkunst vraagt, zelfs als men haar neemt in den engeren zin van
tooneelspeelkunst, de samenwerking van verschillende individuen, en het is misschien
daarom, dat zij thans nog meer dan eenige andere in verval is.
Als dit een periode van overgang is, dan is het te wenschen dat zij spoedig overgaat.
Wij staan er thans zóó voor, dat de enkele groote figuren onder onze tooneelisten
niet goed meer passen, noch in het verband der troepen, noch bij den aard van de
gespeelde stukken. Wat wij in de plaats gekregen hebben voor de individueele
triomfen van de Bouwmeesters, is niet een éénheid op een hoog plan, een harmonisch
samenspel van voortreffelijken aard, maar middelmatigheid. Wij zijn er op het
oogenblik slechter, niet beter aan toe dan in den goeden tijd van de
Tooneelvereeniging, toen deze het realisme van Heyermans invoerde; slechter, niet
beter dan toen de ‘Rotterdammers’ hun deftige opvoeringen gaven. De tooneelspelers,
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- de meest ontwikkelden onder hen - zijn aangetast door dezelfde kwaal die vele
andere kunstenaars sloopt: vaag illusionisme, dat hen doet neerzien op het eenvoudige
werk dat te doen is. Van ganscher harte zou men hun dat superioriteitsgevoel gunnen,
dat hen doet verlangen naar grooter werk, naar een machtige dramatische kunst,
wanneer zij slechts begonnen met datgene wat hun hand te doen vindt, goed te doen.
Dat stukken als ‘Hofgunst’, ‘Trilby’, ‘Oud Heidelberg’ nog gespeeld worden, is
verdrietig, maar ze lusteloos en naargeestig te spelen blijft niettemin het vak schande
aandoen.
Maar wat is er nu op het oogenblik geworden van het een vijftien jaar geleden
weer herstelde vak van den regisseur? Waar is de geestdrift, de energie om iets nieuws
aan te pakken, van de regisseurs die elkaar, spelers en andere medewerkers, en
publiek, bezielden? Twee van de drie (betrekkelijk) belangrijke opvoeringen die wij
van dit seizoen hebben gezien, zijn met regie en al kant en klaar uit het buitenland
gehaald. En meer dan ooit is verder de regie (waarvan zoo zeer alles afhangt) als een
eerebaantje, waarvoor elk zijn beurt krijgt, volgens rooster.
***
Dat juist nu, bij zulk een deplorabelen toestand van het tooneelbedrijf, een
groot-opgezette internationale theatertentoonstelling wordt gehouden, kan niet anders
dan hier en daar spot en wrevel wekken. Een bewijs te meer, die tegenstand, voor
haar noodzakelijkheid.
Wie de doodzieke kunst van het theater tot nieuw leven wil brengen, moet ze in
de kern, in het hart grijpen, en ik voor mij geloof, dat de beweging van een vijftien
jaren geleden nog te zeer détailwerk is geweest.
Er is geen kunst van het theater, maar er is ook geen drama. Er is geen behoorlijke
schouwburg in ons land, maar er is ook geen volk om dien schouwburg te bezoeken.
Jacques Copeau, de moedige directeur van het Parijsche ‘Theátre du Vieux
Colombier’, die tegen tradities, vooroordeelen en onverschilligheid heeft op te werken
als geen ander, zei het op de tentoonstelling boudweg: ‘Waar is de menigte, die de
behoefte heeft om naar kunst te luisteren?’
Maar tegenover deze groote, schrikwekkende waarheid staat goddank een andere,
en deze tentoonstelling is daar om haar te demonstreeren.
Sinds Adolphe Appia en Edward Gordon Craig een kleine twintig jaar geleden,
onafhankelijk van elkaar, hun op de praktijk van het theater gebaseerde theorieën
voor een hervorming van het theater hebben verkondigd, is er in alle hoeken van de
beschaafde wereld onafgebroken door kunstenaars van allerlei gading aan die
renaissance gedacht en gewerkt. Er zijn kleine wijzigingen ingevoerd, er zijn
ontwerpen gemaakt, er zijn schouwburgen gebouwd, er is geëxperimen-
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teerd - dit alles moge op zich zelf niet steeds winst zijn geweest, maar het wijst erop
hoe het probleem is blijven leven, en spoken in het brein der kunstenaars.
Dit nu toont deze tentoonstelling, die, na de onttakeling die de oorlog bracht,
temidden van de algemeene depressie, een blik doet slaan op het groote werk van
zoovelen, in den dienst van die bijna verloren kunst, die altijd meer dan eenige andere
de menschheid aan de werkelijkheden heeft ontheven.
Verloochent nu deze Theatertentoonstelling de Tooneelspeelkunst als zoodanig?
Verloochent zij deze, door aan te toonen hoe de schouwburg weer worden kan wat
het traditioneele hof- of barock-theater nooit geweest is: een plaats waar men alleen
komt om het spel te zien en te hooren, en waar dit volkomen kan worden gezien en
gehoord? Verloochent zij deze door te laten zien, hoe Appia en Craig en al hun
volgelingen het tooneel hebben gebouwd en gekleurd, en verlicht, zóó dat niets meer
concurreert met het spel, en alles dient om dat te accentueeren, en te helpen den geest
van het dichtwerk te herscheppen? Verloochent zij deze, door te demonstreeren van
hoe groot belang de mise en scène is, hoe het kostuum niet slechts historische, doch
ook psychologische waarde kan hebben (zooals een Louis Bouwmeester bij instinkt
weet, doch anderen langs andere wegen moeten leeren) en hoe allen te samen,
architect, decorschilder, regisseur, acteur (men kan de volgorde ook omkeeren) den
geest van den dichter moeten en kunnen dienen, die moet zijn, als hij het niet is, de
zegsman, de tolk, de leider ook, van een menschheid.
C.V.

Ortiz Echagüe in het Stedelijk Museum.
Vergelijken wij, globaal genomen, de tentoonstellingen van onze hollandsche
kunstenaars met die van dezen buitenlander, dan is het eerste wat ons opvalt: de durf
van dezen jongen Spanjaard.
Hij ziet er niet tegen op zijn figuren levensgroot te schilderen en composities te
maken met talrijke levensgroote sujetten, en deze zijn, wat bouw en indeeling zoowel
als wat kleur betreft, van een bravour die verbaasd doet staan.
Sterk is hij in tegenstellingen; hij schildert een blank naakt tegen een donker figuur,
een portret tegen een kleurigen achtergrond. Hij houdt ervan een fel blauw, een
schitterend rood, een scherp geel in groote vlekken tegen elkaar te zetten, maar dan
zijn die vlekken toch ‘geschilderd’, tòch klèur en geen verf, want Echagüe verstaat
zijn métier. Camille Mauclair zegt in Hispania, sprekende over zijn techniek: ‘elle
est sage et classique, si l'on veut bien entendre, sous ces mots discrédités, le respect
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du dessin ferme, des plans bien établis, des volumes compris dans leur densité, et de
la justesse des valeurs, c'est-à-dire les principes de tous les bons ouvriers-peintres,
de toutes époques et de tous pays.’
Hoe dikwijls maken toch die brutaal neergezette kleurvlakken geen ander effect
dan verfvlekken zonder dat ze ons bloemen, stoffen, licht of schaduw suggereeren;
maar bij Echagüe gaat ondanks zijn vlotte peinture zelden een harmonisch verband
verloren.
Daarvoor is hij trouwens te goed onderlegd; want al zullen wij het nu misschien
in zijn werk niet meer terugvinden, zijn studietijd, zij het ook in zijn jonge jaren, bij
Laurens, Bonnat, Benjamin Constant kan niet zoo maar aan hem voorbijgegaan zijn.
Juist de vlotheid van doen van deze meesters, vinden wij - zij het ook op andere wijze
- in het werk van Echagüe terug. Het is van een gemakkelijkheid, die oppervlakkig
zou zijn, indien er niet zoo'n degelijke studie onder zat, en zelfs in zijn groote
composities, die een decoratief karakter dragen, toont hij zich toch de geroutineerde
schilder.
Daarbij is hij, wat ook juist in zijn groote figuurschilderijen uitkomt en uit zijn
portretten blijkt, een uitmuntend teekenaar, van breede allure. Deze kwaliteiten bijeen,
waarbij wij zeker nog wel den invloed van zijn nationaliteit mogen voegen, maken
dat zijn werk een zeer bijzonder karakter draagt.
Moeten wij het ergens mede vergelijken, het zou met dat van Manet kunnen zijn,
in diens Olympia, of van Zuloaga; terwijl ‘de kippenkoopman’ door de kleur en de
smeuïge zetjes aan Velasquez doet denken. Het zijn dus lang niet de minsten die ons
onwillekeurig voor den geest komen, hoewel als geheel beschouwd er toch door al
het werk heen een eigen opvatting spreekt.
Ook in de wijze waarop hij zijn portretten poseert zit een eigen kijk op houding
die wel kenmerkend voor Echagüe is. Zonder in toon en nog eens toon-verschillen
te vervallen, waaraan onze portretschilders zich zoo vaak te buitengaan, zoekt hij
het typeerende in zijn sujetten zoowel in kleur als in lijnensamenstel, en beschikt
daarbij over een zekere distinctie.
Toch blijven ook zijn portretten groot en breed gezien en geeft de eenvoudigheid,
waarmede ze gedaan zijn, en de kleurrijke entourage, ze een min of meer decoratief
karakter.
Er zit, en dat onderscheidt het - behalve door de schilder- en teeken-kwaliteiten van het werk dat wij zoo vaak op onze tentoonstellingen zien, ras en ‘stijl’ in.
Ortiz Echagüe is niet alleen een vlot, talentvol schilder, maar iemand die zich in
zijn werk een eigen karakter heeft gevormd en ik geloof dat het dàt is, wat ons in
een tentoonstelling als deze zoo opvalt.
R.W.P. JR.
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[Nummer 4]

W. ROELOFS.
DRINKENDE KOEIEN (AQUAREL).
(COLLECTIE MR. J.L. NIERSTRASZ R.H.ZN., 'S GRAVENHAGE).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

217

Willem Roelofs (1822-1922)
door mr. H.F.W. Jeltes.
DEN 10den Maart van dit jaar was het een eeuw geleden, dat W i l l e m R o e l o f s ,
de rijk begaafde baanbreker onzer moderne landschapschool, te Amsterdam geboren
werd uit een gegoed en gezien geslacht van kooplieden, dat zich aldaar niet lang na
het midden der 18e eeuw vanuit Arnhem had gevestigd. Des schilders in deze laatste
stad in 1735 geboren over-grootvader Otto stichtte de nog bestaande Amsterdamsche
theehandelaars-firma Otto Roelofs en Zoonen.
De ouders van den jongen Willem waren te Utrecht komen wonen, waar zijn vader
een steenfabriek had. De eerste indrukken van landschappelijken aard ontving zijn
pril gemoed van den weg naar Jutfaas, waar de ouderlijke woning, een oud buitenhuis,
gelegen was. Hier zag hij in den familiekring meermalen den toenmaals beroemden
Utrechtschen botanie-hoogleeraar Dr. Jan Kops, den schrijver van het vermaarde
standaardwerk ‘Flora Batava’, voor hetwelk o.a. de bekende bloemenschilder G.J.J.
van Os vele fraaie aquarel-bijdragen leverde ter illustratie der beschrijvingen van
vaderlandsche gewassen. Stellig kreeg Willem van dezen huisvriend reeds zeer
vroegtijdig allerlei kleurige afbeeldingen van bloemen en planten te zien en
daarnevens heel veel te hooren, wat zoowel aan zijn ingeboren liefde voor de natuur
als aan zijn al spoedig gretigen zin voor wetenschappelijke natuurstudie het eerste
voedsel gaf.
Buiten het lager huisonderwijs, dat hij van A.J. van Rooijen (den vader van den
vroegeren Haagschen museumdirecteur Servaas van Rooijen) ontving, was het
onderricht, dat hem in zijn jeugd ten deel viel, vermoedelijk van niet veel beteekenis,
zoodat hij zijn latere, zeer ruime geestelijke ontwikkeling, die, evenals die van Jozef
Israëls en Bosboom, gunstig afstak bij het intellektueele peil van de meeste schilders
dier vroege periode, geheel aan zich zelf, aan zijn zich met velerlei lektuur
bevredigende algemeene belangstelling, moet te danken hebben.
Teekenles kreeg hij als kleine jongen al. Uit zijn zevende levensjaar bestaat er nog
een bloemkransje, voorzichtigjes, maar fijntjes en netjes, in waterverf gedaan, dat,
blijkens het achterschrift, als geschenk aan een van zijn ouders diende. Briefjes en
versjes uit diezelfde kinderjaren verraden een gevoelig, voor klank en kleur
ontvankelijk hart. Een schoolcahier, waarin aan den binnenkant de woorden ‘W.
Roelofs 8 jaar’ en vijf teekeningetjes naar een gedrukte historische kinderprent bevat-
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tende, getuigt van zijn toen reeds sluimerenden hang naar het beeldende.
Het volledig ontwaken der kunstenaarsroeping is als het ware gedokumenteerd in
een langdradig, zesvoetig, quasi-oudhollandsch gedicht, dat de met eenige losse
potlood-teekeningen opgeluisterde bespiegelingen van den 17- of 18-jarigen knaap
over ‘Het Leven van een Schilder’ weergeeft. Uit denzelfden tijd zijn een paar andere
humoristisch-bedoelde potloodschetsen (een studentenkamer en een graf-redenaar).
Zijn eersten stap op den langen weg van de ontwikkeling zijner olieverftechniek
had hij toen reeds lang gedaan. Van 1837 al dateert een klein schilderijtje op paneel,
door hem aan zijn huisonderwijzer ten geschenke gegeven en later in het bezit van
diens zoon A.J. Servaas van Rooijen overgegaan. Het geeft een tamelijk
gecompliceerd landschap te zien naar den smaak van den tijd, geschilderd met de
toen vereischte angstvallige preciesheid. Glad is de verflaag en haarfijn uitvoerig de
de boomslag-behandeling. Achter den vijver met riet, aan welks oever een visscher
te hengelen zit, strekt zich een stijgende vlakte uit, waarop in de verte een herder
met schapen; daarachter een bosch en dieper naar den horizon een konventioneel
bergterrein in Italiaanschen trant. Maar in enkele kleine fijnheden in de schildering
van den voorgrond om het vijvertje heen, en bovenal in het overwegend groote
aandeel in het landschappelijk effekt, dat de slechts ongeveer 15-jarige schilder hier
aan de wel 20 van de 26 c.M. hoogte innemende wolkenlucht toebedeelde, speuren
we reeds de kiem van Roelofs' latere, zoo sterk-per-persoonlijke en heel zijn rijpere
landschapkunst beheerschende opvatting.
Twee jaar later (1839) ontstaat de 2e schilderij, die van Roelofs bekend is, ‘De
School’, waarin een zekere puntigheid van uitvoering, een zekere geestigheid van
uitdrukking niet te miskennen zijn (nr. 4 van den catalogus der Eere-Tentoonstelling
van October 1907). Uit hetzelfde jaar is een potloodschetsje, in April 1911 op een
prentenveiling voor 's Rijks Prentenkabinet aangekocht, ‘Eene Verkooping van
Schilderijen’ te Utrecht: onder een tent van zeildoek bevinden zich een 35-tal
personen; tien hunner zitten aan een tafel, waarover een man met een schilderij
wandelt, dat hij den anderen laat zien. Op den achterkant vindt men de data der
veilingsdagen en een lijst van de namen der schilders, van wie werken waren verkocht,
Ruisdael, Cuijp, Dou, Terborch e.a., met aanteekening van de verkoopprijzen, - een
overtuigend bewijs van Roelofs' jeugdige belangstelling in oud-Hollandsche
schilderkunst.
Zijn eerste schilderlessen had hij te Utrecht gehad van den aldaar in 1800 geboren
Abraham Hendrik Winter (leerling van P. Chr. Wonder), van wien een stalinterieur
en een portret in het Rijksmuseum aanwezig zijn. Lang heeft dit onderwijs van Winter
waarschijnlijk niet
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geduurd, want reeds in Augustus 1840, alzoo héél kort na bovenbedoelde ‘dichterlijke’
bekentenis zijner vocatie en zijn 2e bekende schilderij, is hij te 's-Gravenhage in de
leer bij Hendricus van de Sande Bakhuyzen, die terstond groote verwachtingen van
hem koesterde en wederkeerig bij zijn nieuwen leerling hartelijke waardeering vond.
Zoo vriendschappelijk was hun verhouding, dat zij in 1841 samen een studietocht
langs den Duitschen Rijn ondernamen. Een studie, Gezicht op den Rijn en Rolandseck
(nr. 7 van voormelde Eere-Tentoonstelling), en een schilderij, Bergachtig landschap
met waterval, ingezonden ter Arti-expositie van datzelfde jaar, waren de vruchten
van dit uitstapje. Twee minutieus en scherp gedane potloodteekeningen van 1841,
een dennenboom en een molen voorstellende, toonen aan, dat hij in of omstreeks
dienzelfden zomer nog in Wolfhezen en nabij Amersfoort naar de natuur werkte.
Zijn leerlingschap bij ‘den ouden Bakhuyzen’ is dan bereids ten einde. Hij bevindt
zich weer te Utrecht en blijft hier tot 1845 zelfstandig aan de studie. Een bizondere
originaliteit treedt vooralsnog niet aan het licht. Zelfs is uit 1843 nog een
potlood-schetsje (later eigendom van Julius v.d. S. Bakhuyzen) van een heuvelachtig
landschap met herder en koeien, waarin imitatie van het Italianiseerend manierisme
en tegelijk van Adriaen van de Velde's bijwijlen in diezelfde richting neigenden
pastoralen stijl zeer duidelijk tot uiting komt, terwijl in 1845 nog weer een herinnering
aan de Duitsche Rijnreis wordt tentoongesteld.
In '45 vinden wij Roelofs weer in Den Haag, waar hij vriendschap sluit met den
één jaar jongeren J.G. Smits, Jan Weissenbruch, den stadsgezichten-schilder, Huib
van Hove, L. Hardenberg en Waldorp. Met hen, H. v.d. Sande Bakhuyzen en Bosboom
was hij in het begin van 1847 mede-oprichter van ‘Pulchri Studio’. Tijdens dit tweede
verblijf in den Haag maakte hij met de grootste volharding op den Scheveningschen
Weg, in de Boschjes en waar hij maar gelegenheid vond, tallooze boom-schetsen en
andere, uiterst eenvoudige studies naar de natuur, verder een
duinlandschap-aquarelletje, een Schelfhout-achtig aandoend schilderijtje (veiling
Biesing, Den Haag, Juni 1909), een Weg in de Duinen met boerenwoning en
boerenvrouw weergevend, vrij bont van kleur, dan een héél wat fijner, kleurgevoeliger
en tevens kundiger gedane aquarel, Scheepstimmerwerfje aan het water (firma C.M.
van Gogh, Juni 1909), waarin de teedere, doorwerkte schildering van het limpide
water, van de boomschaduw daarover en van de zacht-glanzende, dun bewolkte lucht
reeds opvallend zijn. Een sepia-teekeningetje van een schapenstal, met een aardig
effekt van het door een openstaande deur over de dierenruggen vallend licht, uit
omstreeks denzelfden tijd bewijst almede, hoe Roelofs' aandacht zich gaandeweg
meer uitsluitend op de eenvoudigste onderwerpen concentreeren ging.
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Van gansch anderen aard is een nog in 1846 ontstane sepia-teekening, groot 61.5 bij
46 c.M., geteekend ‘Souvenir de W. Roelofs’ en door hem aan Lambertus Hardenberg
ten geschenke gegeven. In den rechterbovenhoek leest men eenige regels uit Victor
Hugo's ‘Les voix intérieures’ als een soort vertolking van de romantisch-fantastische
kompositie: een vijver bij avond; een monumentale fontein met een vrouwegestalte
in het midden, kraanvogels aan den rietbegroeiden oever, de rosse weerschijn van
zinkend zonlicht tegen hoog, donker geboomte en een met twee torens prijkend
gebouw.
Het Fransche opschrift, het Fransche citaat, symptomen van Roelofs' gedachtensfeer
dier dagen, van een zich-heengetrokken-voelen, dat zich in zijn innerlijk met steeds
grooter kracht geldend maakte, - zij zijn de aankondiging van een nieuwe, belangrijke
periode in zijn leven, van een alles-beslissenden keer in zijn kunstenaarsontwikkeling:
in 1847 verlaat hij zijn land en vertrekt naar Brussel.
In België's hoofdstad, waar hij nu veertig jaren zou doorbrengen, maakte de jonge
Nederlandsche kunstenaar al aanstonds grooten opgang èn bij de pers èn bij het
publiek en gold hij weldra voor een leidinggevend voorganger en vernieuwer. In
1848 al bezorgt een in den Salon geëxposeerd Geldersch landschap hem de gouden
medaille, terwijl hij een daar eveneens tentoongesteld Drentsch landschap ziet
aangekocht door den Belgischen koning. Zijn bij Namen en Brussel en in de Kempen
geschilderde stukken hebben daarna evenzeer succes en in '52 verkoopt hij ‘Avant
l'orage’, op den Salon ingezonden, aan het Rijksmuseum te Brussel.
Van meer belang dan deze openlijke waardeering en deze officieele
onderscheidingen was voor hem de aanschouwing van hetgeen de moderne Fransche
landschapschool, - de zoogenaamde ‘School van '30 - die vooral na '45 zich met
voller kracht te ontplooien begon, in Brussel te zien bood, een aanschouwing, die
aan den groei van zijn kunstenaarschap steun en richting, aan zijn nog vage verlangens
en bedoelingen een vasteren vorm gaf. De werken van Rousseau, Millet, Corot,
Troyon zijn hem al spoedig een geestdriftwekkende openbaring van het
naturalistisch-impressionistische schildersideaal, van het streven naar werkelijkheid
en eenvoud, van den machtigen drang naar de natuur en het leven, die deze Fransche
meesters beheerschten en die ook gepredikt werden in de profetische woorden van
hun welsprekenden pleiter Thoré: ‘Pour être initié à la beauté de l'art, il faut
commencer par être initié à la beauté de la nature et de la vie.’
De visie der Fransche ‘mannen van '30’ en der uit hen gesproten ‘School van
Barbizon’ wortelt, via de historisch aanwijsbare invloedlijn
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Bonington-Constable-Gainsborough-Ruisdael, Cuyp, Rembrandt etc., in de
oud-Hollandsche School, zoodat onze eigene moderne landschapkunst, de groote
Haagsche periode, die door Roelofs werd voorbereid, voor ons de beteekenis heeft
van een nationale wedergeboorte, van een wederopleving van oude kunsttradities in
gansch nieuwe vormen en uitingswijzen, een ontwaken van onzen meest eigen
landschappelijken zin, die bijna twee eeuwen lang geslapen had.
Willem Roelofs vormt in die ontwikkelingsketen onzer vaderlandsche schilderkunst
een onmisbaren en voor immer onvergetelijken schakel. Een verblijf in Fontainebleau
en bezoek aan Barbizon gaven den laatsten stoot aan de evolutie, die zich in zijn
kunstenaarsziel voltrok, openden voor goed zijn oogen en zijn gemoed voor de weelde
der natuur, vernieuwden ook in het bizonder zijn kijk op de landschap-schoonheid
van zijn vaderland ten eenenmale.
Ontstonden toch allereerst, zelfs nog vele jaren later, onder de nawerking van deze
Fransche reis, verschillende, meest zeer kleine, vaak precieuse boschgezichtjes naar
plekjes uit de omgeving van Fontainebleau, met een sterk impressionistisch karakter
en een koloriet van uitgesproken Barbizonsch, soms zelfs bepaald Diaz-achtig cachet,
en ook grootere, opener boschkomposities met groepen vee, of weer andere
landschappen, zooals dat der Collectie Drucker (Rijksmuseum), meer in den trant
van Rousseau en Troyon, waarmee hij veel succes had (een in '55 door de Fransche
regeering aangekocht ‘Intérieur de Forêt’ ging naar het museum te Lille), - al spoedig
wendde hij het roer om. Iederen zomer toog hij nu voor geruimen tijd naar Holland,
om indrukken te vergaren, die hij in verrukkelijke studies (in den regel van ongeveer
25 c.M. hoogte en 40 c.M. breedte) wist vast te houden. In deze studies bereikt hij
de meest onbevangen, de meest onmiddellijke natuurweergave en daarbij de raakste
en snelste uitdrukking van het vervlietende moment in het, onder de werking van
licht en wind, gestadig wisselende aspekt van het landschap.
In het Gooi, bij Winkel en Abcou, in de buurten van Noorden, Kortenhoef,
Loosdrecht, van Meerkerk, in den Alblasserwaard, of aan den Kinderdijk, en ook bij
Gouda, Reeuwijk of den Leidschendam, vindt hij voortaan allermeest de motieven
voor zijn schilderijen. Vooral het dorpje Noorden bij Nieuwkoop (twee plaatsnamen,
beroemd in de geschiedenis der latere Haagsche School), Kortenhoef, de oevers van
het Gein, Abcou en Weesp bleken Roelofs, onuitputtelijke vindplaatsen van Holland's
landschapsschoon te zijn. Men kan veilig beweren, dat hij de landelijke pracht van
onze rivier- en weidestreken heeft ontdekt en voor het eerst aan ons volk geopenbaard.
Het spontaanst en volledigst sprak Roelofs' temperamentvol, maar dóór en dóór
gezond sentiment zich uit in zijn tallooze, soms verwon-
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derlijk modern-aandoende buitenstudies en in zijn vaak zeer suggestieve, breed
opgevatte houtskoolteekeningen en in eenige zijner beste aquarellen.
De buitenstudies, die hij gewoon was in de schilderkist op een met punaises
vastgehecht stuk linnen te schilderen, daarna op te spannen of op hout of karton te
plakken en van zeer simpele lijstjes te voorzien, gelden veelal als zijn krachtigste en
meest grootsche uitingen. Ons en onzen tijd staan zij ongetwijfeld het naast. Roelofs
zelf echter beschouwde ze slechts als voorbereidend, ondergeschikt werk, waaruit
de meer kompleete, de volmaaktheid dichter benaderende schilderij moest
voortspruiten, die dan op haar beurt weer niet naar een bepaalde studie, maar naar
een kleine krijt- of houtskoolkrabbel gemaakt werd. De ‘studie’ was voor hem niets
meer dan juist dàt, wat het woord aanduidt: het zich verdiepen in een vraagstuk, de
strijd om een oplossing, een doorvorsching van het vluchtig natuurmoment, een
technische oefening, een kennisvermeerdering.
In een brief aan zijn leerling Smissaert van 8 Juni 1886 leeraart hij deze opvatting:
‘en dan blijft u over’, schrijft hij daarin, ‘om d e s t u d i e , h e t f r a g m e n t , tot
schilderij te herscheppen. Want vergeet niet, dat dat twee dingen zijn: De natuur is
de s t o f , waaruit wij moeten putten. Maar laat u niet door de moderne’ (hij bedoelde
hier waarschijnlijk de Belgische neo-impressionistische) ‘theoriën wijsmaken, dat
het navolgen, het copieeren der natuur alles is. Het doel, het streven van de Kunst
is.... te ontroeren’. Deze verkorte geloofsbelijdenis is weer treffend verwant aan een
uitspraak van Thoré: ‘Souvent une esquisse a plus de style et de vigueur qu'un tableau
terminé. Mais cependant ces études primesautières ne doivent être que des motifs,
destinés à une élaboration plus consciencieuse et plus sévère’. Dit alles kan niet
wegnemen, dat Roelofs de ontroering, de verrukking - waarom het hem-zelf toch in
laatste instantie te doen was - met zijn studies meestal in veel hoogeren graad dan
met onderscheidene zijner doordachtst gekomponeerde en zorgvuldigst uitgevoerde
schilderijen teweegbracht, al valt het niet moeilijk, enkele grootere doeken zich te
herinneren, waarin hij niet alleen een zeldzame kennis en kunde aan den dag legde,
maar ook een groote mate van uitdrukking bereikte.
In het Museum Mesdag, het Haagsche Gemeente-Museum voor Moderne Kunst
(Zeestraat), bij Jhr. Mr. C.N. Storm van 's Gravesande (Den Haag) en Jhr. F.A.E.L.
Smissaert (Laren) vindt men, om slechts enkele grepen te doen, exquise voorbeelden
van zulke olieverf-studies. Noemen we van die in het Museum Mesdag: vooreerst
een hei- en boschterrein in Belgisch Luxemburg met steenbrokken en hooge boomen,
sterk onder invloed van Rousseau, waarin de expressie van ruimte en afstand heel
groot is, en daartegenover eenige veel zuiverder uitingen
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van zijn persoonlijkheid, zooals een weiland met hooibergjes aan een rivier, aan den
overkant waarvan een eindeloos weideverschiet zich uitstrekt onder een wolkenlucht,
- een Kortenhoefsche moment-opname, vol ongerepte frischheid en zonnige kleur.
Een gezicht bij Voorschoten geeft nabij een plas, waarvan de met riet gezoomde
oever den voorgrond inneemt, twee molens te zien, die zwartig doen tegen een
witachtig licht, dat het grauwe wolkenfloers doorbréekt en in het water een zachte
flikkering werpt. Breede gesmeerdheid en mooie toon geven aan dit zeer kleine
stukje, vol van gevoel voor het grootsche, zijn beteekenis.
Als een van Roelofs' meest krasse en knappe vertolkingen van het daemonische
in de natuur beschouwen we een in hetzelfde museum aanwezige studie van rauw
najaarsweer aan de rivier, waarin de wilde, nukkige wolken een grillig wisselend
spel met licht en kleuren spelen. Dit stukje (22-41 c.M.) vertoont een weide, waarlangs
riet en hooge struiken; boven den stroom-oever een drom van zware, dreigende
wolken in alle denkbare tonen van wit-grijs tot donkergrauw en van zacht tot
loodkleurig blauw. In de resolute vegen en toetsen voelt men evenveel kracht als
fijnheid.
Een der twee bij den etser Storm van 's Gravesande aanwezige studies stelt (blijkens
een door Roelofs zelf beschreven etiket aan de achterzijde) een gezicht op den Amstel
bij Amsterdam voor (26-41 c.M.), dat zijn onovertrefbaar kordaat
uitbeeldingsvermogen en tevens zijn grootschgevoeligen blik op het Hollandsche
landschap in zijn allereenvoudigsten vorm op de meest overtuigende wijze
demonstreert. Een weg met boomen langs het water; op den achtergrond een paar
woninkjes met een door de zon beschenen rood dak. Tusschen en over de kolossale
wolkenmassa's vloeit het licht, dat aan het groen van de verre weiden die eigenaardige
nuance verleent, welke men kent van dergelijke heftig bewogen oogenblikken in de
natuur.
Even sterk van expressie en even studieus van behandeling is een nog kleinere
studie, destijds in bezit van Roelofs' talentvollen, helaas reeds aan het leven en de
kunst ontvallen zoon Albert, voorstellend een gezicht vanaf Den Haag op
Leidschendam en door den schilder zelf betiteld als ‘(Près de la Haye) Canal le
Trekvaart’. Links van de vaart, die rechtuit van voor- naar achtergrond loopt, wat
hoog geboomte; rechts de weiden. Niets dan dat. Maar welk een kostelijk
lucht-en-water-geheel omvangt, beheerscht dit stuk natuur! Wederom paart hier
forschheid van ‘faire’ zich aan koloristische teergevoeligheid, snelheid van observatie
zich aan bezonken, veelwetende ervaring.
‘Kostverloren près Leidschendam’ (24.5-44.5 c.M.) heet een der studies bij den
heer Smissaert: midden door het weiland loopt een rechte weg naar den horizon,
waar zich vage aanduidingen van boomen
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verheffen onder een prachtig blauwe lucht met witte wolken. Het sterk-lichtende
blauw is vol blijheid en het uiterst fijn genuanceerde groen is van een bloeiende
weligheid.
Het Haagsche Gemeente-Museum voor Moderne Kunst bezit drie van de
allerfraaiste studies, die Roelofs ooit gemaakt heeft, zoowel wat technisch
meesterschap, als wat psychische en pikturaal-zintuigelijke fijngevoeligheid aangaat.
Wij ontwaren hier een koloristische aandrift, een innerlijke stuwing en spanning,
onderling saamgedrongen tot een hoogtepunt van willen en kunnen. Eén van deze
drie studies, in den catalogus van 1919 genaamd ‘Meimaand te Noorden’ (op den
achterkant van een ongeveer dergelijke en gelijkwaardige studie staat ‘Turflanden
te Noorden’), metende 19.5 bij 41 c.M., is daarbij van een zóó verbluffende
moderniteit door de sterke, licht-volle kleur in het groen van het weiland, het blauw
van lucht en water en vooràl in het goudgeel der schoven stroo of koorn, dat men ze
onwillekeurig gaat vergelijken bij het werk der speciaal onder den naam van
‘impressionisten’ bekende navolgers van Manet, bij Claude Monet, Pissarro e.d.
Ging Roelofs hoofdzakelijk aan het landschapschoon onzer meest waterrijke
provincies te gast, ook andere, soms waterlooze, streken lokten hem nu en dan. Zoo
zag men, om, met voorbijgaan o.a. van al hetgeen in Frankrijk of onder overwegend
Franschen invloed werd geschilderd, slechts een enkel voorbeeld te noemen, in Juni
1910 bij de Haagsche firma Kleijkamp een Landschap bij Delden (20-35 c.M.),
uitmuntend door een rustige, warme kleurenharmonie, die ons de stemming van een
lekkeren, zwoelen mid-zomerdag doet ondervinden bij de aanschouwing.
Als uitzonderlijke onderwerpen in Roelofs' oeuvre dienen nog vermeld: zijn
heidegezichten in Drenthe en bij Calmpthout, zijn studies van het Schotsche eiland
Skye (rotsen in zee), waarvan op een door den Larenschen Kunsthandel te Amsterdam
in December 1911 gehouden Roelofs-tentoonstelling verschillende te zien waren en
bij den heer Frits Jansen te 's-Gravenhage o.a. een zeer mooi staal berust, alsmede
zijn wel zéér persoonlijk opgevatte, in Scheveningen of Heijst liefdevol geschilderde
zeegezichten, die, zooals een dergelijk stuk in mijn bezit (h. 26, b. 53 c.M.), één
allerfijnst in blauw, groen en grijs genuanceerde tonaliteit zijn, één harmonie van
lucht en water, zonder éénige schepen- of figuurstoffage en met hoogstens een heel
smalle strook strand op den voorgrond.
Het zou te ver voeren, ook Roelofs' aquarellen (waarvan o.a. H.W. Mesdag in zijn
privé-collectie drie der schoonste en gaafste bezat) en van zijn, door kompositie,
techniek en kleurwaarde zoo effektvolle, houtskoolteekeningen (fusains), waarvan
wij in het museum Boymans,
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bij de firma Oldenzeel (Rotterdam), bij L.J. Falkenburg, Mevrouw Mollinger-Hooyer,
wijlen J.C. Schüller, Jhr. Smissaert e.a. superbe exemplaren zagen, uitvoerig te
bespreken, waarbij dan nog aan zijn niet minder belangrijke zwartkrijt-teekeningen,
zooals die, welke ik in Juni 1909 bij de firma C.M. van Gogh in haar Haagsche
kunstzaal ‘Arti’ (50-73.5 c.M. groot!) aanschouwde, of zooals die in het Dordtsch
Museum en bij W.E. Roelofs (‘Katwijk a.d. Rijn’; 27.5-43.5 c.M., get. en gedat.:
‘W. Roelofs Sept. 88’), een gelijke aandacht zou moeten worden gewijd. Genoeg
zij, hier aan te stippen, dat zij grootendeels omstreeks 1886 ontstonden, meestal
polderlandschappen met molens of melkbochten met koeien voorstellen, dat zij in
Januari en Februari '87 groot succes hadden op een rondreis door België en Holland
en dat ook in deze procédés, dank zij een breede opvatting, doorwerkte faktuur en
ongemeen knappe waarde-schakeering, de schilder is terug te vinden in de volheid
van zijn veelzijdig talent.
Tegen het einde van Juli 1887 keerde Roelofs ter wille van de opvoeding zijner zoons
naar Holland terug. Hij vestigde zich in den Haag, waar hij eerst in de Rijnstraat,
later aan de Laan van Meerdervoort woonde. Had hij met het Brusselsche leven
tevens vele goede vrienden, onder wie Alfred Stevens, David en Pieter Oyens, W.
de Famars Testas, J.H.L. de Haas, Mr. L.M.D. Robbe, Prof. Henri Hymans, A.J.
Daiwaille (zoon van den portretschilder) vaarwel moeten zeggen, in de Pulchristad
werd de oude vriendschapsbetrekking met J.H. Weissenbruch, Stortenbeker, Smits,
Jul. v.d. Sande Bakhuyzen, Hardenberg en anderen, die hij reeds van vroeger kende,
weer aangeknoopt en trad hij voorts met sommigen, zooals Bosboom, Mauve, Jozef
Israëls, Vosmaer in een nadere verhouding. Zijn oud-leerlingen Mesdag en Gabriël
vond hij er terug. Sterker werd er ook, als van zelf, de band met zijn Hollandsche
kunstbroeders in het algemeen, al hield hij zich hier meer dan ooit binnen de grenzen
van zijn artistieke en wetenschappelijke (entomologische) werkzaamheden en van
zijn gezin. Met Jaap Maris, Mesdag en Artz werd hij reeds in Maart 1888 aangewezen
tot lid der commissie voor de Parijsche tentoonstelling van 1889. Gedurende het
voorjaar van 1890 was hij, o.a. te Utrecht, druk werkzaam, om een in Pulchri te
houden expositie van oud-Hollandsche schilderkunst te doen slagen. In 1892 werd
zijn 70ste verjaardag plechtig en feestelijk herdacht, waarbij in het Gemeentemuseum
zijn door Jozef Israëls geschilderd portret werd aangeboden en Victor de Stuers en
Mesdag, in tegenwoordigheid van een menigte belangstellenden uit verschillende
kringen, hem met vereerende toespraken huldigden.
In Mei van hetzelfde jaar kreeg zijn gezondheid een ernstige longont-
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steking te doorstaan. Sedert het laatst van '94 zag men zijn toestand steeds minder
worden. In Januari '95 kwamen er, onder invloed van steeds toenemende fysieke
verzwakking, buien van moedeloosheid en machteloosheid, afgewisseld door
stemmingen van werklust en opgewektheid, van plannen-maken en allerlei te willen
doen, - tot er opnieuw een inzinking volgde, die op haar beurt weer voor een
kortstondig opveeren der oude energie plaats maakte. Met onrustigen ijver trok de
oude meester dan weer aan het werk, zag spoedig, dat dit toch niet vlotten wilde, en
riep dan vaak den raad en de hulp in van vrienden, die toevallig zijn atelier kwamen
binnenloopen, zooals v.d. S. Bakhuyzen, Israëls, Sadée of Martens. Tegen het einde
van Januari wekken herhaalde en vrij hevige duizelingen grooter ongerustheid; in
het begin van Februari mag hij weer werken, maar slechts in den voormiddag, wordt
echter ook soms des namiddags voor den ezel betrapt. Het blijft een zorgvol op en
neer gaan, een gedurige afwisseling van nerveus en wanhopig getob en geploeter,
alles-aandurvenden werkijver en volkomen neergeslagenheid. Begin Maart woont
hij met animo een Pulchri-feest bij, heeft het er enkele dagen later nog druk over,
bezoekt spoedig daarop een kunstbeschouwing van het genootschap, wordt omstreeks
half April door een nieuwe beroerte overvallen. Maar hij voelt zich weer herleven,
tracht met beverige hand in een meegenomen schetsboekje krabbeltjes te maken op
zijn kleine wandelingen door de Scheveningsche Boschjes.
Lichamelijk schijnt hij aardig aan te sterken. De laatste week van Juni bezoekt hij
in Leiden zijn bevrienden leerling Smissaert en verstout hij zich, een wandeling met
dezen tot dicht bij Voorschoten uit te strekken. In Augustus is hij met beide zijn
veelbelovende zoons in Hattem, om daar nog eens volop te genieten van buiten zijn
en buiten schilderen; in September is hij bezig, om in twee aquarellen de pas
ontvangen indrukken te verwerken. Nieuwe schilderijen worden opgezet, oude studies
bijgeschilderd.
Half Januari '96 blijkt hij erg verzwakt, krijgt last van benauwdheden. Maar nòg
geeft de moedige strijder het niet op. Weissenbruch, vol bewonderend medelijden,
vuurt hem aan. In Mei wordt het erger, - in Juli aquarelleert hij weer, - in October
vreest men het einde. Bij de intrede van 1897 doorstaat hij een nieuwen aanval, andermaal herstelt hij zich.
Zijn laatsten en liefsten wensch, in Brussel zijn resteerende levensdagen te slijten,
wilde hij, ondanks alle bezwaren, vervuld zien; op 27 April reed men hem in een
wagentje over het perron naar de spoorcoupé, waarin hij de reis zou maken. Hij zou
deze niet voleindigen: ten huize van zijn zwagers, te Berchem bij Antwerpen, overleed
hij reeds den 12den Mei.
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Tot het laatste toe had Roelofs het kontakt met de Natuur, die hem een heilig domein
was, gezocht. Het alleruiterste van zijn krachten had hij gewijd aan buiten zijn en
buiten arbeiden.
Die onverbroken omgang met de natuur had hem geleerd, één ding in zijn werk
boven alles na te streven: harmonie. Deze hoofdgedachte bestuurde hem vanaf den
eersten opzet van zijn schilderij. Met een passer mat hij den horizon uit, die met een
lijn vastgesteld werd. Van daar uit werd nu, in bruin frottis, voorzichtig aan de
onderste strook van de lucht begonnen en daarna aan de daaronder gelegen
terrein-verte, waarna geleidelijk het geheel in blijvenden, steeds vorderenden
samenhang werd opgebouwd. Hij werd niet moede, er zijn leerlingen op te wijzen,
dat de schildering van de lucht niet was af te scheiden van die van het landschap, dat
deze beide moesten samenstemmen, dat men niet éen van beide kan veranderen,
zonder hun verhouding te verstoren; dat alle deelen van een schilderij, wat kleur en
licht betreft, met elkaar in evenwicht moesten zijn, dat niet het detailwerk, maar het
groote geheel de hoofdzaak was, dat de toon, de waarde van een brok kleur van meer
belang was dan de kleur zelve....
Dit beginsel, vereenigd met den eisch eener volkomen zuiverheid der vormen en
der verhoudingen, is het voornaamste element in Roelofs' reeds vroegtijdig verkregen
opvattingen en tevens de basis, waarop de latere Haagsche School heeft
voortgebouwd. Klaar en duidelijk stond hem voor oogen, wat hij wilde en geloofde.
Of hij, ten slotte, ook wel wat behoudend in de leer geworden is?
Zoo ja, het zou verklaarbaar zijn, dat juist degeen, die, het àllereerst, den
onweerstaanbaren drang, de onverzettelijke kracht had, te breken met het oude en
vooraan te gaan op nieuwe paden, later met diezelfde kracht het door eindeloozen
arbeid en strijd verworvene vasthoudt en verdedigt en te eeniger tijd terugschrikt
voor onbegane wegen, die, naar hij vreest, tot afdwaling leiden kunnen. School
gemaakt in dien zin, dat zijn voorbeeld vele anderen tot direkte navolging verleidde,
heeft Roelofs niet. De opmerkelijke overeenkomst tusschen zijn werk en den
jeugdarbeid van zijn leerling Gabriël is niet van belang voor de eigenlijke
ontwikkeling van dezen laatste.
Roelofs' beteekenis was grooter en duurzamer: voor een overstelpend rijken
weder-opbloei van onze oude landschapschildering heeft hij den bodem bereid en
vruchtbaargemaakt, voor een ganschen, nieuwen stoet van hernieuwers van den
voorvaderlijken roem den weg geëffend. In het geschiedboek onzer kunst zal zijn
naam steeds met groote letters worden vermeld.
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In het British Museum, de Grieken,
door J. de Gruyter.
I. Vóór de groote eeuw.
HET leven van mensch en menschheid heeft zijn hoogtepunten en zijn inzinkingen,
zijn tijdperken, waarin alle groei schijnbaar opgehouden is of zich buiten onze
waarneming, ondergronds voortzet, om dan weer plotseling aan het licht te treden,
plotseling op te blinken met een ontbotten en uitbloeien naar alle kanten. Zoo er ooit
een periode geweest is, waarvan het laatste geldt, dan is het die vijfde eeuw vóór
Christus, waarin Aeschylus, Sophocles en Euripides hun onsterfelijke werken schreven
en waarin Ictinos en Phidias het Parthenon bouwden.
Het was een triomf der redelijke schoonheid, zooals die slechts eens in al de
eeuwen, die achter ons liggen, gewonnen is - de schoonheid van het gelukkig
evenwicht en de volmaakte proportie, de gratievolle lijn en den bekorenden vorm,
den zin voor harmonie en het wijsgeerig inzicht.
Er is een andere schoonheid, aan dieper, meer omwoelde gronden van het
gemoedsleven ontsproten, in rijker, menigvuldiger vormen uitbloeiend, van een
veelzijdiger en hartstochtelijker menschelijkheid, zooals we die leeren kennen in de
Gothische Kathedraal, in Shakespeare en Beethoven, in veel andere kunstwerken en
kunstenaars dezer laatste eeuwen, maar slechts zelden, en misschien nimmer op zoo
volkomen wijze, vertoont zich daarin dat element van zelfbeheerschtheid en
zelfgenoegzaamheid, van rustige staatsie en sereene evenwichtigheid, dat de
onvergankelijke glorie van het Parthenon is.
Altijd weer, op alle gebieden, op dat der sociale bewegingen, op dat van moraal
en van kunst, beweegt het leven der menschheid zich tusschen die beide polen van
geestelijk zijn, den spontanen gemoedsdrang en den denkenden wil, het dynamisch
gevoel en het scheppend overleg, den drang onzer onderbewustheid en onzen
logischen zin.
Al onze woorden, al onze vergelijkingen zijn slechts benaderingen, menschelijk
zwakke en feilbare benaderingen van het leven der werkelijkheid, in zijn oneindigen
voortgang en wisseling. Een werkelijkheid, welker diepste wezen en waarheid door
den mensch niet te kennen is.
Al onze woorden, al onze vergelijkingen zijn slechts langs den weg van ons
persoonlijk denk-voelen verkregen reflecties van dat Onkenbaar Alleven, en vooral
waar het abstracte begrippen geldt geeft elk onzer een andere beteekenis, een andere
draagwijdte aan zijn woorden.
Dit geldt ook van de hier aangeduide tegenstelling tusschen de
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Grieksche en de later gekomen, vooral door Mystiek en Christendom in hun talrijke
schakeeringen beïnvloede, kunst, tusschen de daarop steunende of daarmee
samenhangende beginselen en vormen van geestelijk leven, die wij in hun meest
algemeene en meest omvattende benaming: rationalisme en romantiek heeten.
De strijd tusschen deze beginselen zien we meer geaccentueerd in persoonlijkheden
als Voltaire of Pope aan den eenen kant, als Rousseau of Keats aan den anderen.
Maar wekt de naam van den laatste, die van den dichter met de schitterende
romantische kleur, kleur zoo warm en rijk en gloeiend als van de glasramen eener
Kathedraal van York, toch ook niet dadelijk de herinnering aan diens liefde voor het
Grieksche leven, aan de reminiscenties, door al zijn werken verspreid liggend, van
Grieksche mythologie en kunst: zijn jeugdig-weelderigen Endymion, zijn
donker-zwoelen Hyperion.
En is niet eigenlijk in alle groote schrijvers van deze laatste eeuwen de invloed
dezer b e i d e geestesstroomingen waartenemen in altijd verschillende, meer of
minder sterke verhoudingen. Was niet Goethe de schrijver van Götz von Berlichingen
en tevens van Iphigenie auf Tauris? Is het werk van Heine, dien verheerlijker der
Grieksche goden, niet vol van een verdiept en verscheurd gevoel, van een sentiment
en sentimentaliteit als de Grieken niet gekend hebben? Was niet Multatuli's heele
leven een zich bewegen tusschen de hartstochtelijke opwellingen en verlangens van
zijn romantische impulsen en verbeeldingen, en zijn zucht naar het exakte, zijn steeds
het evenwicht en de redelijkheid zoekende verstandelijkheid.
En zien wij diezelfde tegenstelling van motieven, zooals zij zich op
oneindigveelvoudige wijze splitsen en vereenigen, elkander afstooten of aantrekken,
ook niet optreden in heel het sociaal en politiek bewegen dezer huidige tijden.
Ligt zelfs daarin niet, meer dan in hun theorieën, misschien, de voorkeur dien de
eene groep van het arbeidsleger, in zijn opmarsch naar de toekomst, geeft aan
parlementaire, de andere aan direkte actie, vindt men er den dieperen grond niet in
voor vele verschillen tusschen Communisme en Collectivisme, tusschen
Sovjet-Rusland en Westelijk-Europa.
Wij, levend in een tijd, die een chaotische en verscheurde is, een tijd zonder orde,
zonder éénheid, zonder harmonie, wij zoekers van bezonnenheid en vastheid en
evenwicht, die slechts staande gehouden worden door het inzicht, dat ook het woelend
en kolkend bewegen om ons, het als in een maalstroom ons meesleurend bewegen,
eens haar einde moet vinden in een maatschappij, waarin een nieuwe en edeler
schoonheid haar vorm en openbaringswijze zal vinden, wij zien met vreugde op dit
grootsch-bereikte, op dit voorbeeld van volkomenheid en rust uit-
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stralend van de monumenten van Hellas op een wereld, die louter vergankelijkheid,
en somtijds waanzin schijnt.
Ja, staat dat Hellas daar niet als een vuurtoren helder en zeker van licht, aan de
onstuimige zee van onze menschelijke driften en hartstochten, van ons rusteloos
willen en telkens teruggeslagen, telkens vernietigd bereiken.
Maar niet plotseling als Athena uit het hoofd van Zeus, verrees deze beschaving.
Een lange wording en worsteling, een groei van vele eeuwen ging er aan vooraf.
Eeuwen en eeuwen vóór Hellas de schitterende resultaten bereikte, die haar op allerlei
geestelijk gebied tot een voorganger en leermeester van Europa zouden maken, zien
wij in en om de Aegeïsche Zee staten opdoemen, welker overblijfselen reeds op een
zeer machtige, zeer eigenaardige kultuur wijzen. In en om de Aegeïsche Zee, zei ik,
want haar wateren zijn, waren althans bij het ontstaan dier beschaving, het eigenlijk
centrum van Helleensch leven. Een land van voorgebergten en diepe inhammen, van
vele eilanden, als Griekenland, en ook de door Grieken bevolkte Westkust van
Klein-Azië, is op de zee aangewezen voor zijn ontwikkeling en expansie. De politieke
geschiedenis van alle landen staat in zekere mate onder den invloed van hun
geographischen bouw, maar zelden was deze van zoo sterken, dwingenden aard als
in Griekenland. Aan dien invloed ook zal het wel voor een groot deel toeteschrijven
zijn, dat zich nimmer een v e r e e n i g d Hellas vormde. Het vasteland van Griekenland
is door hooge bergruggen gesplitst in talrijke kleine valleien, en was daardoor wel
zeer geschikt voor de ontwikkeling van die kleine steden-staten: Sparta, Athene,
Argos, Thebe en vele andere, maar minder voor een door wetten en gewoonten van
eenzelfden aard, zich tot een groot en sterk geheel aaneensluitend rijk.
De bij de opkomst der Grieksche beschaving achterlijke toestand van de meer
westelijk-gelegen landen: Italië, Sicilië, en de reeds tot een wonderbare grootheid
en macht gestegen beschavingen der Klein-Aziatische volkeren deed de ontwikkeling
van Griekenland hoofdzakelijk van het Oosten komen.
Onze Europeesche beschaving had haar oorsprong in Griekenland en om de
rudimenten ervan terug te vinden moeten wij meer dan drieduizend jaren teruggaan.
Wij weten dat reeds in de dertiende eeuw vóór onze jaartelling de Grieksche taal
gesproken werd over het heele Grieksche schiereiland. Maar als wij verder speuren
en trachten te ontdekken, waar die Grieksch-sprekende volken vandaan kwamen en
hoe lang zij hun land in bezit hadden, dan vinden wij weinig dat vaststaat.
Wij kunnen ons in deze rassen-kwestie niet verdiepen, maar willen de ruimte in
dit artikel te onzer beschikking staande, grootendeels wijden aan de bespreking van
een tweetal zeer interessante beschavingen, die aan
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de Helleensche vooraf gingen en daarmee tennauwste samenhangen.

De Aegeïsche Beschaving: Creta.
Het is nog maar weinige jaren, dat wij kennis dragen van die Aegeïsche beschaving,
zooals men haar genoemd heeft, die, vanuit haar in de duisternissen van het steenen
tijdperk zich verliezenden aanvang, zich gestadig ontwikkelde in Creta, Melos en
andere eilanden van de Aegeïsche Zee, tot zij tegen het einde van het derde
jaarduizend v.C., een periode van macht en grootheid tegemoet ging als haar doet
wedijveren in onze belangstelling met de meer beroemde beschavingen van Egypte
en Babylonië. Vele monumenten, die getuigen van de groote eeuw van Creta, zijn
thans opgegraven, en ofschoon het ons door Grieksche traditie bekend was, dat Creta
eens een sterke zeemacht bezat, niemand vermoedde toch dat dit eiland het tehuis
geweest was van een leven en kunst zoo hoog ontwikkeld en van een zoo veelzijdigen
aard, het centrum van een kultuur, die zich verspreid had ver over de Middellandsche
Zee.
In den loop van het derde jaarduizend ging Creta van het steenen tijdperk over in
het metalen tijdperk. De overblijfselen eener homogeene kultuur zijn gevonden over
het heele eiland, maar de voornaamste vestigingen, de zetels van machtige vorsten,
waren Cnossus en Phaestus. Op den heuvel bij de Noordkust, waar C n o s s u s zich
bevond, was reeds vóór 2100 v.C. een groot paleis opgericht, dat vele eeuwen stand
hield en de ontwikkeling der Cretaansche kunst van dezen tijd is gekenmerkt door
het tot een groote mate van volkomenheid gebracht veelkleurig pottenbakkersgoed.
Er zijn bizonder interessante afgietsels daarvan in het ‘British Museum’, o.a. een
paar dametjes in sierlijke japonnen van een zoo modieuze en chique kleedij, dat men
ze voor Parisiennes in avondtoilet zou houden. Een wonderlijk ding, deze
overeenstemming in uiterlijk en zeden, op zoo enormen afstand.
Het schrift van deze dagen, want de Cretenzers hadden ook een letterschrift, heeft
men nog niet leeren ontcijferen.
Tegen het einde van het jaar 1600 v.C. kwam het einde van deze periode der
geschiedenis van Creta met de gedeeltelijke vernieling van het paleis van Cnossus.
Alles wijst erop, dat dit het gevolg was van een revolutie in het eiland en niet van
een vreemde invasie. Misschien was er oorlog tusschen Cnossus en Phaestus; het
vroegere paleis van Phaestus althans schijnt dat van Cnossus overleefd te hebben.
Maar een nieuwe dynastie vestigde zich op den Cnossischen heuvel; de
oorspronkelijke beschaving werd door deze verder gevoerd en een nieuwe periode
in de geschiedenis van het eiland, van grooter rijkdom en macht dan de vorige, nam
een aanvang.
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Het p a l e i s v a n C n o s s u s werd herbouwd op grootscher schaal en ingericht
voor meer weelderige behoeften. Het besloeg een groote uitgestrektheid en was niet
versterkt door een omgaanden muur. Naar het Oosten en Westen van een groote
centrale-binnenplaats bevonden zich labyrinten van kamers en gangen, en de
overblijfselen van trappen toonen aan, dat in sommige gedeelten het gebouw drie of
vier verdiepingen had. De voornaamste zalen waren aan het eene einde verlicht door
open schachten of ‘lichtbronnen’, aan drie zijden ommuurd, en aan de vierde zich
aansluitend bij de centrale-binnenplaats, waarvan zij door twee of drie kolommen
gescheiden waren. Er waren badkamers en er was een uitmuntend draineer-systeem
door middel van pijpen, superieur misschien aan eenige methode in gebruik geweest
tot op deze laatste tijden. Als het paleis alleen gediend had voor het vorstelijk
huishouden, zou het niet zoo groot hebben behoeven te zijn; maar het was veel meer
dan een koninklijke woning, het was de zetel van een regeering, welker contrôle zich
uitstrekte niet alleen over de naburige streken of zelfs het heele eiland, maar over
een groot maritiem rijk. De administratie van dit rijk werd klaarblijkelijk op zakelijke
wijze gevoerd, zooals men mag afleiden uit de financiëele documenten gevonden in
de archieven, en had ongetwijfeld tal van kamers noodig voor haar gebruik. De rijke
schattingen in natura, die de koningen uit hun wingewesten betrokken, werden
opgeslagen in het paleis, en verschillende industrieën hadden daarin hun werkplaatsen,
in de eerste plaats waarschijnlijk ter voorziening in de behoeften van het koninklijk
huishouden maar ook voor commerciëele doeleinden. Bovendien waren er ruimten
voor de beeldhouwers en schilders, die aan het hof verbonden waren.
Een van de meest opmerkelijke kamers in dit enorm paleis was de T r o o n z a a l .
De troon is een steenen zetel versierd met schilderwerk; aan elken kant ervan staan
banken langs den muur. In de nabuurschap ervan was een open hof dat een reservoir
bevatte, en welks muren schilderwerk van Egyptisch karakter vertoonden, een
landschap met rivier, riet en palmboomen. Ook de voornaamste kamers en gangen
waren met muurschilderingen versierd, waarvan plechtige processies, vroolijke
groepen mannen en vrouwen, tooneelen van stadsleven, slechts zelden
oorlogstafereelen, het onderwerp uitmaakten. Men kan er ook de modes van den tijd
afgebeeld zien in een aantal kleinere fresco's, waarop dames figureeren, die hun tijd
verbeuzelen in hoven of op balkons, met buitensporige coiffures getooid, en kostuums
dragend, die niet zoo heel veel verschilen van zekere moderne modes: opgepofte
mouwen, japonnen met strooken en lijfjes sterk ingeregen om het middel.
In het paleis bevond zich ook een theater met vierkante ruimte voor het orchest.
Hier werden waarschijnlijk godsdienstige dansen gegeven.
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Uit afbeeldingen op muren en ornamenten mogen wij afleiden dat stierengevechten
zeer in trek waren.
De voornaamste godheid door deze Cretenzers aangebeden was eene Natuur-godin,
door de Grieken Rhea genoemd, en dit zal mogelijk ook haar Cretenser naam geweest
zijn.
De regeering der vorsten van Cnossus bereikte haar machtigste en schitterendste
periode in de vijftiende eeuw v.C. Hun vlooten beheerschten de Aegeïsche Zee en
hun beschaving verspreidde zich naar vergelegen kunsten. De handel met Egypte
nam toe en Creta voerde wijn en olijfolie uit, daarheen en naar andere landen; ‘de
koningen van het land van de Keftiu en de eilanden van de groote zee’ zonden hun
huldebewijzen aan de Pharaohs van de XVIIIde Dynastie.

De Mycenaeïsche beschaving (1600-1100 v.C.)
Het verrijzen eener beschaving op Griekschen bodem, gelijkend op die van Creta en
ontwijfelbaar onder Cretenser invloed, begon waarschijnlijk in de zestiende eeuw
en duurde tot het eind van de twaalfde. Haar getuigenissen vinden wij in monumenten
van steen, die meer dan drie duizend jaren op de aarde gestaan hebben, of opnieuw
aan het daglicht gebracht zijn door de spade, en niet minder in de kleiner voorwerpen
van dagelijksch gebruik en van weelde, opgedolven door onderzoekers van onzen
eigen tijd. Maar voor het laatste gedeelte van deze periode hebben wij ook de
Homerische geschriften.
De talrijkste en meest beteekenende overblijfselen zijn gevonden in het Oosten
van den Peleponnesus, in de vlakte van Argos, - te M y c e n a e , een citadel in de
bergen aan de noordzijde van deze vlakte, en te T i r y n s , een andere sterkte, dicht
bij de zee. Mycenae schijnt langen tijd de rijkste en sterkste stad nabij de kusten van
de Aegeïsche Zee geweest te zijn; de herinnering aan haar rijkdommen bleef leven
in de benaming ‘gouden’, er aan toegekend in de Homerische gedichten. De heele
beschaving, waartoe de grootheid van Mycenae behoort, is daarom later de
Mycenaeïsche genoemd.
Tiryns was de oudste van de beide vestingen en had reeds een rol gespeeld in de
vroegere periode vóór de Aegeïsche volkeren opgedaagd waren uit het steenen
tijdperk. Het staat op een lange, lage rots, anderhalve mijl van de zee, en het land er
omheen was eens moeras. De heuvel stijgt van het noorden naar het zuiden en was
door menschelijken arbeid tot drie terrassen omgevormd, waarvan de zuidelijke en
hoogste het paleis van den koning bevatte. Maar de heele acropolis was omgeven
door een zwaren muur van massieve steenen, in regelmatige, maar ruwbewerkte
lagen opgebouwd, en welks spleten gevuld waren met een mortel van
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klei. De legende dat metselaars van Lycia, Cyclopen genaamd, uitgenoodigd waren
om de muren van Tiryns op te bouwen, leidde er toe, dat deze wijze van bouwen de
Cyclopische kwam te heeten.
De sterkte van Mycenae, twaalf mijlen het binnenland in gelegen, had twee poorten,
evenals de torens opgebouwd uit gelijkmatige lagen zorgvuldig behouwen steen. De
muur van de burcht echter is in denzelfden ‘cyclopischen’ stijl als die van Tiryns
gebouwd, maar uit kleinere steenen. De voornaamste poort was in het westen; de
bovendrempel van dezen ingang wordt gevormd door een enorm blok steen en het
gewicht van den muur, daarop rustend, heeft de bouwer trachten te verlichten middels
een driehoekige ruimte. Deze opening is gevuld met een gebeeldhouwd steenen relief,
twee leeuwinnen voorstellende tegen over elkander staande aan de beide kanten van
een zuil, op welker voetstuk hun voorpooten rusten. Zij zijn, als het ware, de
schildwachten die het kasteel moeten beschermen, en naar hen wordt deze poort de
L e e u w e n p o o r t genoemd.
De ruïnes op den heuvel van Tiryns hebben ons veroorloofd het plan vast te stellen
van het paleis zijner koningen. Een eerste beginsel in de constructie dezer paleizen
schijnt de afscheiding te zijn geweest van de verblijven der vrouwen van die der
mannen - een beginsel dat van kracht bleef in de Grieksche architectuur in historische
tijden. Maar een opmerkelijke eigenaardigheid van het paleis van Tiryns is dat, terwijl
de zalen van den koning en die van de koningin naast elkander gelegen zijn in het
centrum van het paleis, er geen direkte gemeenschap tusschen hen is en zij
verschillende toegangen hebben. De zalen van koning en koningin zijn gebouwd
naar hetzelfde algemeene plan als het paleis der oude baksteenen stad op den heuvel
van Troje en de paleizen, die beschreven zijn in de gedichten van Homerus. Een
altaar stond in het binnenhof van de mannen, dat omgeven was door overdekte
zuilengangen. De zuilengang tegenover de poort vormde de vestibule van het huis.
Het paleis van Mycenae bekroonde het hoogste deel van een heuvel, die zich tot
op 300 Meter boven het zeevlak verheft, en zijn plan, ofschoon niet zoo duidelijk en
in bizonderheden te volgen, was in de algemeene conceptie en in vele détails,
gelijkend op dat van Tiryns. De ronde haard, het centrum van het huis, waarvan een
deel is overgebleven, was versierd met spiraalvormige en driehoekige patronen, in
roode, blauwe en witte kleuren. De vloeren der overdekte kamers waren van een fijn
cement gemaakt en in de open binnenplaatsen was het cement verhard met kleine
kiezelsteenen. Eenige vloeren vertoonden een gekleurde ornamentiek. De muren
getuigden van den reeds sterk ontwikkelden artistieken zin door hun gebeeldhouwde
friezen en hun wandschilderingen. Een schitterende fries van albast, ingelegd met
cyanus of
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pasta van blauwglas, liep over den binnenmuur van de voorhal te Tiryns.
Naast hun kasteel en paleis zijn de begraafplaatsen der koningen van Mycenae
hun meest opmerkelijke gedenkstukken. De menschen, waarmee wij ons thans
bezighouden, vertrouwden hun dooden aan graftomben toe; er is geen spoor van de
gewoonte de dooden te verbranden. Er was een tijd, dat de heerschers over de citadel
en hun families begraven werden op den kasteelheuvel. Dicht bij den westelijken
muur, ten zuiden van de Leeuwenpoort, is een koninklijke begraafplaats ontdekt,
waarin zich zes graftomben bevinden, verticaal in de rots gehouwen, door geen
menschenhand aangeraakt sedert de laatste lijken er in geplaatst waren. Wapenen
met afbeeldingen in goud versierd, waren begraven met de mannen, waarvan eenige
het gelaat bedekt hadden met een gouden masker. De hoofden van de vrouwen waren
bekroond met gouden diademen; ringen, armbanden, kleinere kroontjes als voor
kinderen, vlinders van goud voor de versiering van kleeren, een gouden bloem op
zilveren stengel; al deze en andere ornamenten hadden de vorstelijke personnages
in het graf verzeld. In één tombe was de vloer bedekt met goudstof, dat zich
losgemaakt had van een koninklijk kleedingstuk. Klinkt het niet als een sprookje en
sprak Homerus in een meer eigenlijken dan symbolischen zin van het ‘gouden
Mycenae’? Een stèlè of grafsteen was over elke tombe geplaatst en eenige dezer
steenen waren gebeeldhouwd.
Maar er kwam een tijd, waarin een zoo eenvoudig graf niet koninklijk genoeg
scheen voor de rijke vorsten van Mycenae, en dat zij meer imponeerende rustplaatsen
verlangden; ook is het mogelijk, als sommigen gelooven, dat hun macht
omvergeworpen werd door vorsten van een ander ras, die eene nieuwe mode van
begraving met zich brachten. Negen graftomben, uitgehouwen in den
tegenovergelegen heuvelkant, zijn gevonden niet ver van de acropolis. De grootste
ervan wordt gewoonlijk ‘de Schatkamer van Atreus’ genoemd, een naam die uit een
verkeerde opvatting van haar doel ontstaan is. Deze graftomben, zooals er ook in
andere deelen van Griekenland gevonden zijn, bestaan uit drie deelen, de
toegangs-passage, het portaal, en de dom. Een steenen weg leidt naar het portaal dat
op zijn beurt tot een ronde overwelfde ruimte voert in de uitgeholde helling van den
heuvel. Het portaal van de Schatkamer van Atreus had een mooie façade, bekleed
als het was met platen van gekleurd marmer en omlijst door donkergrijze albasten
zuilen, die versierd waren met zigzag- en spiraalvormige patronen en gebeeldhouwde
kapiteelen droegen. De twee massieve steenen van den bovendrempel waren bekroond
met een driehoek van rood porfier. De gewelfde zaal van bijenkorf-vorm is
opgebouwd uit ringen van goed-aaneengesloten en afgehakte steenen, die naar de
hoogte nauwer worden. De muren waren versierd met bronzen rosetten.
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Tal van kleinere graftomben van de dorpsgemeenschappen, die om den voet van den
heuvel, waarop het kasteel stond, lagen, vertoonen zekere gelijkenis met dit koninklijk
gewelf.
Wij hebben gezien, hoe in de graven op den kasteel-heuvel gouden voorwerpen,
lang afgesloten van het daglicht, ons een openbaring brachten van de rijkdommen
van Mycenae. Maar het werk van den pottenbakker en de gereedschappen van vrede
en oorlog in brons, vervaardigd door den smid, zijn van meer waarde voor ons, om
deze vroege beschaving te bestudeeren, dan de gouden ornamenten; en veel dingen
van dagelijksch gebruik zijn gevonden in deze tomben. Daaruit en uit de
voorstellingen, door kunstenaars gewrocht, kunnen wij ons een ruwe voorstelling
vormen van hun kleedij, hun wapenen en ornamenten, en ons ook een denkbeeld
maken van hun artistieke bekwaamheid.
Hun beschaving behoorde tot het tijdperk van brons en koper. Zelfs in haar latere
periode was ijzer nog zoo schaarsch en kostbaar dat het slechts gebruikt werd voor
ornamenten - ringen, bijvoorbeeld, en mogelijk ook voor geld. De van brons gemaakte
wapenen, waarmee de mannen van Mycenae hun vijanden te keer gingen, waren
zwaard, speer en boog. Ter bescherming droegen zij enorme helmen, waarschijnlijk
van leer vervaardigd; schilden van ossenhuid reikten van den hals bijna tot de voeten
- in zeker opzicht voortreffelijke verdedigingsmiddelen, maar van een zoo onbeholpen
formaat, dat het grootste deel eener militaire opvoeding bestond in de hanteering
ervan. Vorstelijke personnages gingen ten oorlog in door twee paarden getrokken
wagens, bestaande uit een plank voor de voeten en een borstwering van mandewerk.
Ronde schilden kwamen later in gebruik. Het fragment van een zilveren kan, gevonden
in een van de rotstomben van Mycenae, geeft ons een gevecht vóór de muren eener
stad te zien, van welker kanteelen vrouwen, die den strijd gade slaan, met de handen
wuiven. Ook op vazen en ornamenten vinden wij tooneelen van strijd en strijders
afgebeeld.
De overblijfselen van Mycenae en Tiryns zijn ongetwijfeld de meest
indrukwekkende gedenkteekenen van de beschaving van het Grieksche vasteland in
het b r o n z e n tijdperk. Op verschillende andere plaatsen in Griekenland zijn ruïnes
en voorwerpen van een soortgelijken aard ontdekt, maar wij zullen ons daar niet mee
bezighouden.
Duidelijk is dat de beschaving van Mycenae een uitgroei was van die van Creta,
met zekere eigenaardige afwijkingen, haar alleen kenmerkend. Haar bloeitijd was
tusschen de 16e en 11e eeuw. De eenvoudigste wijze om ons de opkomst van deze
beschaving te verklaren, is: aan te nemen dat de Cretensers, toen hun macht zich
uitzette na 1600 v.C. zich op verschillende plaatsen van oostelijk Griekenland, vooral
in Argolis en Boeotia vestigden, en van daaruit hun kultuur onder de Grieken
verspreidden.
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De werkelijke verhoudingen tusschen Cnossus en Mycenae zijn echter maar zeer
onvoldoende vastgesteld.
Omstreeks 1400 v.C. viel Cnossus en de glorie van Creta behoorde tot het verleden.
Wie in deze eeuw het geweldig paleis van Cnossus vernietigden, kunnen wij niet
zeggen. Mogelijk waren het de Achaëers, die in de dertiende eeuw tot groote macht
kwamen in Griekenland en ook vestigingen maakten op Creta. Het is echter niet
onmogelijk dat de ruïne van Cnossus teweeggebracht werd door de heerschers over
de vlakte van Argolis. Na zijn val zien wij het vóór-Achaeische Argolis optreden als
de machtigste zetel van de Aegeïsche civilisatie.

De Achaëers en de Trojaansche oorlog.
Het is onzeker in welken tijd de Achaëers het eerst optreden op het Grieksche
Schiereiland. Het was een volk van blonde complexie en Indo-Europeesche spraak,
die uit het gebied van de Donau afzakten en veroveringen maakten in Thessalië en
de vlakte van de Spercheus. In den loop van den tijd wisten eenige hunner aanvoerders
zich optewerken tot heerschers in den Peloponnesus - in Argolis en Laconia - mogelijk
door huwelijken met dochters der oude Grieksche dynastieën. Het is niet
waarschijnlijk dat deze Achaeërs in groot aantal het land binnendrongen. Zij vormden
een kleine regeerende klasse, die in spraak en manieren zich spoedig assimileerden
met hun Grieksche onderdanen. Het is zeker, dat zij echte Grieken geworden waren
en als de vooraanstaanden onder de Grieksche vorsten golden in de dertiende en
twaalfde eeuwen; Agamemnon en Menelaus representeeren den Achaeïschen stam.
De koningen van Argolis waren onder deze vorsten de machtigste en de
minnestreelen van de twaalfde eeuw gebruikten zoowel de woorden Achaeërs als
Argieven om alle Grieken aanteduiden.
De groote gebeurtenis, die den naam der Achaeërs met een schitterenden luister
bekleedde in de geschiedenis der volkeren, is de expeditie, waarin noordelijk en
zuidelijk Griekenland samengingen - die tegen Troje.
Het vreemde is dat de verspreiding der beschaving, waarbij wij hier een oogenblik
verwijlden, in geographisch opzicht plotseling afbrak bij de kusten van het Aziatisch
vasteland. Ten zuiden van Troje, dat geheel op zichzelf stond, bevinden zich langs
de heele Aegeïsche Zee geen paleizen of sterkten van de Mycenaeïsche periode. Er
moet daarom van den kant der bewoners van deze streken een hardnekkig verzet
aanwezig geweest zijn tegen de aanneming der Aegeïsche beschaving van het bronzen
tijdperk.
De meest waarschijnlijke verklaring voor dit feit is, dat een groote binnenlandsche
macht gezag uitoefende over Klein-Azië tot aan de kust en vestigingen van vreemden
buitensloot. Deze macht bestond
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inderdaad en wij vinden haar in het rijk der Hittieten, dat van 2000 tot 800 v.C. een
groot deel van westelijk Klein-Azië beheerschte.
Het nieuwe Troje, welks naam een ‘household word’ zou worden onder de
Europeesche volken, was gebouwd op de gelijkgemaakte ruïnes van oudere steden.
De omtrek van de nieuwe stad was veel ruimer en binnen een grooten muur van
goed-bewerkten steen verrees de citadel in terras op terras tot een hoogste punt. Op
dien het geheel bestrijkenden top moeten wij veronderstellen dat het paleis van den
koning stond. De muur had drie of vier poorten; de voornaamste daarvan werd
beschermd door een toren.
De heeren van Troje waren hun macht niet verschuldigd aan de vruchtbaarheid
van den grond of aan waardevolle natuurproducten in het gebied dat zij zich ter
vestiging gekozen hadden. Het is meer waarschijnlijk dat zij hier bij den ingang van
de Hellespont hun profijt maakten uit de bezwaren en moeilijkheden, waaraan
zeelieden onderhevig waren, die handel dreven tusschen de Aegeïsche Zee en de
Euxine, de tegenwoordige Zwarte Zee. De heerschende zomerwinden hielden
zeilschepen dagen en weken op bij den mond van de Hellespont. Zij hadden
ankergrond en versch water noodig, dat zij betrokken van de rivier, waaraan Troje
gelegen was, de Scamander. Dit stelde Troje in staat den handel te beheerschen, die
door de Hellespont ging, een handel, die zeer belangrijk was.
De politiek van Troje bestond dus in het heffen van een schatting van allen handel,
die van verschillende punten zich samentrok bij de kusten van de Hellespont; Troje
was een parasiet, die zich vetmestte op het door anderen voortgebrachte en de Grieken,
die vrijen toegang tot de Euxine verlangden, besloten deze, hun handel in den weg
staande, roofburcht te vernietigen. Dit althans is de voorstelling door prof. Bury in
zijn ‘Geschiedenis van Griekenland’ gegeven van de eigenlijke oorzaak van den
Trojaanschen oorlog. Wel meent hij dat de beweegreden, door de dichters aangevoerd,
- de herwinning van Helena, vrouw van den Spartaanschen koning Menelaus, die
ontvoerd zou zijn door Paris, zoon van Priamus - mogelijk zekeren historischen grond
heeft; maar als een dergelijk incident zich voorgedaan heeft, diende het volgens hem
toch slechts als voorwendsel voor den oorlog.
Er is veel duisters in het gebeuren, en de gegevens om met volkomen zekerheid
een oordeel te vellen zullen waarschijnlijk wel altijd blijven ontbreken.
Hoe het zij, het is waarschijnlijk omstreeks het begin van de twaalfde eeuw v.C.
geweest, dat de Grieksche vorsten hun groote e x p e d i t i e t e g e n T r o j e uitrustten,
aan welker hoofd de Achaeër-vorst van Argos stond, naar Grieksche traditie
Agamemnon geheeten.
En hiermee komen wij tot de Homerische geschriften, waarin wij de gewoonten,
de sociale organisatie, den politieken en geographischen
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samenhang, van de later eeuwen van het zoogenaamde H e l d e n t i j d p e r k
weerspiegeld vinden. Het was, in zeer algemeenen zin genomen, een tijd van
plundering en verovering, waarin primitieve nomaden een oude beschaving opbreken.
De functie der koningen, die wij in deze dagen als leiders zien optreden, was van
een vrij vagen aard. Zij waren hoofdpriesters, hoofdrechter, opperste legeraanvoerder;
maar zij hadden geen macht om hun wil doortezetten zonder toestemming van de
hoofden van het volk. Zij moesten zich vergewissen van de meening, en goedkeuring
op hun handelingen verkrijgen, van den Raad van Ouderen. Deze Raad was
saamgesteld uit de adellijken. Belangrijker nog voor de toekomstige ontwikkeling
van Grieksche instellingen was de samenkomst van het volk, waaruit een meer
democratische staatsinrichting zijn oorsprong zou nemen. Alle vrijen van den stam
kwamen op deze volksverzamelingen bijeen - om te luisteren en door acclamatie
hun instemming te betuigen, niet om zelf te beraadslagen of voorstellen te doen.
De monarchie van dezen primitieven tijd ging voorbij, behalve in eenige afgelegen
streken. Zoo behielden de Macedonische Grieken uit de vallei van de Axius een
constitutie van het oude Homerisch type tot op de laatste tijden, en de koninklijke
macht nam er gestadig toe. Maar in het algemeen maakte het koningschap allengs
plaats voor een oligarchisch-aristocratische regeerwijze en deze op haar beurt voor
meer democratische vormen.
Het ligt niet in den aard van dit opstel ons in deze overgangen verder te verdiepen,
of in wat er volgde op den Trojaanschen oorlog, op de invallen der Illyriërs en de
Dorische veroveringen, op de wijzigingen in het huishoudelijk en politiek leven, die
gepaard gingen met den overgang van het bronzen in het ijzeren tijdperk, op de groote
volksverhuizingen, in die dagen plaatsgrijpend op het Grieksche vasteland of die er
toe leidden dat velen uitweken naar de eilanden en de westelijke kusten van
Klein-Azië.
Genoeg zij het hier te zeggen, dat de kolonisten, die het nieuwe Griekenland
vormden overzee, de tradities met zich voerden van de oude beschaving, die in het
moederland onder het zwaard der Doriërs gevallen was; en deze tradities brachten
het hunne bij in de totstandkoming dier weelderige Ionische beschaving, die hare
reeds tot groote ontwikkeling gekomen, rijke en verfijnde, zelfs decadente vormen
voor ons onthult als wij eenige eeuwen later haar leeren kennen in het helderder licht
der geboekstaafde historie. Deze Ioniërs hadden ook naar de Klein-Azische kusten
hunne van bard op bard overgebrachte zangen meegevoerd, die de daden van Achilles
en Agamemnon en Odysseus en andere Grieksche voorvaderen verheerlijkten.
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De Homerische geschriften.
De epische poëzie van Griekenland begon een nieuwe periode in Ionië.
Het zal waarschijnlijk ongeveer in de negende eeuw v.C. geweest zijn, dat de Ilias
min of meer haar tegenwoordigen vorm kreeg. De latere Grieksche traditie schrijft
haar ontstaan toe aan een blinden dichter, Homerus, en al hebben v e l e n
waarschijnlijk in de schepping en bewerking van deze gedichten de hand gehad, het
is mogelijk dat een dichter. Homerus geheeten, ze verzamelde en afrondde, er een
geheel van maakte.
Homerus of niet, de Ilias is een werk van den dichterlijken geest, waarin de
collectieve arbeid van het Grieksche volk en zekere individueele kunstvermogens te
zamen kwamen.
Deze ‘Bijbel der Hellenen’ is van ontzaggelijken invloed geweest, een invloed,
die heel het Grieksche leven en daarmee ook het na-Grieksche leven doortrokken
heeft.
Van den zuiver-menschelijken, ethischen kant beschouwd staat het te ver van ons
af om in sterke mate onze gevoelens van deelneming te wekken. Het is een langgerekt
verhaal van niet-eindigenden strijd, nog vol van de wreedheid en woestheid, de
ongelouterde hartstochten van den primitieven mensch, in zijn centrale gedachte een
hoog-gestemde verheerlijking van den heldenmoed der tallooze koningen of verwanten
van koningen, die deelnamen aan de verovering van Troje. Of die Troje verdedigden,
want de Trojanen van Homerus zijn in werkelijkheid Grieken - Grieken van Azië.
Maar het is zeer onmiddellijk en overtuigend van weergave, het toont een
buitengewoon helder en sterk voorstellings- en uitdrukkingsvermogen, het is
bewonderenswaardig in zijn samenleven, zijn eenheidsgevoel met de natuur, in het
levendige en rake van zijn beschrijvingen, het heeft dat eigenaardige van kleur en
van geluid, van vizie, van verbeelding, dien glans en die schittering, van oudsher
poëzie geheeten.
En tegen den barbaarschen achtergrond, de vermoeiende aaneenschakeling van
wapengeweld en doodslag, komen hier en daar tafereelen naar voren, die ons de
eigenaardige, sterk onze aandacht boeiende, zeden en gewoonten en ook, als in het
schild van Achilles, de kunst van dien uit den nacht van het verleden opdagenden
tijd doen kennen of die, nu en dan, vooral in hun vrouwenfiguren een noot van een
meer aandoenlijke, een edeler menschelijkheid doen hooren.
Het is van een zeldzame waarde als historisch document. Ofschoon de oude dichters
klaarblijkelijk een sluier geworpen hebben over de leelijkste, ergst-bijgeloovige,
dierlijkst-wreede bizonderheden van den tijd, dien zij bezongen, en zich in hun
voorstellingen voor een groot deel door de dingen en het wezen van hun eigen tijd
hebben laten
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leiden, zij hebben er toch ernstig naar gestreefd de algemeene atmosfeer der periode,
door hun zangen verheerlijkt, te behouden.
De Ilias, met haar herinnering aan den Trojaanschen oorlog, werd allengs
beschouwd als meer dan een Ionisch gedicht, het kreeg de beteekenis van een nationaal
heldendicht, en van den beginne was het een der machtigste faktoren in het bevorderen
van een gevoel van gemeenschap en van de tendenzen naar nationale eenheid onder
de verschillende Grieksche volkeren. Nog tweehonderd jaren na haar geboorte nam
de Ilias nieuwe toevoegingen in zich op. Ook de Odyssee ‘deze met rijpere kunst
geconcipieerde tafereelenreeks’*), die waarschijnlijk wat later dan de Ilias ontstaan
is, en die er mee samenhing door het groot gebeuren der Trojaansche overwinning,
kreeg in den loop des tijds den rang van een nationaal heidendicht.
Van dit verleden, waaruit, in samenhang en aaneenschakeling en groei de groote
tijd van Hellas zou geboren worden, zijn niet zoo heel veel overblijfselen aanwezig
in het ‘British Museum’. De fragmenten of afgietsels van beeldhouwwerk zijn
hoofdzakelijk ondergebracht in de A r c h a i c R o o m , de vazen bevinden zich in
de eerste Va s e R o o m .
De archaïstische Grieksche kunst doet in haar strakheid en geslotenheid nog sterk
aan de Egyptische denken en dankt naar sommiger oordeel, daaraan een zuiverheid
en suggestief vermogen, die veel van de latere, meer geperfectionneerde Grieksche
kunst ontbeert.
Onder de sculpturen verdienen het meest de aandacht de massieve zittende figuren
en de liggende leeuwen, die eens langs den gewijden weg van Branchidae opgesteld
waren, een weg die naar den tempel en het orakel van Apollo te Didyma bij Miletus
voerde. Deze tempel werd vernield door de Perzen in het jaar 496 v.C. en zij moeten
dus van vóór dien tijd zijn; vermoedelijk dateeren zij reeds van tusschen de 580 en
520 v.C. Erg gehavend als zij zijn, is het moeilijk er een oordeel over te vellen, maar
zij lijken zeer zwaar van bouw, nog weinig ontwikkeld, van traditioneele vormen.
In de ‘Harpy Tomb’, de harpyen-tombe, zooals zij geheeten is, hebben wij een
zeer mooi specimen van het werk der Ionische School van omstreeks het midden der
zesde eeuw. Er vertoont zich hier een veel grooter fijnheid en gemakkelijkheid van
uitvoering, meer gratie van vormen dan in het Branchidae beeldhouwwerk en de
bewerker heeft ook de bijbehoorende decoratieve dingen, een Sphinx, een Triton,
een ramskop e.d. met veel zorg en kunde weergegeven.
Ten slotte wijzen wij op het standbeeld van Apollo, uit de collectie
Choiseul-Gouffer. Afgezien van zijn nog wat stijve vormelijke schoonheid

*) Prof. K. Kuiper, Helleensche Cultuur.
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heeft dit beeld, dat één der verscheidene replieken is van een verloren gegaan
origineel, zijn belang, omdat het de periode van overgang doet kennen van de
archaïsche naar de tot volle ontwikkeling gekomen kunst, en geacht wordt het werk
van een beroemd beeldhouwer te zijn - misschien Calamis.
Onder de vazen, waarvan het British Museum een buitengewone rijke collectie
herbergt, zijn er vele van Creta, van de Mycenaeïsche en verschillende latere periodes.
Daaronder uiterst fraaie exemplaren.
Van de bij dit artikel afgebeelde vestig ik de aandacht op die welke te Enkomi
geëxcaveerd werden, een plaats gelegen bij het oude Salamis in Cyprus; en waarop
strijdwagens getrokken door griffoenen of paarden afgebeeld zijn. Het
pottebakkerswerk, dat met veel voorwerpen van zilver, brons, glas, ivoor en been te
Enkomi gevonden werd, onderscheidt zich van dat, opgegraven in andere streken
der oude Mycenaeïsche beschaving, door een groote verscheidenheid van
onderwerpen: paarden, vee, vogels en andere dingen, die wij er op voorgesteld vinden.
De vazen van Corinthischen stijl, waarvan zich een drietal specimens onder onze
afbeeldingen bevinden, zijn grootendeels van Corinthe en Rhodes afkomstig. Deze
vazen kenmerken zich door een zeer weelderige versiering, bestaande uit banden
van werkelijke en mythologische dieren, zooals leeuwen, ossen, sphinxen, griffoenen
enz., waartusschen rosetten, bloemen enz. in verkwistenden overvloed over alle
ledige plaatsen van het veld gezaaid zijn. Allerlei fantastische combinaties, zooals
gevleugelde en slang-pootige monsters, ontmoeten wij in deze dierenwereld.
Menschelijke figuren zijn betrekkelijk zeldzaam.
Bizonder eigenaardig, wat de daarop voorkomende figuren aangaat, zijn ook de
schalen van Rhodes. Het zwijn is van louter decoratieven aard; de gevleugelde
Gorgon, die twee ganzen draagt, heeft een godsdienstige beteekenis.
Een schaal van groote waarde is die afkomstig van Cameiros in Rhodes, waarop
het gevecht van Hektor en Menelaus over het lichaam van den gevallen Euphorbus
afgebeeld is. De drie figuren zijn herkend aan inscripties, die waarschijnlijk van het
begin der zesde eeuw vóór C. dateeren. Het tooneel op de vaas stemt slechts ten deele
overeen met het Homerisch verhaal, waarin Menelaus Euphorbus van zijn
wapenrusting ontdoet en dan zich terugtrekt bij nadering van Hektor. Veranderingen
als deze toonen hoe weinig die vroege kunstenaars geleid werden door den
Homerischen tekst, zooals wij dien kennen.
Bij deze weinige opmerkingen moeten wij het hier laten. De rijke en uitgebreide
vazen-collecties in het British Museum zouden een afzonderlijk artikel vereischen
om er eenigszins recht aan te doen.
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Het schilderij en de mensch
door A.M. Hammacher.
Kleine notities naar aanleiding van Floris Verster.

I.
IEMAND zeide mij:
Ik was nog jong en niet al te ontvankelijk nog voor groote dingen in kunst. Maar
op een dag, dien ik nu nog weet in al de kracht van zijne aanraking, kwam ik, op
eene tentoonstelling, voor een schilderijtje van een oude groene flesch met een enkel
takje daarin. Daar was niets anders dan die twee onhandige dingen en toen wist ik
niet eens precies w a t ik zag, ik gaf geen naam aan die dingen. Maar ik schrok, ik
stapte terug en dagen gingen voorbij eer ik de verwarring te boven was. Nooit had
ik geweten dat zoo iets groots mogelijk kon zijn, uit menschenhanden.
De mensch die dit in een mensch deed gebeuren was Floris Verster.
Zijn werk is nu een teeken geworden tusschen menschen, een teeken van eeuwigs,
waaraan wij het allen gemeenzame Zelf herkennen.
En dat is veel, een Werk te weten dat teeken is voor herkenningen. Want dat wil
zeggen: gezamenlijk zich bewegen, gezamenlijk op weg zijn, als een klein leger,
langs die richtende banen, die langzaam aan, steeds minder omsluierd, in ons Zelf
gevoeld worden als paden tot de Essentie.

II.
Deze woorden zijn mij duidelijk geworden, toen ik, kort geleden, mocht zitten en
zien, alleen en in stilte, voor een in den zomer van 1921 geschilderd doek van Floris
Verster.
Ik zag te voren veel middelmatigs. Ge gaat u dan op den duur verbeelden, met
moeite, b i j n a iets liefs, iets aardigs te zien. Maar dan, na al het welwillend zoeken,
komt ge voor Verster.
Hij tilde mij op eens op. Hij greep mij, als een ongeziene mensch, die plotseling
van achter aanvalt en u weg rukt uit het aarzelend stil gepeuter van alledaagsche
dingetjes, die niet zoo heel veel zijn, niet al te veel te beweren hebben voor de volle
levensvloed.
Alle groote schilderkunst doet dat. Ze slaat. Langzaam wordt ge daar rijp voor.
Langzaam groeit het uur waarin ge de gemeenschap vindt, die uw gesloten huis
opent, die uw luiken doet scharnieren, zoodat het licht, in zijn duizendvoudige
verheldering, uw binnenst begint te bereiden voor het met alle zielskracht verlangde
en met Ikheids-
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vrees geduchte oogenblik van het ontdekken der bron van eigen- en
wereld-werkelijkheid.
Alle groote emoties, zielsgolven die voeren naar den oever der bewegingloosheid,
vervuld van klaarheid dragend zwijgen, bereiden het uur waarin de liefde stil wordt.

III.
Wie voor Verster zit en ziet, weet wat de schilderkunst vermag. Hij leert wat kleur
is. Hij leert dat een schilder een b o u w e r m e t k l e u r e n is. Nu ziet hij dat teekenen
en invullen met kleur geen schilderen heet. Want dat kleur-diepte vormmacht en
kleur-te-kort vormtekort wil zeggen.
Hij ondergaat nu wat het beteekent: met de penseelvegen de dingen te bouwen, in
een naastelkander van aldoor overal levende kleur, die uitgroeit, naar alle zijden,
groepen vormt en toch weer groep aan groep verbindt, tot de t o t a l i t e i t , het wezen
met geledingen, dat nu ‘schilderij’ heet, geworden is. Maar wordt die naam ‘schilderij’
niet vreemd? voor wie des schilders werkzaamheid als een gebeuren beleeft, even
ontzaglijk als het bloeien van planten, even groot van maat als het tafereel der
seizoenen, de seizoenen van het jaar en van de dagen: een open- en dichtgaan; een
wisselend ontsteken van telkens nieuwe lichten; een Wereld Rythme.
Voel wat de hand moet bewegen, wat als een aanhoudende spanning moet dringen
in den mensch, tot zijne handen bouwen gaan, met kleuren die telkens worden
neergezet, bevend-levend, de eene plek na de ander, totdat het al is uitgedragen,
totdat het al is leeggestroomd, door den schilder heen, over het vlak. Zoo is het
open-breken na de lange voorbereiding.

IV.
Zoo vindt ge de macht der schilderkunst. Maar ge vindt nog meer.
In het uur waarin de liefde stil wordt komt ge voor de dingen der wereld als voor
eeuwige dingen. Alle ding is met zijn schoonheid verbonden aan eeuwigs.
Altijd, als er liefde is, tusschen menschen, bloeit de stilte open, raakt hen aan en
bindt hunne sprekende eenzaamheden te zamen tot de zuivere gemeenzaamheid in
het boordevol zwijgen. Als er liefde is komt de stilte en in de stilte opent zich de
bron.
Maar een mensch liefhebben is de wereld liefhebben, is de minnaar zijn van het
menschelijke ding. Wat zijn handen aanraakten, wat zijn lichaam droeg, zijn oog
vasthield, dat wordt opgenomen in het liefdehuis. Nu gaat ge wonen met de
menschelijke dingen als wezens.
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Het zwijgen tusschen u en het ding wordt de stem der gemeenschap. In de stilte, die
u beiden aanraakt, wordt het bindende woord gesproken.
Wie dan getuigen wil kan s l e c h t s schoonheid toonen, maar ook n u p a s is het
ding waarlijk schoon geworden - een eeuwigheidsglans - omdat het gekeerd en gericht
is tot zijn oorsprong, wijl een mensch het in liefde ontving.
Dan pas kunt ge de schoonheid ten volle geven als ge ten volle de dingen in u
neemt. En dat ten volle nemen wordt pas mogelijk als ge ten volle geeft.
Wie de menschelijke dingen in hun wezen eerbiedigt en het wezen handhaaft, wie
zich verliest in een ander wezen, breekt een gescheidenheid en wint wat alles bindt.
Daar is een eerbiedig dankbaar zijn in een ieder die door de liefde in de stilte
kwam. In de stilte staan de dingen volkomen prachtig, in ongeschondenheid.
Dat alles leest ge in Verster: het schoone dat door zijn zuivere grootheid reikt aan
die zedelijkheid, waarin de schoonheid weder verdwijnt en wordt opgenomen.
En ik moet het herzeggen: de liefde die stil wordt, dat is de adem van het groote
werk.

V.
Het doek, waarmee ik lang alleen mocht zijn, is een werk van zwaren zomer.
Hij schilderde niet den mensch, onmiddellijk sprekende van het eeuwigs in diens
wezen. Hij schilderde den mensch, door het m e n s c h e l i j k e d i n g te schilderen.
Zoo zag hij a l s e e n p o r t r e t de dingen van wien hij liefheeft.
Het is een gewone oude rieten stoel, verzakt wat, verweerd wat, door het buiten
staan, in den vochtigen tuin. Maar die stoel wordt wat anders, hij verdwijnt als
gewoonheid. Statig schoon.... Iets kijkt u aan, houdt u vast, tilt de dingen op. Het
wonder.
Een scheut goud-licht druipt neer. Achter de rouw-pracht der paarse oerstammen
hangt de sleep van het goudlichtgordijn. De zoom van een geweldig licht; alom boven
de wereld. Een gedruisch van licht over de geluidlooze dingen die luisteren. Ja, dat
is het. Alles staat ademloos te luisteren naar het licht. De plantenwezens feesten in
blauwen en groenen. Een paarse wemeling wordt tot opstand in de stammen.
Luisterrijk feesten de oude jaren als koningen hun onvergankelijkheid. Zoo was
de tuin altijd. Wij weten niet meer wat leeft of al dood is. Het is of wij gestorven zijn
en al het andere een leven is begonnen waarin onze dood is opgenomen.
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VI.
De kunstenaar is zelden de heilige. Maar hij is wel de eerbiedig dankbare, in zijn
beste oogenblikken. Dat weten in Holland Verster, de schilder en van Looy, de
schrijver. Maar ook in Verster uit zich: de levensstukbrekende, de het
leven-verveloos-spelende hartstochten. Dat is de hartstocht die schoonheid s t e e l t ,
instee van ontvangt. Dat is dan vaak de beestelijke schoonheid, die luid is; een
schreeuw in de wereld; een middeleeuwsch maal van kasteelheeren. De gulzigheid
doet de menschen druipen van edels dat nu onedel wordt. Zoo druipen de doeken,
in bliksemende schoonheid; zoo is Verster in de schoone drift van prachtbegeerte.
Verster: een wilde rijder op schoonheidspaard.
En ik houd daarvan. Het is beneden het hoog bedwang. Maar het is een leven,
aarde-oud, bloed-donker. Het is een groot-krachtig stormen van oer-sentimenten,
een ruwheid, die later tot teerheid zich zal bezinnen, een middeleeuwsch brok leven
in ons, dat nog altijd niet ganschelijk gestorven is.
Die hartstocht is het jonge in Verster, waardoor al het jonge van nu nabij kan
komen tot dat andere, dat zeer oude en sublieme, in Verster: de verstilde liefde en
eerbiedige teederheid. Want daartoe kan het jonge niet reiken, maar het is daarheen
op weg. Wij erkennen dat: als het weten van een meester, maar niet als het ons gelijke.

VII.
Daar zijn dingen, die ons zoo lief worden, dat al grooter de moeite wordt daarover
te spreken. Wat ons het liefste is blijft het beste leven in het zwijgen, dat de
gelijkgestemden vanzelf verstaan. Het onrecht en de pijn, die een onmatig bewonderen
het bewonderde aandoet, is, door het masker van zoetheid en streeling, grooter kwaad,
dan de zweep der onrechtvaardige verguizing. En toch, ook in het rechtmatig
eerbetoon ligt altijd pijn aan beide zijden. De nood van eerbewijs maakt alle eer tot
verlaging.
Doch eens, als ondanks verdriet om veel verzaking van groote plichten toch branden
blijft de hartstocht voor de Idee, beseffen wij dat het verkeer met werk der getrouwen
de stille steun en het voorbeeld kunnen zijn door heel een leven. Dan wordt de pijn
een tol, betaald voor het diep geschenk, dan wordt de eer een plicht der Dankbaarheid.
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Aprildag,
door Hélène Swarth.
De lentewei, de bermen en de wegen
Zijn groen van gras en blank van bloesemboomen.
En stralend geelt als aarde-zonnedroomen
Het koolzaadgoud in ruiten en in vegen.
'k Word door den spoortrein ijlings meegenomen
Door licht Aprilveld, waar de stralenregen
Uit klare luchten vloeit als blauwe zegen.
't Is me of ik straks in Droomenland zal komen.
Daar wacht mijn droomhuis, in een laan van linden,
Roomblank met rood van dak en groen van blinden,
In 't bloeiend tuintje omheind van meidoornhagen.
In 't blanke droomhuis zal ik wedervinden,
Getrouw en blij, de lieven, die mij minden Ik zie hun glimlach en ik hoor hun vragen.
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Het doode kindje in april,
door Hélène Swarth.
Beroof het vlammegouden crocusbed
Van àl zijn bloemen, rond den blonden kruin
Van 't sluimrend kind strooi d'eerstlingbloei, den tuin
Ontlokt door zon uit bollen blank, gezet
Door 't kinderhandje in najaarsaarde bruin.
Zijn ziel steeg hooger dan ons arm gebed,
In Geestenrijk van aardesmart gered.
Laat rozen rijzen uit zijn lichaamspuin.
Leg op zijn hart, symbolen van uw trouw,
Een handvol hemelrein vergeetmijniet,
Gelijk zijn oogen stralend lenteblauw.
Dan, zoo van verre u 't kindje weenen ziet,
Zal 't zingend fluistren: - ‘Neen, beklaag mij niet,
Bedrijf geen rouw, ik speel in Gods landouw.’
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Berend,
door Roel Houwink.
I.
DE zon vlamde aan de kim. Over het land waadde schemer.
Berend zette zijn koffertje van den schouder en liet zich vallen in 't bermgras,
languit. Zijn schoenen ritselden in de dorre struiken. Hij keek over den glooienden
weg: de polders lagen diep en donker tusschen de bleek-lichte slooten.
Om zijn hoofd begonnen de muggen te zoemen.
‘Nog een uur loope'’ gonsde de stem van een boer, wien hij de weg vroeg, in zijn
oor. 't Maakte hem slaperig.
Een voorbijrollende wagen stiet hem wakker.
Toen hij opstond was de hemel blank van sterren. Een stofnevel zweefde tusschen
de struiken. Uit de verte dook nu en dan nog het wielgeratel op.
Het loopen ging moeilijker nu. Zijn knieën waren stijf, zijn voeten lood. Soms
schuurde zijn zool het grint. Dan stapte hij een oogenblik door.
Onder de eerste lantaren knoopte hij zijn jas dicht, probeerde het koffertje in zijn
hand te dragen. Bij de derde schoot het hengsel los. Hij zeulde het ding op zijn
schouder, keek uit naar een café.
Hij belandde in den Rooden Arend.
Sloeg den groenen voorhang op, tabaksdamp omwolkte hem, zoete jeneverstank
deed hem duizelen. Hij zonk neer op een wrakke, terzij geschoven stoel, riep met
schorre stem om bier. De gasten bemerkten zijn binnenkomen niet, zagen niet op
van hun spel, schreeuwden.
Hij dronk gulzig. 't Prikkelde lekker zijn stroeve keel. Een loomte kroop in zijn
knieën. Hij strekte zijn beenen behagelijk, plantte het glas naast zich op den
wit-bestrooiden vloer.
Boven het breede buffet tikte regelmatig de blauw-porceleinen klok.
In den hoek tegenover hem kregen er twee ruzie. De kellner kwam aanloopen. De
juffrouw achter de toonbank grinnikte. Hij schrok op van rinkelend glas.
De anderen vloekten, onderbraken hun spel. Eén waggelde weg, bloed siepelde
langs zijn kin. Lalde wat tegen hem, struikelde over zijn koffertje. De buitendeur
werd opengesmeten. Een tochtvlaag bolde het gordijn. De kellner sloot nijdig, kwam
bij hem staan, zwoer dat hij er bezopen Klaas niet weer in zou laten. Bleef kletsen
tot ze hem riepen. Vroeg of hij ook aan pokeren deed. Als hij logeeren bleef zouden
ze straks nog een partijtje maken. Over een uur werd er gesloten.
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Berend luisterde half, zat suf te knikkebollen. Toen de gasten waren uitgeloodst,
sliep hij. De kellner begon haastig het gebruikte glaswerk in te zamelen. De juffrouw
kwam achter de toonbank vandaan, duwde de ramen open: een kille nachtwind golfde
binnen. Ze fluisterden. De kellner tikte hem op den schouder. Hij ontwaakte uit een
verwarden droom. Zijn oogen traanden van den scherpen rook, waarin hij den
ganschen avond gezeten had.
‘Ga je mee naar achtere, hier mot 't lich' uit van de pelisie!’
't Koffertje droeg de kellner. Hij volgde gedwee.
De juffrouw schonk koffie. Op het versleten tafelzeil pronkte een gebutst koperen
komfoor. Er omheen stond op een schel-rood gelakt blad het kakelbont servies.
‘Jan, haal de kaarte' maar vas', u bin toch ook van de partij, meheer?’
Nu keerde zijn wilskracht. Hij schudde nee, zóó afwerend dat de juffrouw beleedigd
keek. Hij poogde te sussen:
‘'k Wou naar bed, ik heb zes uur geloope' vâdaag’.
Ze rees op, liep hem vóór naar zijn kamer.
Jan kwam uit de zaal, mopperend dat hij de kaarten niet dadelijk had kunnen
vinden.
Er was niemand. Hij ging aan de tafel zitten, zijn beenen wijd, zijn armen lomp
voor zich uit, zijn rossige kop er op, snurkend.
Drie trappen hoog, afgeschut op den zolder, stond zijn ledikant, daarnaast een
stoel met een gebarsten kom, een grauwe handdoek en een aarden potje zeep. Ze
zette den kandelaar neer, het flakkerend licht wierp schaduwen over de hanebalken.
De wind rukte aan de kletterende ruiten, een raam sprong van den haak: de vlam
sloeg uit. Hij voelde haar hand grijpen om zijn mouw. Het koffertje plofte op den
grond tusschen hen in. Ze liet los. Haar voet stootte de kaars om. Ze bukte. Haar
hoofd raakte zijn knieën. Hij verroerde niet.
‘Heb u lucifers?’
Machinaal zocht hij zijn zakken na, zei heesch:
‘'k Kan 't zoo wel vinde', voor één nacht is 't de moeite nie'’.
Ze schuifelde voorzichtig naar de trap terug. De treden kraakten.
Hij tastte naar het open raam. De wind ving hem fel van voren. De
lantaarnschijnsels dansten over de keien. Over de daken gierden ontzaggelijke
wolkflarden. De maan dreef onzeker uit het donker, asch-grauw.
Op het pleintje waar het gras tusschen de steenen plat woei tuurden zijn oogen
strak. Hij wist niet wat hij verwachtte. De maan gleed weg. De lantaarnruitjes
rammelden. Hij draaide zich om. Uit den duisteren hoek week schemerig het
beddegoed. Hij ontkleedde zich vlug, trok huiverend het lappe-dekentje aan zijn kin.
De zon scheen in zijn gezicht. Het was een stille, klare dag. Een paar
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gebroken pannen lagen op de keien, onder zijn raam werd een waschrek uitgezet.
Zijn ontbijt stond boven aan den trap: twee kadetjes, een homp kaas en een kop heete
koffie.
Terwijl hij at, dacht hij er over na waar hij werk zoeken moest. De directeur had
hem een paar adressen meegegeven, waar ontslagen gevangenen, die zich goed
gedragen hadden, werden aangenomen. Het papier frommelde hij gedachteloos
tusschen zijn vingers.
Gisteren om dezen tijd was hij al vrij, toen liep hij al...... Het werd doezelig in zijn
hoofd. Hij kon het zich niet meer te binnen brengen. Zag de cel, het hooge venstertje.
De zonplek op den vloer, die bloed werd tegen den avond. Gilles zat nog, had
geschoten, acht maanden gekregen. Met Kerstmis stond die op straat, als hij daarvóór
niet aan de tering was gestorven. Laatst nog bij de wandeling had hij gezegd:
‘Op mijn mot je nie' rekene'. 'k Gaj hier kapot’.
En toen ze hem de poort uitlieten, reed juist het dokterskoetsje binnen.
De juffrouw kwam boven. Hij futselde het papiertje in zijn zak. Ze keek hem aan.
De oude schuwheid overviel hem. Als een geslagen hond sloop hij de trap af, achter
haar blik. Het koffertje wringend onder zijn arm. In de gang was niemand, vlug rukte
hij de zijdeur open, stak het pleintje over. Een paar straten verder bedacht hij zich
niet betaald te hebben. Hij liep terug. Bij het uithangbord aarzelde hij: háár oogen.
Werd bang. Hij sloeg een straat in, schrok voor een agent, die passeerde, voelde weer
den blik in zijn rug. Het zweet prikte onder zijn pet.
Buiten de stad bedaarde hij. Droogde zijn voorhoofd met zijn mouw, keek rond.
Aan weerszijden lagen de akkers geploegd. Op het land viel niets te verdienen.
Tegen den middag kwam hij aan een veer. Het geld, dat hij meegekregen had, was
uit zijn koffertje verdwenen. Hij vloekte, stond verdwaasd. De veerman riep. Een
boerevrouw, die haar erfje harkte, vroeg hij geld. Ze weigerde. De pont voer terug.
Langs den dijk liep hij verder. Overnachtte in een hooiberg. Bij het aanbreken van
den dag sloop hij over de spoorbrug.
In de stad ging hij dadelijk op werk uit: een exporteur nam hem aan. Elken morgen
sjouwde hij aan den steiger kisten.
's Avonds zat hij te soezen in het logement achter een pot bier, te lam om naar bed
te gaan. Ze lieten hem rustig in zijn hoekje dutten, al verteerde hij niets dan een
magere pils: als vast logeergast had hij een streepje voor. De baas alleen kon moeilijk
zijn ergernis verkroppen. Zijn lijfspreuk was: saaien zuipen in 't geniep. Maar zijn
barschheid bereikte den ander niet.
Zijn geld had hij geborgen in zijn borstrok. Zijn wantrouwen maakte ieder verdacht.
Hij sloot zijn kamer af. De roestige sleutel draaide stroef
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in het knarsend slot. Een spijker diende als hefboom. Op een avond was de sleutel
weg. Dien nacht sliep hij niet. Hij wilde den baas vragen, aarzelde. Ging er weg.
Twee nachten sliep hij op een bank in het park. Zijn leden verstijfden, zijn kleeren
waren klam. Toen hij opstond, scheutte pijn door zijn gewrichten.
Hij vond in een goor volkslogement verblijf. Den eersten nacht lag hij wakker:
beneden dreunde dansgestamp, een piano hamerde walsen, tango's.
Het begon te vriezen. Hij kocht een kalen duffel, een boezeroen van Engelsch
baai.
Zijn makkers kregen gedaan. Hij mocht doorwerken, verving een voerman. In zijn
jeugd had hij als boerenknecht mennen geleerd. Hij kreeg opslag.
Zijn schuwheid bleef. De Zondagen waren martelingen. De kroeg was tot laat in
den middag leeg en 's avonds durfde hij er niet zitten. Eens schoven vier matrozen
bij, om negen uur vluchtte hij naar boven.
Sinds dien lanterfantte hij den heelen dag op straat. Dronk in een nieuw café aan
den stadsrand zijn dagelijksch biertje.

II.
‘Of-ie 's Zondags naar femilie ging?’
‘Dan kon-ie d'r wat bijverdiene? Ze hadde' een tweede kellner voor de Zondag
noodig. Hij was pootig kon de lui d'r uit smijte' as ze mot krege'’.
Toen hij weifelde...... ‘Twee-vijftig, fooie', vrije vertering’.
Hij dacht aan den vorigen Zondag, het had geregend van 's morgens tot 's avonds.
Het cafétje was stampvol geweest. Hij sloeg toe.
De baas had een rok voor hem gehuurd, gaf hem zelf een front, een boord en een
das. De hit bracht een pot pomade: ‘voor uw haar’.
Om drie uur kwam hij beneden, werd door den baas plechtig van uit zijn buffet
aan zijn collega voorgesteld: Bram Sloet.
Die begon dadelijk een praatje: ‘ze zouwe' d'r nou voortaan maar samen eentje
neme' en waarom zat-ie toch altijd zoo moederziel alleen an dat tafeltje en waarom
ging-d-ie altijd weg as de mesiek en de meissies kwame'?’
Het ratelde door zijn hoofd, schemerde voor zijn oogen. Hij greep zich aan een
stoel vast. De ander zag hem rood worden. ‘Zit je boord nauw? Mot-je an wenne'.
'k Heb me pakkie al vijf jaar an. Maar d' eerste dag za' 'k nooit vergete'. 'k Doch' da'
'k zóó neersloeg’.
Hij knikte. Zijn mond trok scheef van een wee verdriet. Ineens beleefde hij weer
de eerste nachten van zijn gevangenschap, toen hij tegen het
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cel-venstertje zijn vuisten wond geslagen had, uit angst, omdat hij voelde hoe aan
zijn keel een dier vrat. Een week had hij in de ziekenzaal gelegen, Daar werd hij
geduldig.
Het bloed in zijn ooren gonsde. Met inspanning van alle krachten herstelde hij
zich. Opende zijn oogen: de wereld was veranderd. Hij lachte. Ze schudden elkaar
de hand, togen aan het werk. Veegden de tafeltjes, zetten de aschbakken op de
verschoten, bemorste kleedjes.
Een troep opgeschoten jongens kwam billarten. Hun stemmen kaatsten tegen de
lage zoldering, vulden de al rookerige ruimte.
Berend bediende. Ze dronken bier. Inviteerden hem voor een partijtje. Gaven een
royale fooi.
Sloet keek sip. Klampte zich vast aan de andere bezoekers met overdreven
beleefdheid: een paar schippers, die klare namen. Toen ze een nieuwe pijp begonnen,
bracht hij lucifers, maakte een stramme buiging.
Ze liepen weg, vloekend. Eén had zijn glaasje half laten staan. Hij nipte het leeg.
Had een bedorven dag. Nam er nog één aan het buffet. Telde de centen neer voor
den grommenden baas.
Twee verliefden kozen een hoektafeltje, achteraf. Sloet werd naar den kelder
gestuurd om cognac.
Ze lepelden advocaat, bestelden er nog twee. Zij raakte op zijn schoot. Ze kusten.
Berend stond naast het buffet. De baas kneep hem in zijn arm.
‘As 't erger wor' mot je ze waarschouwe'. De pelisie kan d'r overdag nie' tege'!’
Hij grinnikte: een zuur lachje.
Tegen zessen liep het leeg. Ze aten jachtig in het alcoof.
Om half zeven kwam de eerste avond-gast: een gepensionneerd sergeant-majoor,
vaste Zondagsklant. Hij vroeg het Nieuws, schoof behagelijk uit in zijn stoel.
Sloet was onder het eten wat bijgetrokken. Na tafel had de baas op een glas likeur
getracteerd. Zijn stemming sloeg om. Hij floot als een lijster. Hielp de vrouw met
afwasschen, stak de lampen aan, sloot de gordijnen. Berend schuierde een vetvlek
van zijn jas, haalde een stuk kam door zijn weerbarstig haar.
Het werd druk. De stoelen uit het achterzaaltje moesten gehaald. De rook hing
loom en dik.
De pianist zette zich aan zijn instrument. De billarten werden naar het portaal
gerold, waar overdag de bode-goederen lagen opgestapeld. Aan den wand hingen
bekraste leitjes met griften er naast aan vettige touwtjes.
Het dansen begon. Berend voelde zich ontwaken. Een wonderlijk licht gevoel
doortintelde zijn lijf. Enkele vrouwen lonkten hem toe over den schouder van hun
heer. Het bloed klopte in zijn slapen.
Of nevelen optrokken...... de vijfarmige gaskroon vloeide in één tot
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een stralende zon. Het feest ving aan als een teer-blauwe droom van licht.
Telkens vergleden sluiers in wijd-golvende wolking. Vreugde sprong naar zijn
zinnen, extatisch. De zaal zonk weg.
Hij sliep een doffen, ontluisterden slaap. Weerloos ging zijn vertrouwen in het
werk-leven van alle-dag onder. De herinnering aan het festijn, het visioen van
bovenaardsche voleinding zong schril door den matten sluimer der vroege
morgenuren. De grauwe dag kluisterde zijn gedachten.
Kettingen rammelden. De kisten uit de vrachtbooten geheschen, daalden voor zijn
voet. De paarden stampten. Kouwden driftig het tergend bit, keien ratelden. Het
beduimeld notitieboekje verkreukte tusschen zijn lompe vingers. Uit zijn binnenzak
viel de aanbevelingsbrief. Waaide in een plas. De uren dreven heen......
Het beet hem smartelijk toen hij tegen donker terugkeerde in het onverlicht café.
De baas knikte even, dommelde achter het buffet. Sloet veegde het portaal aan. 't
Rook er naar kaas en margarine.
's Avonds zwierf hij langs de andere kroegen, mistroostig, durfde nergens binnen.
De volgende dagen onttakelden wat van zijn illuzie over was. Hij leefde machinaal.
Zondagsavonds ontwaakte hij.
Weken duurde dit spel. Eindelijk verlangde hij de daad.
Het was in ‘de Karseboom’, een burgerhôtelletje in de binnenstad. Gespannen
wachtte hij tot de dans begon. Hij had een nieuwe jas gekocht, een gestreepte broek.
Sloet had hem een das geleend, donkerrood met een koper speldje in den vorm van
een hoefijzer. In zijn versleten portefeuille droeg hij het overschot van zijn
verdiensten: vijf bankjes van tien, zorgvuldig gevouwen.
Ze lieten hem zitten. Zijn stemming zakte. Tegen twaalven droop hij af.
Ontnuchterd.
De volgende week kwam hij er terug. Een oude, afgeleefde vrouw streelde zijn
handen, dronk met hem. Haar geverfde oogen leken van glas. De lach om haar mond
geschilderd. Doch hij zag niets dan het samenzijn, dan het leven dat hij eindelijk had
bereikt. In haar armen rustte hij veilig dien nacht, zonder verlangens. Zij, niet meer
verwend, had gezwegen en even verloren de angst om haar ouderdom. Eén bankbillet
had ze van hem genomen, de overige weer geborgen in zijn portefeuille. Het had
haar tot tranen ontroerd.
Toen hij dien morgen naar zijn werk ging, lag de dag in een belofte voor den avond
open.
Maar zij ontmoette al vroeg een ouden heer, die haar op den schouwburg tracteerde.
Berend wachtte twee uur op de afgesproken plaats: de eerste bank van de
Kastanjelaan.
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Op zijn kamer bleef hij wachten tot den morgen. Aan niets denkend dan aan de
streeling harer handen: de liefkoozing, die hem met de menschen verbond.
Het liet hem niet los. Geen oogenblik vertroebelde het besef zijner rampzalige
eenzaamheid.
Den volgenden avond wachtte hij weer. Liep na een kwartier de stad in, gulzig als
een beest. Bleef staan voor de hel-lichte bioscopen. Slenterde de hoofdstraten op en
neer. Telkens schrok hij op, meende haar te zien, het klopte hoog in zijn keel...... dan
werden zijn voeten loom, het stemgegons verwarmde zijn denken.
Op den hoek van het Brouwersplein bedelde een vrouw. Haar starre oogen
hernieuwden zijn onrust. Folterende angst beklemde zijn borst. Plotseling begreep
hij wàt ze was, wat dèze geweest was. Zijn rug kromde. En dit leed verwon zijn
eenzaamheid. De anderen leefden, werden gemarteld als hij! Een kreet van verlossing.
Had de gevangenis hem zoo'n dwaas gemaakt?
Minder doelloos schenen hem nu zijn vergeefsche tochten. Hij voelde zich door
een engte gaan, donkere gangen naar een licht verschiet.
Doch trager werd zijn verlangen, gegroeid uit lampenschijn en feestgewoel.
Zijn kameraden staakten, wierpen hem met drek. Hij wist zich veilig in
mededoogen. Verweerde zich nauwlijks, toen ze hem sloegen.
Ze verloren. Hun haat bleef scherp tegen hem. Hij vroeg ontslag. Ging naar
Noordwijk als seizoen-kellner in een klein café aan de Noord-Boulevard.
De zeewind tuchtigde zijn moegewerkt lijf, maar het heete zaaltje ving zijn geest
in het zoete spel van onvoltooide mijmering. Zoo wies zijn lichaam tot een jongen
boom. Zijn oogen verdroomden, wijd en vaag.
Zij die hem zagen meenden dat hij een vreemdeling was. Dikwijls klonk zijn stem
veraf.
De zomer was kostelijk tot vroege herfstvlagen de regen zweepten tegen de ruiten.
Beneden beukten de golven het verlaten strand. De dagjesmenschen bleven uit......
middagen tuurde hij over de witte, schuimende zee.
In zich voelde hij branden zijn zwerverslust. Toen de tijd verstreken was, trok hij
Zuidwaarts, het koffertje op den schouder langs de nevelige kust, tusschen duinen
en dreigenden golfslag. Meeuwen krijschten boven zijn hoofd. Zijn brood at hij in
een ruig-begroeide duinpan. Tegen donker bereikte hij Scheveningen, moe en ellendig.
Hij zocht een stil kroegje, ging zonder avondeten naar bed. In zijn droomen opende
zich nog eenmaal het verleden: zwervende met zijn mars langs de lage hofsteden......
Doch de walmige, dompe café's kon hij niet langer verdragen. Weer
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vond hij werk als voerman. Men preste hem tot organisatie. Eerst weigerde hij, ze
verklaarden hem dood. Hij begreep dat hij kiezen moest. Wilde niet weer een
verstootene zijn. De hartstochtelijke vergaderingen der onafhankelijken trokken hem
het meest. Als een vlam sloeg hun strijd in hem over.
Tot diep in den nacht zaten ze bijeen, bespraken hun nood en de macht van het
vervloekt kapitalisme. Hij las boeken, brochures, die zijn denken ontspanden: zij
waren a n d e r e menschen; trots werd hun schild, de menigte hun onfeilbaar wapen.
De bedelares op den hoek van het Brouwersplein wist hij een voorteeken in de
symboliek der nieuwe, komende tijden. Zijn verbeelding stijgerde.
Zij schreden als priesters in witte gewaden, zegenend. Zij zagen de visioenen
hunner dichters vervuld.

III.
Van trouw partijganger werd hij secretaris van het afdeelingsbestuur. De functie was
gesalarieerd. Iets verzette zich zwak tegen dien halfambtelijken staat.
Maar zijn jong idealisme telde geen scrupules. Het monument waaraan hij arbeidde:
de organisatie, groeide tot politieke macht. Eerzucht sloop tusschen de sterken, de
zwakken vleiden hen als koningen.
Hij verdubbelde zijn energie, organiseerde propaganda-tochten, liep zelf vooraan
met het vaandel.
Hij werd gebruikt. Zijn naam was reclame voor de carrière der eerzuchtigen. Men
schoof hem naar voren. Hij verweerde zich. Achter zijn rug waren de anderen veilig.
Tweemaal werd hij gearresteerd wegens opruiïng.
Zichzelf verloren leefde hij in een voortdurenden werkroes. Zoo wischte hij
langzaam den grond van zijn bestaan uit.
De dagen geleken elkander, elke vreugde was een prikkeling zijner energie, elk
leed krenking van zijn arbeidslust.
Steeds meer vloeide zijn aandacht uiteen. Gèèn kruiste zijn wil.
Ontzetting beving hem.
Het was den dag na zijn verkiezing tot voorzitter van het hoofdbestuur.
Hij ontwaakte vroeg. Een glanzende morgen werd geboren. Over het stadstuintje
lag een bleeke goudmist. Seringen ontloken. Er bloeide een teer, blank licht tusschen
de twijgen, over het versch-begrinte pad hipten de musschen luidruchtig.
Hij stond voor het open raam, duizelend in het oneindig-blauw der lucht. Zijn
geest ontwricht. Wanhopig sloeg hij de armen uit. Tegen zijn borst drong de verliefde
Lentewind.
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Hij ontblootte zich. Naakt voelde hij zich verdoemd. Ellenden torenden op zijn hoofd.
Hij zonk neer naast zijn bed op het marmerkoud zeil. Smart vrat de schatkamers leeg
van zijn geloof.
Zijn eerste optreden als voorzitter was een deceptie. Eenigen gichelden achter in
de zaal. Het waren de jongeren van zijn afdeeling.
Den volgenden keer merkte hij spot in hun oogen. Er bleef rumoer. Het debat
verliep in een handgemeen. Politie ontruimde de zaal. Zijn hamer brak.
Hij trad uit de organisatie, ontgoocheld. Trok weg uit de stad. Maar hij vond geen
rust: in de café's waar hij pleisterde, lagen zijn karikaturen. Zijn oude makkers lieten
hem niet los, riepen hem terug. In hun midden werd hij met gejuich ontvangen. Lang
vergaderden ze. Hij herkreeg zijn zelf-vertrouwen. Zij scheidden zich af. Sloten een
anarchistisch verbond.
Dieper groefden zijn rimpels. Op zijn gelaat lag als vroeger de zon.
Zij werkten hard. Moeilijk drong hun beweging door: het volk reörganiseerde zich
langzaam, de intellectueelen waren in weelde verstard.
‘Zonder gezag zou de mensch zich zelf zijn, alles konden zij verwerpen, omdat
zij zich zelf bezaten’.
Elke week hielden ze bijeenkomsten. Er kwamen een paar werklui, de meesten
waren Bohémiens.
Berend leefde ingetogen: was geheel-onthouder, vegetariër, rookte niet meer. Om
hem trok zich een milde kring van genegenheid saam. Reeds doofde begeerte naar
verwezenlijking zijner idealen. Hij verwachtte niets, gewapend tegen elken aanval
van het leven.
Zijn kost verdiende hij als bediende in een boekzaak. Niet lang wist hij deze
vermomming te dragen, in blinde zielsverrukking liep zijn lijdzaam leven dood.
God sprak tot hem en zijn genoten. Hij knielde, zijn handen hieven zich. Zij riepen:
‘geloofd, profeet!’ Kusten van zijn schoenen het stof.
Hij steeg in den zevenden hemel: wit. Hoorde de stemmen der engelen. Verging
voor Gods aangezicht. Dieper dan Adam was zijn val.
Omringd van zijn gezellen wankelde hij door den nacht. De sterren daalden. Zij
doopten zich in een poel buiten de stad: elk zijn makker.
Gingen barrevoets, nageschreeuwd.
Het kostte hem zijn betrekking. Armoede keerde terug, daarmee zijn zwerversleven.
Weer trok hij van hoeve tot hoeve, manufacturen ventend en lint. Met zijn vrienden
verloor hij contact.
Weer brandde de zon zijn gezicht, de wind greep onstuimig zijn haar, tartte zijn
spierkracht. Vervaarlijk kraakte het wagentje, dat hij duwde. Het zeil klapperde.
Het begon te regenen. Hij schuilde bij een boer, herkende hem als de zoon van
een vroegeren klant. Ze liepen pratend over den akker, de
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handen traag gebarend. De regen stroomde. Zij droogden zich aan den haard, warmden
hun verkleumde beenen.
's Avonds pandoerden ze in ‘de Turk’. Hij sliep op de mooie kamer. Het
nieuw-riekend beddegoed hield hem lang wakker. Zijn droomen glinsterden. Toen
hij ontwaakte was de zon dof, het lofwerk der stoelen doorknaagd, de sprei versleten.
Maar hij lachte......
Er dreven wolken. De verwachting van slecht weer deed hem blijven. Het werden
weken. De boerin verstelde zijn goed.
Voor dag en dauw gingen ze naar het land. Hij leerde het bedrijf, zag de knechts
de ploeg sturen, zooals hij eens zelf deed. Dacht zich een hooggezeten menner: keien
ratelden. Hij schrok. Herinnerde zich hoe hij ook sleeper geweest was. Vertelde. De
boer keek in zijn onrustige oogen, monkelde.
Zij zaten in rieten stoelen te schemeren. Zwaar wogen hun stemmingen in de
zwoele herfst-atmospheer. Zoete geuren van rottend loof dreven door de open deur
binnen. Zij werden zwaarmoedig en zwegen. De avondnevel verkilde.
Zij bekenden zich vrienden, deelden hun jeugd, hun leven...... zagen dat het
verliep...... hun eerste grijze haren, het verweerde van hun gezichten kreeg iets weeks...
De vrouw bleef in de keuken. Zij sloten de luiken, ontstaken de lamp. Doch het
licht verstrooide hun overpeinzing. Ontnuchterd wachtten zij elkaar in tergende
gemeenzaamheid.
Stug gingen ze uiteen.
Berend vertrok. Achter zijn wagentje drentelde hij over de hobbelige dorpsstraat.
Hij verkocht, prees zijn waar nauwlijks aan. Vermoeidheid bekroop zijn lichaam.
Hij vloekte zijn stramme, onwillige beenen, bezag wrevelig het bruin-rimpelig vel
zijner handen. Gierig zocht hij uit zijn herinnering de daden bijeen: ze gebeurden
wat kleurloos, maar in zijn oogen kwam glans. Toch liet hem het schrikbeeld:
afgeleefd te zijn, niet los. Het werk dat hij doen moest voor een schrale kost leek
hem ontzaggelijk. Hij dacht aan de vrouw die hem had gestreeld, hoe hij toen
makkelijk werken kon. En het verlangen naar dien prikkel ontwaakte opnieuw. Om
zijn mond gleed een glimlach. In zijn denken werd het een wijde, lichte plek.
Het eenzame leven van zijn jeugd, de donkere maanden in de gevangenis en de
fanatieke periode der latere jaren schenen hem een wrange fantasie. De tijd van zijn
kellnerschap was de glorieuze werkelijkheid. Dáár lagen zijn triomphen. Nu liep hij
weer fier, blij-voelend de tinteling der strak-gespannen spieren.
Sukkelig stonden de schrale berken langs het rulle pad. Hij sloeg links af naar den
hoofdweg, repte zich naar de stad, die dampend lag aan den horizon.
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Toen hij het carillon hoorde, rolden tranen over zijn wang. De Roode Arend was
afgebroken: er stond een sigarenwinkel. Op den hoek van een slop vond hij nog een
oud cafétje. Zijn wagen kon hij er stallen op de half-overdekte plaats.
Hij kroop dadelijk in bed, van plan den volgenden morgen vroeg zijn tochten te
beginnen.

IV.
Hij werd laat wakker Een doffe hoofdpijn kwelde hem. Hij bleef liggen tot in den
middag, versuft. Er was geen zon in de kamer, de muren waren met vochtvlekken
beteekend. Hij haalde voorzichtig het wrakke rolgordijn op. Een kil grijs licht
verschrikte de dingen. Zijn hoofd plonsde in het water......
Na de koffie ging hij uit. Al gauw matte hem het doelloos loopen door de sombere
straten af. Hij raakte buiten adem, rustte op een bank in het park. Een orgel dreinde
in de verte. Er schreeuwde een vrouw. Lente-verrukking, het oude, oude gevoel van
vroeger. Het bloed joeg naar zijn slapen. De geluiden jubelden.
Werklui kwamen voorbij, spottend. Het trof zijn verbeelding niet. Toen de lantarens
aansprongen, stond hij op.
Bij den hoek van het Brouwersplein stak een bedelares haar verschrompelde hand
uit. Plotseling herkende hij haar, bleef talmend staan......
Zij keek hem strak aan. Haar ontstoken oogen kwetsten zijn vreugde. Zijn gezicht
trok in een norschen plooi. Zij verteederde, trok haar hand terug, wendde zich af.
Hij liep tobberig door. Keerde 's avonds terug: zij was er niet. Hij wilde zich
dwingen tot begrip, waarom hij haar zocht; het maakte hem zenuwachtig: haar
verloopen, verwaarloosd figuur grijnsde zijn brave, bezorgde gedachten aan.
Hij wilde met haar spreken en wanneer hij een gesprek verzon, plaagde hem
hoogmoedige philantropie. Hij beschimpte zich omdat hij als socialist juist deze
menschen had veracht.
Maar hij kwam niet verder, onuitroeibaar bleef zijn verlangen en hij sliep er mee
in.
Zij stond weer op haar plaats, de verschrompelde hand uitgestrekt. Hij kocht een
doosje lucifers, probeerde een gesprek. Haar oogen maakten hem sprakeloos. Het
ergerde hem dat hij daar stond als een bedremmelde schooljongen, maar hij kon zich
niet bewegen. Een agent zag hem aan. Hij kromp in ontzettenden angst. Het was als
dien ongeluksdag.
Een bittere lach vertrok haar gezicht nog afschuwlijker. Ze volgde hem.
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De agent zette zijn ronde voort. Hij wachtte op haar. In een smalle steeg liepen ze
samen. Door tallooze slopjes bracht ze hem naar haar huis.
Twee joggies speelden voor de deur met een kaartspel. Ze verbeeldden een kroeg,
rolden van opgespaarde tramkaartjes cigaretten. Blèrden: ‘Moe, moe!’ toen ze hen
ruw wegstootte van den drempel. Hij gooide hun een paar centen toe, waarmee ze,
kibbelend, het straatje uitholden.
In de leege, vervelooze kamer omklemde hen de wanhoop van jaren leed. Zij zakte
neer in een stoel, hij stond voor het gebarsten raam.
Ze snikte. Zijn armen maakten een slappe beweging. Even was het stil. Dan hoorde
hij haar ploffen voorover op den grond. In verbijsterde smart zag hij het woeste
schokken van haar lichaam, knielde naast haar en streelde bevend heur haar.
Het duurde lang, eer ze bedaarde.
Zij stonden tegenover elkaar, beschaamd en verslagen. Hun woorden braken af in
de stilte, hun samenzijn kreeg de wijding van een noodlot. Zij omarmden elkaar.
De man stormde binnen, tierde. Hij was dronken. Ze vluchtten. Hij smeet hun een
stoel na. Toen ze in het cafétje kwamen, voelde hij om zich spot. Gaf een groote fooi.
Schrok van zijn geslonken geld.
Ze sliepen samen, pijnigden hun wil. Zijn handen omsloten haar verminkte borsten.
Zij ontwaakten zalig.
Zij trokken de stad uit, worstelend tegen den guren wind, verkleumden. Het geld
was op. Ze verkochten het wagentje met de koopwaar. Namen een stevig maal. Ze
voelden zich jong en sterk. Uit het gebroken leven der laatste dagen rees nog eenmaal
een stralend toekomst-vizioen. De storm sabelde hun moed neer. Gebogen als
lastdieren, zeulden ze voort, rustten in het vochtig gras. Haar oogen gloeiden koortsig.
Zijn onvaste handen konden het koffertje niet dragen. Ze overlegden. Hij bond een
bundeltje op zijn rug. De rest lieten ze liggen aan den wegkant. Sliepen in een
hooiberg. 's Morgens kon ze niet opstaan. Hij zat zwijgend naast haar. Zóó vond hen
de boer. Zij werden naar den stal gebracht. In den middag kwam een veldwachter
hen ondervragen. De dokter weifelde. Ze stierf even voor middernacht. Toen hij haar
doodsbleek en bewegingloos zag, vreemd overschenen door de flakkerende lantaarn,
en haar hand in de zijne verkilde, kwam hij tot rust. De verschrikkingen weken. Hij
stond op, bedekte plechtig haar lichaam met het verfomfaaid laken. Zijn bewegingen
kregen zekerheid. Hij ontsloot de deur, liep langs de heg naar het hek. De hond sloeg
aan. Hij haastte zich langs den maan-lichten weg. Mistzeeën deinden over de weien.
Om de maan hing een oranje krans. Hij liep naar het Westen. Het leven bleef achter
hem.
De morgen brak aan. De nevelen trokken op. Het werd een klare herfstdag.
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Zoo legde hij verscheidene dagreizen af, steeds westwaarts gaand, tot hij tegen den
avond aan de duinen kwam. De wind woei feller. Het zand striemde zijn gezicht. Hij
beklom een top. De storm zwol tot een orkaan, beukte hem neer. Het was bijna
duister, alleen de woest schuimende branding glansde in het grauwe vlak van strand
en zee. Zijn oogen schrijnden. Met een dollen sprong rende hij de helling af. Zijn
versleten krachten braken. Hij struikelde. Een snijdende pijn in zijn enkel. Warreling
van zwarte en purpere vlekken.
De muren wankelden. Hij stond in de open lucht. Het puin van de cel stortte op de
binnenplaats. De bewakers schreeuwden, richtten hun pistolen. Maar het volk
bevrijdde hem. De uniformen werden vertrapt. Hoog op de schouders der massa,
gedragen door duizenden. Zij greep zijn hand.
Ze gingen over een granieten brug: aan den anderen oever waren geen menschen
dan zij beiden. De wolken togen traag langs den zomerhemel. In een gouden vloed
stroomde het koren naar den horizon. Een vuurzuil uit de zon gedaald, berstte. De
hitsende vlammen brandden de akkers kaal. Asch pulver benam hem den adem.
In dezen uitersten nood kwam hij tot bewustzijn. De werkelijkheid geleek een
vizioen. Hij sloot de oogen waarachter, bleekroze, het morgenlicht vlekte. Hierop
werd zijn aandacht gericht.
Tot de golfslag hem riep.
De branding scheurde.
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Een dokter,
door Juzo Alexandroff. (Slot).
III.
IN het doktershuis ging het leven weer zijn gewonen gang. Als altijd zaten 's middags
in de spreekkamer de patiënten, als altijd deed Jans haar boodschappen in het dorp,
als altijd verrichtte Jantje zijn stoutheden; alles ging zijn geregelden gang. Dat viel
Hoemaak op, hij had verwacht dat alles wat veranderd zou zijn, vooral nu aan de
dingen waarmee hij zijn trots voor zichzelf verantwoorden kon iets zeer belangrijks
was toegevoegd, had hij niet wat zijn vrienden de romanschrijvers zouden noemen
een hevige, ware liefde fier het hoofd geboden? Het had hem veel moeite gekost,
véél strijd, hij zuchtte nog als hij eraan terugdacht, maar de overwinning was dan
toch maar zijn gebleven......
Dat hij zijn voeten als paardehoeven kon zien scheen hem niet 't minst te hinderen,
zijn hart als juweel te bewonderen, dat hart, waar hij bijna net zoo trotsch op was als
op zijn doctorstitel.
Zoo leefde Dr. Huet eenige jaren rustig voort, ontevreden met de wereld, tevreden
met zichzelf. 't Ouder worden merkte hij aan zijn zoon die hem bijna over het hoofd
begon te groeien.
Jammer was het dat Hoemaak enkele jaren later zelf de schuld zou worden van zijn
ongeluk. Op een keer moest hij een bezoek brengen bij een oud-patiënt te R. In den
trein maakte hij kennis met iemand die een collega bleek te zijn. Hoemaak dacht
eerst dat het een gevestigd dokter was, het was echter een jonge man, die pas
afgestudeerd, naar een geschikte plaats in de provincie uitkeek.
‘Wij doktoren in de provincie hebben toch een door en door slecht baantje’, zeide
deze, terwijl hij aan de kleeding van Dr. Huet best zag dat deze het nog lang zoo
slecht niet had, ‘verveling zat en patiënten te kort’.
Hoemaak, die zich in zijn eer aangetast voelde, haastte zich te antwoorden: ‘Wel
neen, hoe komt U daarbij, integendeel, wij hebben het heel druk, tenminste menschen
als ik......’
‘Maar U heeft toch uw concurrenten!’
‘Neen, juist niet, 'k ben de eenige, enkele keeren in de week komt wel de dokter
uit Z. over, maar dat maakt voor mij geen verschil.’
‘Nu ja’, merkte weer de jonge dokter op, ‘'t is geen rijke praktijk, en
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dat scheelt zoo'n hoop....’ Hij had een slimme uithoor-methode, hij stelde geen vragen,
beweerde alleen het tegendeel van wat hem waarschijnlijk voorkwam......
Hij kwam dan ook alles te weten wat hij weten wilde en nam zich dadelijk voor
eens in K. 'n kijkje te komen nemen; als het plaatsje hem beviel dan zou hij er
misschien wel voor goed komen, 't was een kans! En die Dr. Huet was bovendien al
vrij oud......
Een maand later werd er aan het leegstaand huisje tegenover Dr. Huet's woning
druk gewerkt. Weldra werd het in het dorp bekend dat zich daar een nieuwe dokter
kwam vestigen. Als Hoemaak voorbij reed, keken alle menschen hem oplettend aan,
alsof ze meenden op zijn gezicht te kunnen aflezen wat hij ervan vond. De naam was
nog een tijdje onbekend, tot op een goeden dag Huet in het spreekuur bezocht werd
door den jongen dokter van destijds, die al dadelijk met de mededeeling begon, dat
hij de huurder was van het huisje aan den overkant. Beiden hadden na deze
mededeeling het gevoel, dat zij nu tegenover een derde bewijzen moesten dat zij
elkaar, al waren zij nu concurrenten, toch in 't minst geen kwaad hart toedroegen.
Alle concurrenten beginnen op die manier.
Dr. Thijssen had met opzet dat huisje vlak bij dat van Dr. Huet genomen, iedereen
moest voor Dr. Huet's huis staande goed beseffen dat slechts tien stappen noodig
waren en zìjn hulp stond hun ten dienste......
Het plaatsje was vroom, Dr. Thijssen huurde onmiddellijk een plaats in de kerk,
hoewel het niet te verwonderen was dat hij als pas gepromoveerde nog zeer vervuld
was van de ware innige vroomheid die een studententijd pleegt mee te brengen.
Ook Dr. Huet geloofde in een God en wel in een die de geneesheeren welgezind
was en daarom de ziekten op Aarde propageerde. Eigenlijk zou hij nu graag oòk een
plaats in de kerk gehad hebben, maar die nu opeens te gaan huren, terwijl hij al die
jaren tot nu toe zelfs nooit in de kerk geweest was, dat liep teveel in de gaten. Die
plaats in de kerk begon hij Dr. Thijssen erg te benijden, al was het alleen maar daarom,
dat deze er met één slag in geslaagd was iets te volbrengen wat hij hem niet na kon
doen. Het ergerde hem, dat hem nu voor zijn heele verdere leven de mogelijkheid
afgesneden was in de kerk te komen zonder zich verdacht te maken; hoe dom ook,
dat hij daar vroeger nooit aan gedacht had......
Het plaatsje K. was, zooals reeds opgemerkt, niet groot, scheen 't voor één dokter
te groot, voor twee was 't te klein. Het zou onrechtvaardig zijn van Dr. Huet geeischt
te hebben altijd goede vrinden te blijven met Dr. Thijssen, immers elke patiënt die
nu naar den overkant ging,
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kwam vroeger bij hem, in de wachtkamer waren hoe langer hoe meer stoelzittingen
te zien en het hekje aan den overkant hoorde men telkens piepen!......
Waarlijk, het zou bovenmenschelijk geweest zijn als Dr. Huet altijd even vriendelijk
gebleven was jegens zijn overbuur! Enkele weken later hadden ze dan ook al hevige
ruzie, terwijl niemand de oorzaak wist.
Dr. Thijssen huurde dikwijls een rijtuig, 't stond altijd beter dan te fietsen, al was
het wat overdreven in zoo'n klein plaatsje. Ook Hoemaak nam nu vaak een rijtuig.
Dr. Huet begon zich opeens bijzonder voor rozen te interesseeren. Zijn heelen tuin
liet hij er mee vol planten. Ook Dr. Thijssen scheen veel van bloemen te houden,
zijn heele tuin stond vol, geen rozen......
Met de financiën van Dr. Thijssen scheen het op den duur toch niet zoo heel best
te gaan, tenminste hij reed niet meer in een rijtuig en zijn tuin werd erg verwaarloosd.
Het spreekt vanzelf dat Dr. Huet bij zijn nieuwe gewoonten bleef. 't Speet hem nu
wel ermee begonnen te zijn. Had hij 't maar niet gedaan, dan had hij nu smalend
kunnen opmerken: dat komt ervan als jonge dokters met bloemen en paarden
beginnen!...... En niet alleen dat hij dat nu niet kon, maar hij ging zich ook
onwillekeurig voorstellen, hoe Thijssen zoo af en toe zou lachen omdat hij 'm dat
rijtuig en die rozen ‘aangesmeerd’ had. In vlagen van groote nijdigheid kon hij dan
wel even denken, dat Thijssen dat alles met opzet zoo uitgedacht had om hèm erin
te laten loopen......
Op 'n morgen sprak Dr. Thijssen Jans aan. Zij was aan 't wandelen even buiten het
dorp.
‘Hoe maakt U het, mevrouw Huet.’
‘O, dank U zeer, Dr. Thijssen, heel goed, werkelijk heel goed.’
‘Uw man ook goed gezond?’
‘O, jawel, mijn man is gezond.’
‘Uw zoon ook goed gezond?’
‘Dank U, Dr. Thijssen, mijn zoon is gezond.’
‘Het is hier wel stil in K., vindt U niet? Ik zou zoo graag eens wat meer kennissen
hebben, meer menschen waar men werkelijk iets voor voelde......’
‘Er wonen toch menschen genoeg in K., dokter, waarom gaat U anders niet wat
naar stad, daar zijn toch zeker menschen genoeg.’
‘Ja, maar Mevrouw, dat bedoel ik niet, ik bedoel iemand die men zoo dagelijks
ziet en met wie men alle kleine voorvalletjes kan bespreken....’
‘Hoe oud bent U dokter?...... ûh, U moest eens trouwen.’
‘Hahaha, Mevrouw Huet, nee maar die is goed, ik trouwen, ik heb

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

265
al zooveel vrouwen te behandelen en dan nog eentje bij mij thuis, dank U. Ik bedoel
iemand waar men dicht bij in de buurt woont, die men elken dag ziet, die......’
‘Jaja, Dr. Thijssen, ik begrijp U wel, ik begrijp U volkomen, U wou graag dat er
een knap meisje in de buurt woonde......’
‘Maar Mevrouw......’
‘Niet?’
‘Dàt zou ik niet durven beweren.’
‘Ziet U nu wel dat ik gelijk had......’
‘Neen, U heeft geen gelijk, ik bedoel......’
‘U wilt het niet bekennen en het is toch zoo, ja dokter, praat U maar.’
‘Volstrekt niet Mevrouw, heusch niet, ik verzeker U, ik zweer U....’
‘Jajajaja, dag Dr. Thijssen.’ Jans knikte licht met het hoofd en wandelde verder,
den dokter beduusd achterlatend.
Jans herkende zich niet, was zij dat die daar net op zoo'n toon geschertst had met
Thijssen, den vijand van haar man. Zijn gezicht toen hij gezegd had: Hoe maakt U
het, Mevrouw Huet? was als een uitnoodiging geweest een schertsend antwoord
terug te geven. Het was als met een schaakspel, op een bepaalde opening moest een
bepaald antwoord volgen, of men wou of niet...... Die Hoemaak moest ook altijd met
iedereen ruzie maken, zuchtte zij onwillekeurig.
Wanneer een ander dan haar man haar eens met bijzondere voorkomendheid
behandelde, was haar dat een openbaring, een blijde terugvondst van zichzelf in het
besef, dat het nog zoo erg niet was als Hoemaak 't haar had doen gelooven, onrecht
had hij haar gedaan! Kwam zij dan thuis, 'n trotsche blijde glimlach op 't gelaat, dan
keek Hoemaak haar spottend aan, wat waren dat voor fratsen, mevrouw de prinses!
Hij vermeed dan alles wat blijk zou kunnen geven van iets als zijn houding
daartegenover. Twee dagen later was alles weer in de sleur van hun leven, de sleur
van Hoemaak's zegswijzen, vergeten.
Van toen af sprak zij Dr. Thijssen bijna elken dag, en dat maakte haar gelukkig.
Niet omdat zij hem zoo aardig vond, maar omdat zij elken dag meer door hem leerde
beseffen, dat zij nog een flinke vrouw was, recht van lijf en leden, in 't kort, dat zij
nog niet afgedaan had...... Op wat anders kan een vrouw haar zelfbewustzijn baseeren?
Op verrichte studie of op macht en verantwoordelijkheid van een positie als een man
kan zij het zeker niet. En toch ligt in een groot zelfbewustzijn veel van dat wat men
geluk noemt.
De sensatie die het haar gaf iets te doen tegen Hoemaak's wil, een plotselinge
prikkelende gril tot eigenzinnig verzet, deed haar aan den omgang met Dr. Thijssen
meer vinden dan anders het geval zou zijn geweest.
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Dit alles kon Hoemaak niet verborgen blijven. Haar uitdagende, bewuste houding
zette hem echter voor een probleem dat hij onmogelijk op te lossen wist. Wat te
doen? De Fransche romans schreven voor zulke gevallen geen recepten. Ertegen in?
Daarvoor had hij, voelde hij, niet de vastberadenheid, de ijzeren vastberadenheid
van iemand die weet wat hij wil. Wilde hij dan niet, dat zij met Thijssen
‘converseerde’? Nee, hij wilde het niet, maar waarom wilde hij 't niet? Iets niet te
willen zonder te weten waarom vond hij bespottelijk, dat leek wel op die patiënten
die weigeren hun tong uit te steken!......
Hij kreeg een gevoel alsof hij tegen zijn zin ergens toe gedreven werd. Zijn
natuurlijke knorrigheid sloeg om, aanvankelijk in boosheid zoo in 't algemeen, daarna
in woede tegen Jans, die in-verbitterde woede waar redenen niet meer in tel zijn.
't Was of aan beide kanten met een zeker verkneukelend plezier alles reeds
heimelijk in gereedheid gebracht was en slechts gewacht werd op de vonk die den
boel zou doen ontploffen. Ja, was het niet of Jans e x p r e s achter Dr. Thijssen het
piepend hekje binnenging om even te gaan kijken naar zijn collectie oud-Chineesch,
als voelde zij onbewust dat het teleurstellend zou zijn nu, nu alles zoo mooi klaar
lag, den plof niet te voorschijn te roepen.
Toen zij enkele minuten later de straat weer overstapte viel 't haar eerst in, dat zij
het eigenlijk niet had moeten doen......
Hoemaak zat in de huiskamer, hij zag vreemd wit. ‘De beste stuurlui staan aan
wal’, zei hij snijdend, ‘de beste gedachten over hoe-'t-moest komen na de daad, Jans,
wat heb je mij te zeggen.’
Zij was te trotsch om te antwoorden.
‘Best,’ zei hij, ‘wie zijn hart vivisecteert, verveelt zich tenminste niet. Ik moet
noodzakelijk naar boven, het moet......, het moèt!......’

IV.
De dag van hun zilveren bruiloft naderde. Beiden zagen duidelijk in, dat zij tegen
dien tijd weer verzoend moesten zijn, maar hoe dat gedaan te krijgen? Het hart kent
net zoo goed, ‘gewoonte’ als de mensch zelf. Als men eenige weken lang met groote
booze oogen naar iemand gekeken heeft, in dien tijd bijna geheel vervreemd van
hem geraakt is, heeft men zich er zoo aan gewend die persoon als 'n onaangenaam
mensch te beschouwen, dat hij voor het gevoel ook werkelijk, wàt ook de vroegere
gevoelens mogen geweest zijn, voor goed (zoo denkt men) die waarde van 'n
vervelend, onaangenaam mensch krijgt!
Ja, men begint zich zelfs af te vragen, hoe men vroeger zoo dwaas kon zijn van
die persoon te houden!
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En doet men dan eindelijk de eerste stappen tot verzoening, plichtmatig, als stond
Moeder erbij onder wier blik men niet teruggaan durft, toch onovertuigd, weifelend,
nog eens naar haar omkijkend, die weer 'n aanmoedigend knikje geeft, dan is na de
eerste valschklinkende inleidingszinnen één kleine warme stemtrilling bij den ander
genoeg om alles weer vergeten te doen zijn en mekaar weer te zien in liefde of oude
kameraadschappelijkheid...... Zoo ging het Jans. Zij wist dat het van haar uit moest
gaan. Zij streed tegen haar trots, tegen haar cynisch voelen jegens Hoemaak.
En toen ze eindelijk boog, was dat met een bewuste preciese schatting van de
waarde-in-goedheid van die daad.
In al dien tusschentijd hadden ze wel met elkaar gesproken, maar alleen de
beleefdheidsphrases en die welke voor practische doeleinden niet te ontwijken waren
als bijv. bij het eten. Hoewel Jans begreep dat Hoemaak zou inzien, dat haar
tegemoetkomendheid sterk beïnvloed was door den kalender, wilde ze het niet tot
de laatste dagen verschuiven, want dan zou Hoemaak het heelemaal teveel verwacht
hebben.
Ze waren aan 't koffiedrinken, Jan was net weg naar school. Nu zal ik het doen, dacht
Jans. Een zenuwachtige angst joeg in haar op, alsof zij een eigengemaakt gedicht
moest voorlezen aan 'n alles wegspottend, voor poëzie ongevoelig mensch. Ze wilde
spreken, trok terug...... Op zoo'n oogenblik hebben kleinigheden een geweldige en
tegelijk wonderlijke beteekenis. Hoemaak had net een boterham doorgesneden en
zij moest wachten tot zijn mond leeg was, toen zei ze:
‘Vind je ook niet dat we eigenlijk eens moesten bepraten wat we van ons feest
zullen maken?’ Zij stond stom verwonderd over zichzelf, zoo echt, zoo aardig en
natuurlijk had het geklonken.
‘Een dinertje in Central, met ganzen, kalkoenen, patrijzen, hm, niet kwaad hè,
hazen en...... nee, dat zou teveel worden, haha, een heele arke Noachs’. Als Hoemaak
wat wij zouden noemen aangedaan was, dan zei hij gewoonlijk gekke dingen, of
misschien klonken ze alleen maar gek, omdat men het antwoord in overeenstemming
met ‘gevoel’ zou verwacht hebben.
Weer hadden beiden even een angstige gewaarwording van elkaar vreemd zijn.
Gelukkig was Hoemaak op dat oogenblik zoo onhandig een bord van de tafel te
schuiven, hij kreeg een verwoed standje en ze waren verzoend.
Het bruiloftsfeest, een diner in Central, het grootste hotel te K. was achter den rug.
Men had ook Dr. Thijssen uitgenoodigd, hij had echter zijn verontschuldigingen
aangeboden niet aanwezig te kunnen zijn. Ook
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aan enkele heel deftige families waren uitnoodigingen verzonden, van dat soort
uitnoodigingen, die de grootste verbazing zouden wekken als ze aangenomen werden.
Alle aanwezigen praatten er nog dagen later over, hoe Dr. Huet zoo aardig was
geweest, zoo zonder gewichtigheid. Sommige personen hebben er maar o zoo weinig
voor te doen om aardig gevonden te worden, zij laten slechts voor een keertje weg
wat hen vroeger onaangenaam deed zijn en de menschen zijn voor die kleine
verbetering zoo dankbaar, dat zij hem, alleen al om het verblijdende van de gunstige
tegenstelling met vroeger, aardig vinden.
Ook Jans vond haar man nu nog zoo kwaad niet, zij dacht er heelemaal niet meer
aan hoe hij vroeger tegen haar geweest was, wat zij in al dien tijd geleden had; zij
wist alleen maar, dat het nu feest was, dus nu alles goed, en dat zij vandaag
vijf-en-twintig jaar, vijf-en-twintig jaar! met hem had samengeleefd, dag aan dag.
De vreugde in dat haar zoo vertrouwde zorgelijke gezicht ontroerde haar, het was
feest vandaag èn...... hij was toch nooit een kwaje man geweest!
Hoemaak, door de hartelijkheid van de menschen getroffen verleerde iets van zijn
knorrigheid. Die paar dagen van feestvieren hadden een lichte blijheid in zijn ziel
achtergelaten, 't was of hij nu voor het eerst met dat soort gevoel kennis gemaakt had
en het hem zoo goed bevallen was dat hij er proeven mee wou gaan nemen voor de
toekomst. Zijn tafelspeech was wonderlijk, hier overtrof Hoemaak zichzelf bijna in
wonderlijkheid, zijn woorden waren letterlijk:
Geachte aanwezigen,
U allen hier aanwezig te zien is mij een groote vreugde, een groote eer, een groote
voldoening...... hm...... juist...... precies.
Voor de tot mij gesproken woorden...... mijn dank. Mij dunkt de plaats van een
mensch in de wereld zonderling, zoo zonderling zelfs dat het vreemd mag heeten
wanneer zooveel andere menschen zich voor je de moeite nemen...... zich aan te
kleeden...... ûh...... in rok en...... en...... (hier werd hij zichtbaar verlegen)...... ik
meen...... ik bedoel...... dat 't vreemd is dat mijn uitnoodiging de macht heeft gehad
U hierheen te dwingen...... jahahaha...... U te dwingen hier plaats te nemen en...... te
eten!
Ik ben U allen dankbaar...... zeker, dat U dit voor mij hebt over gehad...... was 't
niet voor allen een aangename taak, voor sommigen...... ûh...... was 't een
onaangename taak......
De zieken te bezoeken is mij nòoit een onaangename taak geweest, immers de
beterschap van mijn patiënten was mijn belooning, en de
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verslechtering het teeken van mijn...... van de machteloosheid der wetenschap.
U allen zoo om mij ziend, zoo vol hartelijkheid, dan vraag ik mij waarlijk af,
waarmee heb ik dat verdiend...... Ik zeg, hoe oud men ook is, de wereld verbaast
steeds......
En niet alleen de wereld, eigenlijk ook mijn vrouw...... heeft ze mij niet al die jaren
trouw in mijn praktijk geholpen?......
Dit glas wensch ik dan ook...... te ledigen, o, ik wil U allen dadelijk gelegenheid
geven dat ook te doen...... maar...... ìk wensch het te ledigen op de gezondheid van
mijn vrouw......
Ongeveer een maand na het feest werd Hoemaak ziek.
Er ligt iets komisch in, wanneer een dokter ziek wordt. Hij voelt zich door de
natuur beleedigd; weigert gewoonlijk hulp: ‘alsof 'n collega het beter wist dan hij!’
Daar kwam nog bij, dat Jan juist met blindedarmontsteking te bed lag; nu ook den
zoon niet te kunnen helpen ergerde Hoemaak dubbel.
Den eersten dag zei Hoemaak, dat het heel leerzaam was voor een dokter ook eens
voor zichzelf recepten te schrijven, daarna merkte hij op, dat eigenlijk alle menschen
van de wereld niet anders doen dan druk zichzelf recepten schrijven.
Zijn ziekte was influenza, zoo constateerde hij, kou gevat.
Dienzelfden nacht kreeg hij echter verregaand hooge koorts. Jans waakte bij zijn
bed. Ze had den dokter uit Z. getelefoneerd even over te komen; Dr. Thijssen vragen
was wel zoo eenvoudig geweest, ze dorst het niet.
Hoemaak lag te ijlen. Tusschen allerlei onsamenhangende dingen waaronder
meermaals het woord rijtuig genoemd werd, kon hij dan plots op zachten
kinderlijk-vragenden toon slaperig zeggen: ‘ik heb koorts, hè Jans?’
Deze opmerking klonk voor een doktersdiagnose al zeer weifelend. Als om deze
diagnose te bevestigen, begon hij dan weer vreeselijk te ijlen, haalde alles door elkaar,
zelfs meende Jans een oogenblik haar naam te hooren, zij luisterde gespannen, meer
scheen hij zich echter niet over haar te willen uitlaten. Om één uur 's nachts kwam
de dokter uit Z., voor een collega had hij dat wel over. Waarschijnlijk moet het hem
ook een zekere voldoening geschonken hebben, zijn ouderen concurrent nu te moeten
gaan genezen.
Hoemaak herkende hem niet, zijn wijd-open brandende oogen schenen werelden
te zien, voor gewone stervelingen ontoegankelijk en wat de taal betreft onverstaanbaar.
De dokter was over Huet's toestand weinig tevreden, hij beloofde den volgenden
morgen even terug te komen.
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Het was met Hoemaak zeer ernstig. Bij de influenza had zich een longontsteking
gevoegd. Eerst den volgenden avond kwam hij weer tot vol bewustzijn. Hij was als
niet te herkennen. Zijn gezicht leek op 'n doodshoofd, zoo waren de oogen
weggezonken, de wangen ingevallen.
‘Het loopt ten einde, Jans,’ zei hij; ‘het is de oude niet meer, hè,’ liet hij er met 'n
poging tot 'n glimlach op volgen.
Een hevige hoestbui belette hem verder spreken. Hij hield zich een zakdoek voor
den mond die zich snel rood kleurde.
‘Gek,’ zei hij, toen hij weer wat bedaard was, ‘zoo dikwijls heb ik het bij anderen
gezien en nu ga ik het zelf meemaken. Geen mensch komt toch op de wereld in
ervaring te kort......’
Een wonderlijke glimlach lag op Jans' gezicht, men zou bijna gezegd hebben een
grijns.
Na een tijdje gezwegen te hebben voer Hoemaak voort:
‘En toch zou ik nu graag voor mijn eigen bed gestaan hebben, het potlood in de
hand; niemand zal dit rotte lichaam nog kunnen genezen, ik, ik zou het gekund
hebben, geloof je ook niet, Jans?’
‘Ja, Hoemaak, ja, ik geloof het......, als je eens probeerde wat te slapen.’
‘Ha, je gelooft het, nietwaar, je hebt gezegd dat je het gelooft...... je gelooft 't......’
Hij sliep in.
Eenige dagen gingen sukkelend voorbij, zoo wanhopig, zoo zonder licht als slechts
zelden dagen in het leven voorbijgaan.
Zulke dagen zijn ‘het leven’ niet meer, het zijn de voorboden van den dood, het
is de dood zelve.
Geen gedachten in het hoofd als: hoe zou het over een uur met hem zijn, geen
gevoelens in het hart dan doffe angst, stompe angst voor het onvermijdelijke, zonder
begrip van wat dan zou zijn. Men is als een mensch in een kerker, 's nachts, in
verstikkende duisternis. Voor den buitenmuur loopt een wacht heen en weer, staat
stil......, gaat weer verder...... het is de tijd.
Bij de eerste ochtendschemering zal men ter dood gebracht worden. Men staart
in het donker naar waar men de kleine vierkante opening in den muur weet.
Schemert het daar al niet wat lichter, neen, bedrog......
Vreemde roode plekken verschuiven voor het oog. Duisternis. Een ontzettende
angst komt opeens, men voelt zich alleen, rondom duisternis, men i s a l l e e n in
golven van duisternis, alleen! eeuwig......
De wacht gaat heen en weer......
Een kleine vierkante plek schemert......
Jans keek Hoemaak aan. Hij had net de oogen geopend, in die oogen lag iets dat
haar koud maakte.
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‘......Ik sterf,’ mompelde hij als verbaasd.
Hij sloot de oogen, een diepe nadenkendheid schaduwde over zijn gezicht, als
zocht hij de waarde van die woorden te realiseeren.
Zijn eene hand bewoog, verschoof even in de richting van Jans.
Zij begreep, lei haar hand in de zijne.
De hand drukte even haar vingers.
‘...... altijd...... veel...... van je gehouden......’
Zij moest zich voorover buigen om het te kunnen verstaan, zoo zacht ademde hij
de woorden uit.
‘...... moeder......’
Koude rillingen liepen haar over het lichaam, zij voelde haar oogen zonder tranen,
pijnlijk groot staren, stekend.
‘...... ik sterf,’ zei hij nog eens, het heele gezicht in moeizaam zwaar peinzen
saamgetrokken.
Toen verslapten langzamerhand de plooien, het voorhoofd gladde zich, het was
als streek een koele hand er totrustbrengend overheen, hem als 't ware toestemming
gevend zich niet meer met aardsche zorgen te vermoeien. Het gezicht lag rustig,
plechtig......
Dood.
De begrafenis van Dr. Huet was de grootste, die er nog in jaren in K. geweest was.
Zelfs de menschen die zich het meest aan hem geërgerd hadden liepen een eind met
den stoet mee.
Men herinnerde zich hem als ‘'n type’ en eerde in hem zijn kundigheid. Men
beweerde nooit boos op hem geweest te zijn en zijn eigenaardigheden altijd als
onafscheidelijk behoorend bij zijn persoonlijkheid aanvaard te hebben......
Dr. Thijssen en de dokter uit Z. zaten samen in het laatste rijtuig en spraken over de
influenza en hare complicaties......
‘Ja,’ zei de dokter uit Z., en trok zijn dasje recht, ‘ja, Huet was een goed
mensch......’
‘En een héél bekwa - aam dokter,’ voltooide Dr. Thijssen de opmerking van zijn
collega, en keek met vragend opgetrokken wenkbrauwen peinzend het raampje uit......
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Antwoord op een brief,
door Frits Tingen.
Nu wou ik dat ik zeggen kon,
Hoe wondervolle vreugd ik won
Om jou, om jou!
Jij hebt datzelfde mij gezegd,
En 't heeft zich in mij neergelegd:
Een lied van trouw.
Wel zijn wij beiden door het lot
In veler oog gestempeld tot
Misdeelden, wien
Het leven bood slechts bitterheid;
Maar liefde heeft ons hoog geleid,
Tot waar niet zien
Die velen, die te allen dag
Met dwaas vertoon van valsch gezag
Ons gadeslaan,
En ons beklagen om gemis
Dat ook ons dikwijls droevig is,
Doch niet verstaan
Wat Liefde's heiligheid vermag.
Zij hoonen met hun dom gepraat,
Zoolang het niet voorbij ons gaat,
Ons trotsche hart.
Ik wou dat ik hun zeggen kon
Hoe Liefde al ons leed verwon,
Ja, elke smart!
Nu wou ik, dat ik geven kon
Van wat wij putten uit die bron,
Mijn Lief, wij saam,
Aan allen die zoo droevig zijn,
Om iets te stillen van hun pijn,
In Liefde's naam!
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Sonnet,
door P. Otten.
Hoe is het lot der menschen wonderbaar....
Daar komt den heuvel neuriënd afgetreden
Een meisken, roode meien in het haar.
Een jonge man rijst uit het dal beneden,
En wordt in 't mulle wegje haar gewaar.
Bevangen bei vertragen zij hun schreden.
Zonder een woord passeeren zij elkaar En 't kort ontmoeten is voorgoed verleden.
Hoe vreemd is alles en hoe vaak geschiedt
Wellicht een wonder en wij weten 't niet....
Want deez twee zielen, nog te voren ver,
Zijn eensklaps naar elkander heen bewogen:
En voor àl eeuwen is haar baan verbogen
Naar 't stralend einddoel van een nieuwe ster.
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Ik kan niet stil zijn,
door Z. Verstijnen.
Ik kàn niet stil zijn! Leg je handen,
leg bèi je handen bij m' n hart.
Het is zoo moe en zoo verlangend
- het is zoo hopeloos verward.
O, stil zijn dagen, die in neigen
naar nachten vouwen zacht zich dicht
en 's morgens ópen, éen ontvangen
en geven tegelijk, naar 't licht.
En stil zijn nachten, onbewogen
en toch doordrenkt van alle leed
van harten aan hun hart gebogen
als pijn, die in een glimlach gleed.
En stil zijn bloemen, die niet vragen die zonder wil en roerloos zijn, alleen maar 't eigen bloeien dragen - Ik kàn niet, kàn niet stil meer zijn!
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Kroniek.
Boekbespreking.
Benno J. Stokvis, Lodewijk Van Deyssel, een samenvattende studie,
Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Een nog zeer jonge man heeft met dit boekje zijn geestdrift voor een groote litteraire
figuur getoond op een wijze, die aanmoediging en navolging verdient. Goed
gedocumenteerde geschriften over belangrijke schrijvers zijn zeldzaam, veel te
zeldzaam in Nederland. De meesten onzer hebben geen tijd voor zulk werk, dat veel
en ijverig nazoeken vereischt - geen tijd, en niet zoo heel veel lust ook misschien.
Wat mij zoo zeldzaam lijkt is vooral de vereeniging in één persoon van geestdrift
voor het schoone met lust en ijver voor een bescheiden compilatie-arbeid als hier
voor ons ligt. Bescheiden, zeg ik, maar van zeer veel nut en gemak voor beoefenaars
der litteratuurhistorie. Een jonge man, zelf ook al litterair-scheppend werkzaam, en
die zich dan met volle animo aan zulk een arbeid van liefdevolle toewijding zet - het
is, familjaarweg gezegd, allemachtig aardig!
Wij moeten er den heer Stokvis dan ook maar niet te hard over vallen, dat hij het
in deze misschien wel wat ál te veel.... met ons eens is. Alles - zelfs jeugdige durf heeft zijn vóór en tegen. Coenen wees al op het grappig geval, dat Van Deyssel's
bekend ironisch stukje: ‘De Gedachte’ door dezen naïeven jongen vereerder
woordelijk ‘au sérieux’ genomen is. Nog haast jongensachtiger lijkt mij het stukje
zelfcritiek, waarmee Stokvis blijkbaar behoefte had zijn arbeid te besluiten. ‘Wij zijn
tot het einde van onze beschouwing genaderd’, zegt hij daar, op blz. 77. ‘Objectief
en niet eenzijdig hebben wij Van Deyssel in den geheelen gang van zijn ontwikkeling
trachten te beschrijven. Wij hebben niet een kritiekloos loflied willen voegen bij de
vele lofliederen die op Van Deyssel geschreven zijn, en die wèl-beschouwd.... niets
of weinig beweren. Wij hebben gemeend onze liefde en bewondering voor den man
onzer studie het best en waardigst te kunnen uitdrukken door eene geheel objectieve
kenschetsing van zijn persoon en werk. Is onze beschouwing echter geen lyrisch,
niet-dan verheerlijkend heldendicht op Van Deyssels grootheid, anderzijds is zij toch
evenmin een dorre, feiten-opsommende historische schets. Evenwel zal de
opmerkzaam gegevens-naspeurende litterair-historicus, hier menige bizonderheid
kunnen vinden, die nog nimmer gepubliceerd werd. Wij poogden in onze studie een
samenvatting te geven van alles wat tot op heden over Van Deyssel verscheen, en
bekend is. Een groot aantal nieuwe bizonderheden hebben wij kunnen putten uit onze
correspondentie met Van Deyssel en persoonlijke gesprekken. Indien het doel van
ons werk, de studie van dezen grooten schrijver in nieuwe wetenschappelijke banen
te leiden, eenigszins wordt
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bereikt, zullen wij ons zeer gelukkig achten.’ Wij lezers (een meer natuurlijk
meervoud) buigen en bedanken. Wij zijn één-en-al waardeering. Wij begrijpen dat
professor Stokvis het zijn critici gemakkelijk heeft willen maken. En wij twijfelen
niet, of, daar hijzelf het zegt, zijn arbeid is inderdaad geen ‘kritiekloos loflied’ en
‘geheel objectief’. Onderweg naar dit einde hadden wij ons wel nu en dan vermeten
daar eenigszins anders over te denken. En wij hadden dat ook eigenlijk zoo begrijpelijk
gevonden.
H.R.

P.H. Ritter Jr., Lodewijk Van Deyssel, Tweede, herziene druk, Baarn,
Hollandia-Drukkerij, 1921.
P.H. Ritter Jr., Het Land van Wind en Water, geïllustreerd door Alb.
Geudens, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1921.
Ja...., de heer Stokvis zal het wel vreemd vinden, maar wij, voor ons, achten Ritter's
boekje over Van Deyssel méér ‘samenvattend’ dan het zijne. D.w.z. niet dat het méér
zou samen-vatten, maar het lijkt ons van meer samenvattenden, oftewel synthethischen
aard. Daarentegen subjectiever, waarde heer Stokvis, o veel subjectiever! Mr. Ritter
heeft een poging gedaan diep door te dringen in Van Deyssels geest, hij heeft getracht
het wezen van dezen grooten en zoozeer origineelen kunstenaar te kenschetsen. De
levensfeiten, de titels, de meeste details uit Stokvis' boekje heeft hij.... bekend
ondersteld.
Ik sprak van veel subjectiever. Toch ben ik overtuigd dat ook Mr. Ritter heeft
getrácht naar objectiviteit. Maar hoe zou het mógelijk zijn een arbeid als hij hier
ondernam objectief te verrichten? Men heeft er, behalve een pen, immers maar één
instrument voor tot zijn beschikking: de eigen, opnemende, verwerkende, navoelende
en nadenkende persoonlijkheid. Niet geest alleen, niet gemoed alleen, maar
persoonlijkheid.
Ik zal dan ook niet beweren, dat men uit Ritter's boekje geen zeer belangrijke
aanwijzingen krijgt voor het begrip en de kennis van Van Deyssels wezen, maar wèl
dat men er Ritter's wezen toch haast nog beter uit leert kennen. Aldoor hoort men
zijn stem - een sterk bewijs voor het persoonlijk-lyrisch karakter van een geschrift.
Stokvis wordt er neutraal bij. De heer Ritter, met zijn, o zeer bezonken en zelfs
filosofisch getinte, maar toch altijd hartstochtelijke en nerveuse meeningen en
overtuigingen, is dan ook zeker niet de man voor een ‘neutrale’, een zuiver
wetenschappelijke studie.
Lees er zijn ‘Land van Wind en Water’ nog maar eens op na, Elsevierlezer, die
deze even pittige als fraaie reisbeschrijving reeds in de kolommen van dit tijdschrift
genoot. Niet waar, hoe grappig kan hij overdrijven, hoe geestig en haast opgewonden
doorslaan, hoe bijkans studentikoos - ofschoon toch nooit zonder stijl, zonder
voornaamheid - fantaseeren.
De heer Ritter - en het was iets, dat hem zeer ten goede kwam bij
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zijn karakterschets van Karel Alberdingk Thijm - heeft veel gemeen met dien fellen
woord-geestdriftige. Ook hij is een geboren schrijver, stilist en stijl-kenner; ook hij
is een zeer subtiele geest en vaak een.... haast éven pijnlijk-bewuste.
H.R.

Frits van Raalte, Kinderen en Menschen. Amsterdam, N.V. Drukkerij
Jacob van Campen; z.j.
Dat zijn nu nog eens de zaken, waar ieder maar stevig verstand van heeft: onderwijs
en opvoeding. Alleman kakelt mee, ieder is druk aan 't hervormen. Ons onderwijs
deugt niet; onze opvoedingssystemen zijn verouderd! De meneer die, door zijn, laat
ons zeggen, administratieven werkkring meer of minder ‘nauw’ wel met instellingen
van onderwijs in aanraking komt, heeft het tegenwoordig al lang in de gaten. Hij
ontdekt dagelijks nieuwe gebreken, dies schrijft hij daarover in de krant. De dame
van meer of mindere ontwikkeling, die voor háár kinderen nu wel eens het bijzondere
wil - nietwaar, Jan-Alleman gaat tegenwoordig maar op elke school? - heeft ergens
gelezen, dat je je kind moet o b s e r v e e r e n . Zij observeert en noteert, en schrijft
haar onbenulligheden in M o n t e s s o r i . Van de vakmenschen pruttelt de oude
Heer-met-slechten-stoelgang, die het in z i j n tijd beter gekend heeft, driftig in het
openbaar, terwijl voor het kinderlijk idealistje, dat het gansche land afzwierf, alles
zag, alles hoorde, alles betuttelde en beduimelde, welhaast geen periodiek meer veilig
is. Om van de tallooze hap-en-snap-weters en van het geslacht Meeprater maar te
zwijgen. Het is waarlijk een lieve lust. Geen periodiek, of het heeft zijn rubriek over
opvoeding en onderwijs - althans zijn hoekje waar over het kind vrij-uit kan gebabbeld
worden. En het eenige, waarover men zich ten slotte nog maar verbazen kan is, dat
trots de vele belangstelling, en de gratis adviezen tot hervorming, het onderwijs, naar
aller onveranderlijk getuigenis slecht blijft en.... hervormd moet worden.
En dan de vele boeken! De vele dikke boeken. De praatboeken. De kletsboeken.
De boeken van allemaal liefst 400 pagina's.
Zooals nu de heer Frits van Raalte er weer een schreef. Een geweldig dik boek.
Een boek van heusch geen klein formaat. Driehonderdvijftig bladzijden alsmaar
letters-op-papier. Alsmaar opstellen voor de krant, nu hier gedegen gebundeld.
Opstellen over onze en der kinderen tekortkomingen. Opstellen met nuttige wenken
en verstandige ervaren raadgevingen. Beschouwingen over het gentleman-boefje;
over kinderen die ‘mooi’ zijn.... beschouwingen van wel 24 pagina's. En over Fra
Diavolo, heel interessant. En over het getuigenis van kinderen.... heel geleerd. Over
de kunst van bevelen.... vol van nieuwe perspectieven. En.... en.... nog een heele
boel!....
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Ja, waarachtig! En dat alles zóó maar neergeklad; zonder.... stijl. Zonder....
persoonlijkheid. Ach God! zonder persoonlijkheid.... in zaken van o p v o e d i n g !
Laat mij even het gekabbel van dit vriendelijk gepraat doen hooren:
‘Het beste middel om gedaan te krijgen wat men gedaan wil hebben is: te maken
dat de jongens of meisjes meenen dat ze spontaan uit zich zelf doen, wat we van hen
verlangen, zooals door ‘mogen’ of een soortgelijke term. Daarvoor is tact noodig,
dien we dikwijls vinden bij vrouwen: de echtgenooten gelooven dan dikwijls, dat ze
uit eigen beweging doen, wat eigenlijk de bewuste wil is van hun vrouw. De tact
bestaat hierin, dat men de meening doet ontstaan, dat het de eigen wil is van dengene,
die dit of dat doet, welke hem er toe aanzette, misschien wel op deze wijze: ‘O ja,
Herman, voordat je naar de vergadering gaat, wou je nog een schoone boord omdoen?’
Het hangt van den aard der personen af, hoe men het moet aanleggen, maar in het
algemeen kan men zeggen: ‘Hoe indirecter het bevel is, des te gemakkelijker zal het
worden opgevolgd, daar het dan een minimum van verzet opwekt of zelfs elk
denkbeeld van verzet buitensluit.’
Enzoovoort.
En het gekke van het geval is nu, dat er volstrekt geen reden is, om hierover speciaal
den heer Van Raalte hard te vallen. De heer Van Raalte is een bekwaam man, die
veel weet van de zaken waarover hij schrijft. Wel mag men hem vragen, of hij nu
werkelijk al zijn krantenartikels geschikt vindt voor eene uitgave in boekvorm, maar
verder treft hem toch geen b i j z o n d e r e n blaam.
Het is eene ziekte. Aan alle kanten, wààr men komt, hoort men vrijmoedig gesnater
van het loslippige s t i j l l o o z e soort als ik boven citeerde. Breedvoerig, omslachtig,
zelfgenoegzaam gewawel over in den grond toch zoo ernstige en gewichtige dingen.
En nergens verrast eens eene oorspronkelijke gedachte.
Ik meen dat al deze lieden te veel naar ‘het kind’ kijken, en te weinig naar....
zichzelf. Elk ontwikkeld mensch kan wel een verstandig woord over opvoeding en
onderwijs zeggen - is hij daarom meteen ‘geroepen’? Immers noch geroepen, noch
uitverkoren. 't Zijn allemaal woorden in den wind.
Er wordt, over het onderwijs, te veel gepraat. Er wordt, over het onderwijs, te veel
geschreven. Er wordt te weinig.... gedacht. Te weinig gezwegen.
Méér zwijgen. Méér aanschouwen en gadeslaan. Méér onmiddellijk d o e n . Meer
o o r s p r o n k e l i j k doen.
En zoo wie, als de heer Van Raalte, deze dingen wel geweten hebben, doch hebben
dezelve niet gedaan....
D.TH.J.
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M.H. van Campen, Nederlandsche Romancières, Leiden, A.W. Sythoff's
Uitgevers-Maatschappij, 1921.
Kritiek, uitgeoefend op kritiek? Het ware al te dwaas. Zelden, goddank, wordt in het
kamp onzer letteren gestreden omtrent een al dan niet ‘billijk’ oordeel, in kritieken
uitgesproken. Als ‘kritiek’ kan men deze drie opstellen bovendien niet kenschetsen.
Het zijn essays, studies, in de Gids verschenen, later verzameld tot een bundel. Zij
behooren tot het genre waarin een Saint-Beuve, een Van Deyssel, Brandes of Gundolf
zulk een hooge trap van volmaaktheid wisten te bereiken.
Wel kan, met deze grooten, M.H. van Campen voorloopig niet in het strijdperk
treden, maar zijn werk bezit toch eigenaardige deugden en beminnelijke
eigenschappen, welke hem van lieverlede een plaats deden veroveren onder de
bekende litteraire critici van Nederland.
Wanneer wij er toe overgaan eenig oordeel uit te spreken over werk van deze
geaardheid, dan zal onze persoonlijke houding ten opzichte van de figuren welke de
auteur tot zijn onderwerpen verkoos, nauwelijks een rol spelen in onze beschouwing.
Ons standpunt, onze waardebepaling blijven als achter de schermen, zij zijn er
wel, doch latent. Wel kunnen wij, in de stilte van het lezen, instemmend glimlachen
of onze wenkbrauwen fronsen van verwondering - onze diepste aandacht verwijlt
bij zaken, gewichtiger dan die onzer eventueele eensgezindheid.
Waarvan wij vervuld zijn, het is de wijze waarop dit alles geschiedt, het is de geest
die uit de regels spreekt, het is het rhythme der zinnen, de val der woorden - het is in het kort - de persoonlijkheid welke zich openbaart in iedere alinea. Kennis zal den
essayist een machtig wapen zijn, zelfbeheersching een onmisbaar element, doch even
onontbeerlijk als den romanschrijver is ook hem: menschenkennis. Want het gaat er
om dezen mensch, die de auteur is veler werken, te begrijpen, te doorgronden,
bovenal: hem synthetisch te overzien. Wie - niet een enkel werk van een bepaald
kunstenaar, doch heel zijn persoonlijkheid, sprekend uit heel zijn oeuvre, ten voeten
uit wil beelden, is, strikt genomen, zelf schepper. Hij weet het veeldeelige tot eenheid
te binden, hij weet het verwevene te ontwarren, de tegenstrijdigheden lost hij op in
een hoogere eenheid; méér moet hij zijn dan de man eener wetenschappelijke
documentatie.
Natuurlijk spreken stellig óók zijn scherpe speurzin en zijn koele aandacht, welke
kennis tot steun heeft, een rol van beteekenis in dit soort van werk - want zulk een
arbeid is onvolledig zoo de figuur des schrijvers niet óók werd verklaard uit het
gezichtspunt der historie, zoo niet de kunstenaar er wordt beschouwd als, in zekeren
zin, product van zijn tijd en beïnvloed door stroomingen of geestverwanten.
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In hoeverre nu, zult ge vragen, beantwoordt Van Campen aan dit - niet eens volledig
- voorschrift?
Over al deze eigenschappen beschikken, doet hij stellig niet. De beheersching mist
hij en dit is een droef gemis, want zelfs het schoonste lied wordt bleek zoo het van
een te langen adem is.
Men zou kunnen zeggen dat deze litteraire essays ontbreekt: stijl. ‘Stijl’ in de
beteekenis van gedachten- en vorm-beheersching.
Een eigenaardige contradictie openbaart zich in Van Campen's psychische
gesteldheid, het is deze: hoewel hij geheel is vervuld van zijn onderwerp, hoewel hij
zich er aan geeft met de liefde van zijn geest en zijn hart, kan hij zich niet weerhouden
af te dwalen langs de wegen der lyriek die, noodzakelijkerwijs, in dit verband, van
een al te subjectief gehalte moet zijn. Hij begeeft zich, argeloos, in een labyrinth van
volzinnen en wij verwijderen ons àl te ver van het doel. Wel kan het zijn, dat dit
slechts ons zoo schìjnt, daar wij niet bij machte zijn de kronkelwegen zonder
vermoeienis af te leggen - maar, om het even: wij vragen een gids, die den weg weet
- niet een die nog zoeken moet....
En toch, nauwelijks hebt ge deze opmerking gemaakt of bij een volgenden zin
ademen wij blij en rustig op: hoe treffend, hoe klaar, hoe eenvoudig is het opeens en
hoe diep heeft zijn aandacht gepeild! Het kan wel niet anders, want deze schrijver
legt zoo lang, zoo vol liefde, het oor te luisteren aan het hart van zijn object zelf, hij
is zoo welgemeend geestdriftig en toegewijd, dat de schoone resultaten niet uitblijven
kònden.
Drie romancières, vrouwen van eenzelfde generatie, heeft hij uitverkoren: Augusta
de Wit, Margo Scharten-Antink en Ina Boudier-Bakker. Zijn dit ‘de besten?’ Wij
zullen die vraag onbeantwoord laten.
Stellig zijn zij de bewonderende aandacht van dezen essayist volkomen waard.
Maar in zijn inleiding belijdt hij wie hij boven haar, boven alle huidige romanciers
verheft: Het zusterpaar der achttiende eeuw: Betje Wolff en Aagje Deken. Hen noemt
hij de menschenscheppers bij uitnemendheid. Haar schenkt hij zijn innigste woorden,
zijn bijna kinderlijke liefde.
Deze liefde welt uit den rijkdom zijner natuur. Zijn wezen is warm en tot
bewonderen geneigd, het is volbloedig en speelsch, hij bezit een drang naar sierende
uiterlijkheid en naar dramatische bewogenheid. Hij is scherp van blik, doch hij mist
conceptie. Zijn opstellen zijn niet ‘gebouwd’, men ziet ze niet rijzen voor het innerlijk
oog, gelijk monumenten, ook missen zij de kloeke, onverbiddelijke aanhef, het
wezenlijk afsluitend slot. Zij zijn een menigte rake, geestige notities waaraan de
eenheid ontbreekt; de eenheid, die nochtans, dit bespeurt men bij aandachtig lezen,
wel leefde in het begrip van den schrijver, doch die in het werk niet tot organischen
bloei kwam. Een los boeketje, dat nooit een stevige struik worden kan.
J.D.W.
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Onze kerkhoven.
Of 't onder invloed van den griepbacil is, dat ik deze sombere regelen neerpen, ik
ben er me niet met zekerheid van bewust. Evenmin weet ik, of tijdens de
Fang-dynastie (618-906 n.Chr.) deze bacil reeds het menschdom plaagde. Zeer zèker
is, dat ook reeds toen voor een ieder het vertoeven op dit aardsche tijdelijk was,
althans voor zijn stoffelijk-ik. En wanneer 't àl waar is, dat na den dood zijn geest
bleef voortleven, dan moet toch zeker voor den ouden chinees, die het hier afgebeelde
beeldje (zie bl. LV) meekreeg op zijn graf, dit hoogst artistieke gezelschap een
onuitsprekelijke troost zijn geweest. Zeer zeker van meer blijvende waarde dan de
spoedig verflensde grafkransen, welke wij onze dierbaren doen vergezellen.
Welke, misschien godsdienstige, bedoeling dit chineesche gebruik eertijds had,
of langs welken omweg dit beeldje uit zijn oostersch graf ten slotte verzeilde in een
Amsterdamsche collectie (Heerengracht 489, waar 't voor belangstellenden is te zien),
belangrijker dan dit te weten is voor ons op te merken de buitengewone kwaliteiten
van dit primitieve beeld, van zacht gebakken klei, uit de Fang-dynastie.
In al zijn eenvoud toch van vormgeving zoo groot en van houding zoo fijn gevoeld.
De buitengewone expressie van 't gelaat heeft op de foto aan waarde ingeboet. De
kleur welke vroeger opgepenseeld en niet ingebakken werd, verdween door den tijd
nagenoeg, maar heeft juist in zijne vervaagdheid zoo'n buitengewone charme.
Terwijl ik met behulp van deze gebrekkige foto al de genietingen bij het
beschouwen van dit beeldje-zelve voor den geest tracht te roepen, komt weer de
ellendige griepbacil me versomberen en moet ik bedenken hoe wij, westerlingen,
aan onze dooden meegeven een wanstaltig ordinaire grafzerk van blauwe steen en
een kransje van blikken blaadjes. Dit alles, als laatste uiting van eerbied voor onze
allerdierbaarsten; op 'n koopje, mijneheeren, liefst op 'n koopje!
Aan de verfijnde beschaving, welke met zulke artistieke statuettes van piëteit voor
de dooden getuigde, reeds twaalf eeuwen geleden, zijn wij, materialistische barbaren,
nog niet toe en wij maken onze kerkhoven tot een kraam van allerbanaalsten
wansmaak.
Is hierin eindelijk niet eens verbetering te brengen? Zeer zeker! Ik ben overtuigd,
dat wanneer men op meer waardige wijze zijne afgestorvenen zou wenschen te
gedenken, hier den b e e l d h o u w e r een taak is weggelegd. En ik moet eraan
herinneren, hoe men in Duitschland en Denemarken sinds lang tot betere inzichten
en resultaten kwam, dank zij Herman Obrist en anderen.
TJIPKE VISSER.
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Tentoonstelling Floris Verster in den kunsthandel Huinck.
Hermine Marius, de voortreffelijke kenster van onze 19e eeuwsche schilderkunst,
vergiste zich, toen ze in 1902 F l o r i s Ve r s t e r , wiens telkens wisselende
kunstuitingen haar, als zoovelen, verbaasden, een cerebrale natuur noemde. Had ze
nu, 20 jaar later, de hoewel kleine, toch overzichtelijke tentoonstelling van Verster's
werk van 1887 tot heden mogen zien, ze had anders geoordeeld. Want de verschillende
uitingsvormen blijken allerminst ‘bedacht’, maar de natuurlijke vormen waarin een
zich steeds ontwikkelende en verdiepende mensch en kunstenaar aan zijn bewegelijken
en gecompliceerden geest uiting gaf. Naast de hartstochtelijkheid, die zijn dieper
wezen uitmaakt, is in Verster de zeer sterke neiging tot indringende aandacht, die
zich tot dieper schouwen ontwikkelen kan. En waar de eerste vooral zich uitspreekt
in de periode vóór '94, al vertoont ze zich sporadisch ook later, verschijnt de bezonnen
aandacht daarna, eerst als een schijnbaar gewilde reactie, een zelfbedwang dan, als
de even sterke eigenaard van dezen bewust stijgenden mensch, die in de vormen het
wezen speurt, en, zichzelf verdiepend, den vorm van zijn kunst vervolmaakt en
verdiept, tot ze in den allerlaatsten tijd zich meer schouwend en bewogen toont. Dat
Verster dezen weg ging is niet wat hem in 't bizonder onderscheidt, daar deze zelfde
eerste wending zich na 1890 ook op het verder gebied van onze kunst voltrok en ook
de nieuwe wending zich wederom nu bezig is te voltrekken. Doch het bizondere,
hem eigen, is de intensiteit en gloed van zijn passie en daarmee overeenkomende
brio van schildering en felheid van kleursamenstellingen en tegenstellingen in het
eerste soort werk; en de intensiteit van zijn aandacht voor de vormen als levens- en
wezensuiting met de overeenkomstige vastheid en gaafheid van beelding in de tweede
soort. Ook in de nieuwe wending, die zijn geest den laatsten tijd te nemen schijnt, is
het wederom de hem eigen mogelijkheid tot geestelijke spanning, die hij ook nu weer
in toets en kleur voelbaar maakt.
Op de tentoonstelling te Utrecht zien we uit de jaren vóór 1890, toen nu deze dan
gene meester der Haagsche school nog op den jongen Verster inwerkte, als
belangrijkste schilderij: ‘Het witte Huis’, belangrijk om den toon en vooral om de
grootschheid van visie en breedheid van behandeling. Dan, na de aquarel der koel
realistisch geobserveerde ‘Doode Kippen’ zien we er, als een onbedwongen uitbarsting
van zijn passie-ziel, de een jaar later in '92 ontstane: ‘Cineraria's’, kleursymfonieën,
waar 't vlammenrood schettert achter diep donkere rooden en violetten, contrasteerend
met blauw en fel groen, en ‘de Pioenrozen’ van '93, waar boven schellen vuurgloed
carmijnrood bazuint en de gloeiingen in 't broze glas op den voorgrond naklinken.
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Hoe spoedig zich daarna de wending voltrok, we bemerken 't in ‘De Tuin van
Endegeest’ van '94. De schilder, die nog pas vol brio de kwast hanteerde, de kleuren
neerborstelde, nam nu de waskrijtjes ter hand en teekende zorgvuldig de perken en
wegen, het huis, de struiken en boomen, waarachter wild de wolken wegtrekken,
naklank van de innerlijke bewogenheid, die zich daarna nog slechts sporadisch toont.
Het is in de jaren, die volgen, of de schilder tusschen een enkele hartstochtelijke
kleuruiting, - de gloedrijke ‘Floxen’ getuigen er hier nog van, - zich dwingt tot de
rustige aandacht, waarbij de fijne waskrijtjes het werktuig worden, dat de op elk
vorm-onderdeel gerichte waarneming zuiver verantwoordt. Zoo observeert hij o.a.
het kiemend leven van den zich ontplooienden kastanjeknop. En elken vorm van
ding of bloem ziet hij, zoekt hij te doordringen en weer te geven als wezens-, als
levensuiting. ‘Anna's Snurkie’ die zeldzaam mooie teekening van het doode
Kanarievogeltje, is er één van de gevoeligste voorbeelden van, ‘de Gemberpot’ naast
‘de Appelen op tinnen bakje’ wellicht de zuiverste. Maar ondertusschen wordt ook
weer de kwast, al zal het meest de kleinere kwast zijn geweest, ter hand genomen;
want te veel is Verster de kleurgevoelige, dan dat de zuivere vorm hem voldoende
was.
De ‘Bokkingen’, de ‘Darwintulpen’, de ‘Doode Roek’, o.a. geven er hier blijk
van. En meer en meer wordt elk ding bekeken, of hij raadsels van hun wezen en
wording ontvouwen wou, en ze stellen in 't licht van zijn liefdevolle bewondering.
Hoe dit bij den zoo ‘knappen’ Verster toch met steeds hernieuwde studie gepaard
ging, we zagen het op deze tentoonstelling vooral in: ‘De drie Kannen’. Allereerst
is er een voortreffelijke waterverfs c h e t s , dan een daarnaar geschilderde
olieverfschilderij, waar elk der kannen vol aandacht bekeken is: we zien ze naast
elkaar op de zink-bekleede tafel elk in den eigenaardigen vorm, waarin 't wezen
schuilt van hun wording en hun gebruik gedurende eeuwen. Maar in een tweede
schilderstuk zijn ze opnieuw beschouwd met nog sterker geconcentreerde aandacht
en om de kenmerkende bijzonderheden, tot de in 't zink geslagen spijkers toe, en
tevens - hij geeft ze hier als een gesloten groep - als samenvattende vormeenheid.
Hoe op deze wijze aanschouwd het S t i l l e v e n werkelijk l e v e n voor hem werd,
sterk merkbaar is het in de ‘Tinnen buisjes’, de half uitgeknepen blutserige buisjes,
met een enkel rood etiquetje nog op de glimmende, voor een deel van den inhoud,
beroofde lijfjes, met humor in beelding en groepeering gegeven. Dan, in de p l a n t e n
is het, dat hij het leven met liefde heeft gespeurd, d e b l o e m e n vooral, elk in haar
bizonderen aard en schoonheid uitbeeldend, de teerheid der Vo o r j a a r s b l o e m e n ,
de ‘Meizoentjes, het ‘Bloemkransje’, of in fijne bizonderheden of in haar
saamhoorigheid, als de ‘Cinia's’, ‘Dahlia's’;
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waarbij ook vaas of bak, die ze bevat, tot schoonheidsbeeld verwerkelijkt werd. Het
allermeest wellicht heeft hij de eenheid bereikt tusschen wezenen vormbeelding in:
‘De Kastanje’. Dit schilderij geeft niet eenige willekeurige kastanjes. Deze vruchten,
die men, blauw omwaasd, zich als 't ware ziet losmaken uit de zacht gevoerde stekelige
huls, het is D è K a s t a n j e als levensbeeld herschapen.
Maar na deze bereiking van 1919 volgt - er zijn slechts enkele schilderijen, die er
hier blijk van geven - de nieuwe wending: Weer verschijnt het persoonlijk, meer
bewogen gevoel. Een paar kleurige bloemstukken: ‘Cinia's en Riddersporen’ en het
‘Boerenbruiloft’ genoemd bouquet getuigen ervan door den breeden streek en losser
kleurenzwier. Maar sterker spreekt ervan en op geestelijke wijze, met de aandacht
van de vorige periode geworden tot een schouwing, wier kracht tot uiting dringt, de
elders in deze aflevering behandelde: ‘Stoel in Tuin’, evenals, dieper nog ‘De
Leuningstoel’, die ik vroeger bij de firma Huinck mocht zien, en het hier aanwezige
‘Portret van den heer Bremmer’. Dit portret is geschilderd met een streek, die vurige,
innerlijke kracht verraadt; het gelaat in bruine en blauw paarse tinten, met 't felle,
iets te felle licht op de slapen, 't geelachtig haar, de oogen die naast den markanten
neus zijdelings neerkijken met den sterken en toch doffen blik van wie tevens naar
binnen kijkt, met een mond, waarvan de groote bovenlip de onderlip naar beneden
dwingend sluit, waarachter men, naar de kaken en wangdeuken aangeven, de tanden
wilskrachtig vastgeklemd weet; om de hals de vastgeknoopte blauw-witte das, en de
zwarte jas in zware, zakkende plooien, die mede het karakter van den drager bepalen.
Een vergelijking van dit portret met dat van ‘des Schilders Vader’ van twintig jaar
vroeger doet ons de ontwikkeling van Verster's persoonlijkheid en kunst het duidelijkst
beseffen.
Daar, wat men noemt ‘een goed geschilderd portret’ - de kop alleen uitgewerkt,
de blozende kop van een beminnelijk oud man met zilvergrijs haar, de jas slechts
even aangeduid - gevend de impressie van den schilder met de liefde van den zoon,
zonder echter het diepste wezen te benaderen. Meer naar het uiterlijk, zooals ook
goede vrienden hem zullen gezien hebben. Maar uit dit ‘Portret van den heer
Bremmer’ gaat een kracht die, buiten mooi of leelijk vinden, op ons inwerkt, en elk
deel er van werkt mee tot de expressie, elke streek zelfs, gevolg van een
wezensdoorgronding van den afgebeelden mensch, met een intensiteit van de
schouwende krachten van den schilder en van de mogelijkheid van directe omzetting
van deze in zijn uitvoerende kunstdaad, waartoe de tusschenperiode van aandachtige
waarneming hem voorbereid heeft.
C.V.H..
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Willem de Zwart bij d'Audretsch en Mettes.
Er is hier een verzameling van ongeveer een vijftigtal werken van dezen schilder
bijeengebracht. Het is natuurlijk een beknopt overzicht van dezen geweldigen werker,
die er als schilder, teekenaar en etser een tot nu toe onoverzienbaar aantal - waaronder
velen van zeldzame beteekenis - heeft voortgebracht.
Waarom nu de Zwart?
Als het een verschijnsel genoemd mag worden, voortkomende uit zoogenaamde
erkenning, meerdere erkenning tegenover de beteekenis van dezen schilder, is het
wel wat laat, maar dan bedenk ik: beter laat dan nooit.
Maar nu komt het verwonderlijke - waarmede ik me geenszins de illusie maak
van instemming en me genoegelijk weet te schikken, als in het onvermijdelijke - het
wonderbare, dat het voor hen die (wanen) voor te lichten - als tegenstelling met de
voorafgaande categorie: die voorgelicht worden - nog te vroeg is, om de waarde van
deze kunst voor onzen tijd zuiver te bepalen niet alleen, maar ook zelfs maar
individueel te waardeeren.
De oorzaak hiervan?
De Zwart is schilder, schilder tout court, absoluut niets anders dan schilder en zijn
werk - voor zoover mogelijk - is niets dan absolute schilderkunst.
Tegenover de absolute schilderkunst, de schilderkunst zonder de diepere
zielsopenbaringen (?), staat de gebruikelijke critiek woordenarm, zoo niet stil vijandig
- er zit geen copie in - en ze wordt woordenrijker naarmate het absolute karakter afen de gevoelselementen toenemen. De absolute schilderkunst is het afgesloten terrein
voor alle indringers met literaire affectatie.
De schilderkunst tout court, zooals die van de Zwart, is zonder bespiegelende
diepten, men kan er zich niet in verliezen, het is als een stalen pantserplaat, waarop
alle teederheid afstuit. De menschen zoeken in alles den mensch, het is te begrijpen,
maar hier gaat de mensch schuil achter de picturale maniak, de harde, stugge,
intelligente werker duwt en wringt zich naar voren en de techniek, de arbeid, is den
gemiddelden kunstmensch - die het hebben moet van de boekjes en de kunstdominee
- niet sympathiek. De menschen komen tot de kunst om gesticht te worden, vervuld
te worden met gevoelens en dat worden ze hier niet; al zitten ze er tot in eeuwigheid
op te staren.
Er zijn in dit werk geen dingen van uiterlijke diepzinnigheid en - het psychologisch
probleem er buiten gelaten - ook niet van diepzinnige uiterlijkheid. En de dame die
ik hier hoorde zeggen dat de Zwart ons geen blik geeft in, maar op den mensch en
de dingen, heeft groot gelijk. Ik
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zou zoo zeggen - als je eenig besef hebt van de waarde van de Zwart als uitbeelder
- wat kan hem het zieleleven van zoo'n kerel verdommen. En zoo beweerde dezelfde
dame, dat hetzelfde kereltje - in wiens zieleleven wij geen blik kunnen slaan - dat
dit ventje zichtbaar poseert - het is eveneens waar, o, leergrage dame - maar laat ik
u er op wijzen, dat op het bekende schilderij van Rembrandt No. 621 - Mauritshuis
- de figuur van Saul ook zichtbaar poseerde voor den schilder. Het heeft mij nooit
gehinderd, ik heb steeds Rembrandt genomen zoo hij is, en mijn eigen wijsheid
zoolang afzonderlijk gehouden.
De kunst van de Zwart krijgt beteekenis wanneer wij zelf den harden strijd hebben
ondergaan, zelf verlangd hebben iets te mogen bereiken van het vele dat hij
overwonnen heeft, dan krijgen die vinnige, bitse en breede penseelzetten hun
onderlinge beteekenis, dan branden die kleuren en gloeien als door een geheimzinnige
avondzon beschenen.
De kunst van de Zwart zie ik in het wordende heden - als een natuurmonument
uit een bijna afgesloten tijdperk (impressionisme). Het is niet de kunst van
overwegingen, niet innig, maar heftig. Maar juist dat harde, overkrachtige, de gekerfde
als uit hout gesneden vormen (der menschen en dingen) en de zware gloedvolle,
soms schroeiende kleuren en sobere nuancen, vormen de levenskern van deze kunst.
En hiermede - het beeld is voor mij te aanlokkelijk om het niet te gebruiken - is
een afgrond geopend tusschen de absolute schilderkunst en de critiek, zoo enorm,
dat alle bestaande critici er voor eeuwig spoorloos in kunnen verzinken.
P.C.H.

Leonid sologoub in de kunstzaal Everts te Rotterdam
Een beslist figuur-teekenaar, die in hoofdzaak met landschappen uitkwam, was de
Rus Sologoub, een onbekende te Rotterdam, sedert een jaar in ons land toevend, die
zoowel hier als in den Haag veel waardeering voor zijn werk vond. Méér dan onze
landgenooten in dezen tijd.
Groote, vlakke, klare sneeuwvelden exposeerde hij, landstreken, die iets
uitgestorvens hadden, als was er geen levend atoom meer in de atmosfeer. Een koele,
gevoellooze klaarte, waar geen warm-kloppend poëtisch hart in werd verstaan, noch
een wrang, diep leed achter scheen verborgen. Emotieloos met helder intellect en
vaardige hand was alles op doek gebracht. Glooiende vlakke sneeuwvelden waren
het, armelijk met heel jong sparregroen en kleine, kale boompjes hier en daar begroeid.
En de schildering, de wijze waarop de verf was neergelegd, was even koud en
oppervlakkig, leeg aan emotie; zelfs de zon, het blinkende, blanke licht op de sneeuw
voor de ijle, blauwe schaduwstrepen der magere boomstammen, zelfs zij vermocht
den kunstenaar niet te ontroeren.
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Een enkele afbeelding van een dorpsstraat was aanwezig, kleine, lage ongeverfde
houten hutten, uit dikke, ruwe balken gebouwd; met slechts hier en daar een klein
raam, nergens een deur; als een doode straat, waar sinds lang geen levende ziel meer
toefde.
Dun in de verf was alles; het doek, de knappe teekening overal doorlatend, zelfs
vaak de houtskool over de verf heengezet; op één schilderij nog ongefixeerd.
Zoo waren alleen de figuur-teekeningen waarlijk belangwekkend; hierin was
Sologoub in zijn element. De laatste jaren een zwervend leven lijdende, schetste hij
overal veel. Op straat nam hij het volk waar. Hun werken en rusten, heel hun doen
te midden der menigte heeft hij bespied en met fikse krijtstrepen opgeteekend. In
een paar pastels gaf hij meer doorwerkte impressies met fantastische kleur- en
lichteffecten.
Na al dit zwerven zal deze Rus zijn knap teekentalent zeker gebruiken om rustiger
figuur-arbeid te maken; een indrukwekkende tryptiek met Christusfiguur wijst daar
reeds heen....
Leonid Sologoub is in 1884 aan de zee van Azof geboren. Te Moskou opgevoed,
studeerde hij aanvankelijk in deze stad aan de academie voor Beeldende Kunsten en
later aan die te Petrograd, waar hij in 1909 den Prix de Rome verwierf. Na zijn
studie-jaren in Italië keerde hij naar Petrograd terug; was er werkzaam als architect
en als schilder en maakte naam.
De oorlog bracht hem in 1914 met een der regimenten van de garde naar het front,
totdat de revolutie uitbrak. Over Siberië, Japan en Engelsch-Indië vluchtte hij naar
Konstantinopel, waar hij anderhalf jaar bleef. Thans toeft hij sedert een jaar met zijn
vrouw in ons land.
A.O.

Piet Mondriaan in den Hollandschen Kunstkring.
Menigeen, die iets van den schilder Piet Mondriaan en zijn werk weet, zal zijn
opgeschrikt door het bericht, dat deze vijftig jaar wordt.
Men kent hem als den schilder van de ruitjes en vakjes, die in de laatste jaren onder
de titels: compositie 1, 2, enz. op de exposities van dezen kring hebben geprijkt.
Voor jaren was daarin nog iets fijns van kleur, iets gevoeligs in de lijn; thans zijn de
kleuren hard en vlak uitgestreken als die op de seinborden van een spoorweg, en de
vakkencomplexen beantwoorden aan het meest nuchtere properheidsideaal van den
verver.
Het is daartoe, dat deze kunstenaar dus gekomen is op den leeftijd, die het
hoogtepunt van een levensloop kan beteékenen. Tot een negatie van alles, een zoover
doorgedreven purisme, dat alle ontroering, alle expressie en alle nawijsbare bedoeling
weg is. Hier is inderdaad het kind met het badwater weggeworpen!
Zal men nog iets van dezen schilder mogen verwachten.... iets con-
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creets? Of zal hij weldra de ongereptheid van het onbeschilderde vlak gaan verkiezen
zelfs boven keurige, wezenlooze vakjes?
Dit schijnt mij wel zeker, dat wij weinig reden tot verblijden hebben om zulk een
besluit van een levensperiode, om het doel, dat een kunstenaar in de kracht van zijn
leven hier heeft bereikt. Het geval schijnt mij tragisch. Zeker, er zijn er velen in de
kunst, wier bereiken op zulk een leeftijd slechts schijn is, wier succes enkel
maatschappelijk, en die eigenlijk naar den geest even dood zijn als deze grübelende
nihilist. Alleen, zij weten het niet, en gaan voort de wereld te begiftigen met hun
werken.
Ik herinner mij, dat de heer H.P. Bremmer eens op een kunstcongres een lezing
heeft gehouden over een der eerste blokjescomposities van Piet Mondriaan. Hij zeide
toen o.a. dat hij en anderen zich tot taak hadden gesteld, uit te maken, of deze uiting
in hoogste instantie rust of onrust beteekende; men was tot het resultaat gekomen,
dat het ‘rust’ was. De twijfel schijnt mij op zichzelf reeds bedenkelijk; in elk geval
echter lijkt mij het soort van zoeken, dat wij Mondriaan de tien laatste jaren hebben
zien doen, allesbehalve een symptoon van een tot rust gekomen gemoed.
De werken uit veel vroeger tijd laten ons erkennen, dat in Mondriaan, die willens
en wetens en te goeder trouw het verworvene heeft verloochend, een schilder van
fijne begaafdheid en van veel kunnen is verloren gegaan.
Als wij van de laatste werken achteruit rekenen, komen wij eerst tot dien vlakken
rooden molen tegen een even vlak fond, tot duingezichten, die evenzeer uit een vlak
met eenige plekken bestaan, tot een kerktoren, die in eerste stadium iets nog imposants
en monumentaals heeft, en aan steun doet denken, doch die later uit niet eens meer
suggestieve strepen ging bestaan, en tot die drie forsch geteekende vrouwenfiguren,
van kleur onreëel, ook niet heel belangrijk, maar stijlvol en zelfs edel van lijn. Ik
denk dat kort daarvoor te dateeren is (jaartallen ontbreken) het landschap met de
smartelijk verwrongen boomen tegen de zon, den door voren diep gerimpelden, als
door regen en storm geteisterden grond, een landschap, waarin iets van Vincent van
Gogh's tragiek is, - en ook technisch iets van zijn wijze van zich te uiten. Heeft de
vrees, in van Gogh's voetsporen te treden, Mondriaan zoo aan het zwerven gebracht?
Zijn ontwikkeling tot dáar schijnt wel te wijzen op eenige geestverwantschap met
dien schilder.
Want daarvóor komen een paar donkere, sombere landschappen met boerderijen,
waarin wij reeds de natuur op zeer subjectieve wijze zien weergegeven. Het zijn
schilderijen met fijnen, harmonieuzen toon, ondanks het dramatische accent. Een er
van schijnt als in een donkeren, bloedrooden toon gedompeld. De harmonie die in
dit werk en in het teêre en warme kinderkopje ligt, is later wel geheel verloren gegaan;
het dramatische kreeg de overhand, als op dat andere navrante landschap.
C.V.
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Twee Alkmaarder schilders,
door S. Kalff.
WEINIG Hollandsche kunstenaars, zoo schreef De Amicis in zijn bekend werk over
N e d e r l a n d e n z i j n e b e w o n e r s , gaan hunne studiën buiten het vaderland
maken, en die verliezen hun eigen karakter; de meesten blijven thuis en hunne doeken,
vooral het landschap, zijn nog evenals voorheen een getrouwe spiegel van het land,
eenvoudig en waar, vol innigheid, liefelijkheid en vreedzaamheid.
Had deze bereisde Italiaan de Noorsche tafreelen van Allert van Everdingen onder
oogen gehad, hij zou erkend hebben dat er op dit ‘voorheen’ uitzonderingen waren.
En dat ook in vroeger tijd een Nederlandsche kunstenaar, al was hij grootgebracht
tusschen de aspecten van het Nederlandsche landschap, tusschen Alkmaarder
weilanden en Haarlemmer duinen, zeer wel in staat was de natuur van een land als
Scandinavië weer te geven, wanneer een persoonlijk aanschouwen hem de indrukken
van het ruwe Noorsche landschap in de ziel had geprent.
Deze Allert, ook wel Allaert en Aldert genoemd, was de jongste van drie broeders,
die allen het penseel hanteerden. Toch vloeide er te voren geen kunstenaarsbloed in
de familie, want de vader, Pieter van Everdingen, was notaris en procureur te Alkmaar,
en men vindt bij de biografen der schilders niet aangeteekend dat hij, of vroegere
leden van het geslacht, de beeldende kunst beoefenden. Men vindt nog gewag gemaakt
van een vierde lid des gezins, Cornelis, die ten jare 1623 het bescheiden ambt van
onderbarbier op het jacht T h o l e n vervulde. Doch de jaarcijfers maken het onzeker
of met dezen naamgenoot een zoon van Pieter van Everdingen bedoeld werd.
Waarschijnlijk de oudste van het drietal, Jan genaamd, was als kunstenaar de
minste der broederen. Hij koos hetzelfde vak als zijn vader, en eveneens te Alkmaar;
hij schilderde, maar puur uit liefhebberij, en dan nog meest stillevens. Ofschoon hij
zich in 1644 bij het Alkmaarsche St. Lukasgild liet inschrijven, schijnt hij de kunst
niet a u s é r i e u x genomen te hebben, en er zijn geene stukken van zijne hand
bekend. Destemeer onderscheidden zich de beide andere broeders Caesar Boëtius
(of Bovetius) en Allert. De eerste, vermoedelijk in 1671 te Alkmaar geboren, ging
volgens Houbraken in de leer bij Jan van Bronkhorst (hetgeen intusschen door v.d.
Willigen betwijfeld wordt) en vormde zich tot een verdienstelijk portret- en
figuurschilder. Bij afwisseling woonde hij in zijne vaderstad. Alkmaar en te Haarlem.
Ook te Amsterdam, doch slechts
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korten tijd. Houbraken beschreef hem als ‘een braaf Beeldenschilder, die een vleyend
penseel had,’; ook Immerzeel roemde zijne ‘levendige verbeelding, krachtig koloriet
en meesterlijk penseel.’ En ofschoon bij deze twee biografen de panegyrist al spoedig
aan het woord kwam, iets van dien lof werd hem gereedelijk toegekend door den
bezoeker van het Alkmaarsche museum, die daar zijne twee krachtig getypeerde
schutterstukken aanschouwde. Voorts het zelfportret van den schilder en de afbeelding
ten voeten uit van Wollebrant Geleynsz de Jong. Nog een ander portret van denzelfde,
een borstbeeld, bleef eveneens voor Alkmaar behouden.
Deze De Jong was een gewezen Alkmaarder weesjongen, die in Indië fortuin had
gemaakt en daar tot directeur van den handel der O.I. Compagnie in Perzië was
opgeklommen. Het portret was mede opmerkelijk voor het kostuum, destijds bij een
aanzienlijken Comp. dienaar in zwang. Men zag daar het wambuis van gebloemde
stof, met opgespleten mouwen (‘voor de luchtigheid,’ gelijk de kroniekschrijver
Valentijn verzekert) met daaronder de korte wijde broek van dezelfde stof, de lange
zijden kousen, de groote rozetten op de schoenen en den effen halskraag, in
overeenstemming met de smalle ponjetten onversierd. Achter hem plaatste de schilder
de conventioneele figuur van den ‘moriaen,’ die het zonnescherm boven het hoofd
van zijn meester houdt.
Anders dan zoovele zijner kunstbroeders had Caesar van Everdingen het voorrecht,
dat zijne stukken hem goed betaald werden. Van een rijk uit Indië teruggekeerden
notabele mocht aangenomen worden, dat hij zijn stadgenoot voor twee konterfeitsels
ruimschoots beloonde; en voor eene bijbelsche voorstelling op de deuren van het
orgel, in de St. Laurenskerk te Alkmaar werd den schilder f 2000 uitgekeerd, met
nog eene ‘vereeringhe’ van f 150. Dit mocht een voor dien tijd aanzienlijk
schildershonorarium heeten. Het tafreel stelde voor Saul's zegepraal over de Filistijnen,
nadat de reus Goliath door den herdersknaap David gedood was. Behalve aan
bijbelsche, wijdde de kunstenaar zijn penseel ook gaarne aan zinnebeeldige en aan
mythologische onderwerpen. Te Haarlem, waar hij in 1656 deken van het St.
Lukasgilde was, schilderde hij o.a., behalve een vrouwenbeeld, een Amor en Venus,
en Daphne door Apollo vervolgd. Met die episode uit Ovidius
G e d a a n t e v e r w i s s e l i n g e n huldigde hij den smaak van het tijdvak, en zijne
figuren bewezen dat hij zich op 't schilderen van het naakt verstond. Voorts mocht
met onderscheiding genoemd worden zijn aandeel aan de allegorische voorstellingen
in de vermaarde Oranjezaal van het Huis ten Bosch; met name de Vier Muzen, de
Geboorte van Frederik Hendrik en Louise de Coligny. Het Mauritshuis bewaart van
zijne hand de portretten van familieleden van den raadpensionaris van Steyn, onder
eene zinnebeeldige voorstelling van den wijsgeer Diogenes,
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met zijn lantarentje op de markt naar menschen zoekende. Men zou meenen 't moest
een Atheensche, voor 't minst een Grieksche markt wezen. 't Mocht echter geen
gering anachronisme, tevens een oolijke inval heeten, dat hij voor die omgeving de
markt van Haarlem koos, en daarmee aan de Haarlemieten (gelijk de plaatselijke
kroniekschrijver zijne stadgenooten noemde) eene twijfelachtige hulde bewees.
Trouwens, in zijne tafreelen vloeide niet zelden een adertje humor. Zoo liet hij in
een kabinetstukje, Bacchus en Ariadne op het eiland Naxos voorstellende, het minnend
paar door satyrs begluren en plaatste op den neus van een hunner een bril, als wilde
hij aanduiden dat hetgeen die onbescheidene daar zag de bespieding alleszins waard
was.
In 1661 vertoefde hij te Amsterdam; het Rijksmuseum aldaar bezit nog van zijne
hand eene voorstelling van een liefkozend paar en de portretten van den Alkmaarder
burgemeester Willem Jansz. Baert en zijne vrouw Lysbeth Kessel. Ofschoon deze
stedelijke regent tot een ter plaatse bekend regeeringsgeslacht behoorde, zoo is de
onderstelling niet gewaagd dat de heugenis aan dezen plattelandsburgemeester reeds
verzwonden zou zijn, ware hij niet door het penseel van een zoo verdienstelijken
schilder gekonterfeit. Op zulke afbeeldingen van lokale grootheden was alleszins
van toepassing hetgeen Busken Huet in zijn L a n d v a n R e m b r a n d schreef:
‘De talrijke hollandsche portretten der 17de eeuw in alle muzeums van Nederland
en Europa wijzen er op dat vele personen te onzent zich destijds mannen en vrouwen
van beteekenis gevoelden. Nooit zouden in de 16de eeuw, hoewel ook toen de
schilders reeds overvloedig waren, zulk een groot aantal lieden zonder
maatschappelijken rang het met beurs of zedigheid vereenigbaar hebben geacht hunne
beeltenis te doen vervaardigen. Aan den anderen kant staven die konterfeitsels het
buitengewoon talent der kunstenaren. De Haarlemsche predikant Tegularius zou op
dit oogenblik eene onnaspeurlijke theologische grootheid zijn, indien hij niet
geschilderd was door Frans Hals.’
Evenals Caesar's schilderijen waren ook zijne teekeningen gezocht. Hij vatte die
op in den Italiaanschen stijl, en hield die conceptie zoo goed vol dat van verscheidene
dier teekeningen gezegd werd, dat ze voor oorspronkelijke Italiaansche verkocht
waren.
In 1646 huwde hij Helena van Oosthoorn; een huwelijk dat kinderloos bleef.
Vandaar misschien dat de echtgenooten hunne tijdelijke middelen, nu er geen kinderen
waren om die te beërven, aanwendden voor liefdadige doeleinden; o.a. voor een
studiebeurs voor arme studenten en een provenhuis voor bejaarde vrouwen. In 1678
kwam hij in zijne vaderstad Alkmaar te overlijden in een ouderdom, die onzeker zou
blijven. Want de opgaven omtrent zijn geboortejaar verschillen; men vindt daar-
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voor bij de levensbeschrijvers de jaarcijfers 1606, 1617 en 1621. Deze opgaven
worden zooveel twijfelachtiger waar men het laatste jaar ook als het geboortejaar
van zijn jongeren broeder Allert vindt vermeld. 't Zouden alsdan tweelingen geweest
moeten zijn; doch er wordt steeds gewag gemaakt van Caesar als de oudere, en Allert
als de jongere broeder, terwijl deze laatste ook geboren was uit het tweede huwelijk
zijns vaders met een ‘gesworen vroedvrouw.’
Volgens Nagler's L e x i c o n zou Caesar ook architect geweest zijn.
Allert of Allaert van Everdingen leerde de schilderkunst bij Roeland Savery te
Utrecht en Pieter Molijn te Haarlem. In zijn aanvangsperiode legde hij zich toe op
het zeegezicht; zijne stukken in de musea van Frankfort, Straatsburg en andere
buitenlandsche kunstgalerijen doen hem als een goed zeeschilder kennen. Op
jeugdigen leeftijd, omstreeks het jaar 1640, ondernam hij eene reis naar het Noorden
en kwam tengevolge van een schipbreuk in Zweden terecht. Volgens sommigen zou
hij zich daar ongeveer vijf jaren, van 1640 tot 1645, opgehouden hebben, terwijl
andere bronnen spreken van een ‘kort verblijf’. Doch in elk geval bleef hij er lang
genoeg om zijn schildersvoordeel te doen met de physionomie eener natuur, welke
zoozeer van de Hollandsche afweek. Het forsch omlijnde, vaak grimmige Noorsche
landschap trok hem aan. Niet de wereld van graniet en ijs, gelijk ze zich in het barre
noorden des lands vertoonde, maar de mildere aspecten in het Zuiden boeiden zijn
penseel, ofschoon hemel en aarde ook daar vaak een ernstig, om niet te zeggen een
somber aanzien hadden. De donkere pijnboomenwouden, de in velerlei tinten spelende
rotsen, de wilde bergstroomen die boomen en steenklompen met zich sleurden, de
hoog van 't gebergte gudsende watervallen, de rivieren door de duistere kloof zich
wringend, het blokhuis in het eenzame berglandschap gaven hem een dankbare stof
voor zijn penseel. Of ook de storm op zee, het onweer boven de bergen optrekkend,
het vaartuig worstelend met de golven, terwijl uit de bewogen watervlakte dreigend
het rif optorent, 't waren al motieven tot welke zijne romantisch aangelegde
schildersnatuur zich voelde aangetrokken. En hij maalde ze af met eene groote
nauwgezetheid, met een levendig koloriet. ‘Seine Farbe ist tief und satt, die
Durchbildung fein und detailliert’ - getuigt de Duitsche kunsthistorieschrijver van
zijne stukken. Zoozeer trad dit element van de ontketende natuurkrachten in zijne
tafreelen op den voorgond, dat men hem wel eens den Noorschen Salvator Rosa
placht te noemen.
Deze afspiegelingen van de ernstige, om niet te zeggen sombere Scandinavische
natuur brachten hem in zijn vaderland voordeel. Zijne landschappen (waarvan vier
in het Rijksmuseum aanwezig zijn) werden in den kunsthandel dra gezocht; zij
prikkelden een zoo uitstekend kunstbroeder als Jacob van Ruisdael tot navolging.
Deze had te Haarlem met Allert
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samengewerkt, en ofschoon hij de visie miste, welke slechts door eigen aanschouwen
mogelijk is, wist hij toch het dichterlijke waas der melancholie, waardoor zijn talent
zich kenmerkte, ook over zijne Noorsche landschappen te leggen.
Het was ook in deze periode dat Allert de geschutgieterij der familie De Geer te
Julitabröck schilderde; een stuk, dat vroeger het eigendom was van het geslacht Trip,
nauw vermaagschapt met dat van De Geer. Het werd in 1890 ontnomen aan het
behang van het zuiderpand der Trippenhuizen, en overgebracht naar het Rijksmuseum.
Houbraken betreurde het, in zijne levensbeschrijving van den schilder, dat hij vaak
stukken leverde van te groote afmetingen, welke niet begeerd werden in een tijd toen
de geschilderde behangsels in de mode kwamen. Voor de familie Trip was dit tafreel
intusschen goed genoeg om er een kamerwand mee te bedekken, en de afmetingen
waren daarmee in overeenstemming, n.l. een lengte van ruim derdehalve meter bij
eene hoogte van bijna twee meter.
In 1645 was Allert te Haarlem in 't huwelijk getreden met Jannetje Cornelis dr.
Brouwer, welke hem twee dochters en drie zonen schonk, Cornelis, Jan en Pieter.
Twee daarvan begaven zich, volgens Houbraken's getuigenis, tot de kunst huns
vaders. Deze woonde toen in de Groote Houtstraat, in het perceel genaamd i n ' t
S e r p e n t . Drie jaren later werd hij, te samen met zijn broeder Caesar, als schutter
ingeschreven bij de kompagnie de Oude Schuts. Het Haarlemsche Frans Hals-museum
bezit slechts een enkel stuk van zijne hand, een gezicht op 't Spaarne, geteekend met
zijn gewoon monogram AV E . Na zijn terugkeer uit Zweden zette hij zich tot het
uitwerken der schetsen, daar gemaakt; zijne landschappen werden somtijds door
Berchem en Lingelbach met figuurtjes gestoffeerd. Voorts toonde hij zich een
uitmuntend teekenaar en etser. Met 57 etsen verluchtte hij het werk van Hendrik van
Alkmaar over Reintje de Vos, en meer dan honderd landschapjes, sommige met
Scandinavische trekken en aspecten, andere uit den omtrek van Spa, behoorden tot
zijne artistieke nalatenschap. Onder zijne schilderijen waren er ook van een vrediger
en rustiger karakter dan die, welke hem door de grootsche, maar starre en koude
natuur van het Noorden waren geïnspireerd. De voornaamste musea van Europa
bezitten van zijne hand werken, welke volgens het oordeel van Kramm behooren tot
‘de parelen van de Hollandsche kunstkroon.’
Omstreeks het jaar 1651 vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij sedert tot zijn
dood werkzaam bleef. Zijn atelier aldaar werd door leek en kunstkenner bezocht,
ook ter wille van de schilderijen van anderen, waarvan hij allengs eene vrij
aanzienlijke verzameling had bijeengebracht, In een exemplaar van den eersten druk
van Karel van Mander's S c h i l d e r -
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B o e c k , dat indertijd in het bezit was van den directeur van 's Rijks-Prentenkabinet
Ph. v.d. Kellen, kwamen eenige aanteekeningen voor van de hand van een vroegeren
bezitter, den kunstlievenden advokaat te Medemblik mr. Hendrik Houmes; waarvan
er een luidde:
‘Gesien bij monsr. Allert van Everdinghen, constigh schilder tot Amsterdam, een
liggende doode Christus met twee Engelen, gecomen uyt den boel (boedel) van
monsr. Maerten Kretzer, liefhebber in sijn tijt, mede aldaer.’
Dit stuk wordt niet vermeld in den catalogus van de door hem nagelaten
schilderijen, aanwezig in de boekerij van het Rijksmuseum. Die schilderijen werden
na zijn overlijden - hij stierf in 1675 te Amsterdam en werd daar op 8 November in
de Oude Kerk begraven - in het openbaar verkocht, ten deele in 't volgend jaar in het
Heerenlogement, ten deele na het overlijden zijner weduwe in 1709. De aankondiging
van dit laatste gedeelte in de H a a r l e m m e r C o u r a n t bewijst, dat zich onder
zijne nalatenschap werken van voorname meesters bevonden; de advertentie luidde:
‘Vrijdag 19 April 1709 sal men t' Amsterdam, in de Kalverstraet bij den Dam over
de Ve r g u l d e E e n d r a c h t in 't sterfhuys van de Wed. Allart van Everdingen
verkopen een partij uytmuntende konstige en playsante schilderijen, gemaeckt door
de beste Italiaensche, Hoogduytsche en Nederlantsche meesters, als van Rafaël,
Giorgon (Giorgio Barbarelli genaamd Giorgione), Annibal Carrats (Annibale
Carracci), Tietiaen (Tiziano Vecellio), Poulo (Paolo) Veronese, Palma, du Moole,
van Aelst, Jan Lis, Holbein, Savry, J. Perselles (Porcellis), Allart van Everdingen
sijn beste en playsantische werk, Buekelaer (Joachim Beuckelaer), Frans Hals,
Rembrandt, enz.
‘Daags te voren te sien.’
Deze nomenclatuur duidde op eene aanzienlijke schilderijen verzameling, door den
erflater allengs bijeengebracht, in aanmerking genomen dat reeds in 1676 verkocht
waren ‘vele fraaye geschilderde landschappen, als die van andere meesters vergadert
heeft.’ Tevens brengt die aankondiging het vermoeden bij, dat Allert van Everdingen
ruime middelen bezeten moet hebben om zich, zij het in den loop der jaren, zulk een
kunstkabinet te kunnen aanschaffen. Zijn portret (in het prentenkabinet te Weimar)
werd door zijn ouderen broeder geschilderd, en door Houbraken gegraveerd in zijn
Groote Schouburgh.
Zooveel zou er op zijne kunst zijn af te dingen, dat er in zijne motieven weinig
verscheidenheid heerscht. Hij schilderde het landschap, maar altijd hetzelfde
landschap, het Noorsche. Althans, die voorstelling is onder zijne stukken verreweg
in de meerderheid. Zijne talrijke werken in de musea van Duitschland ademen allen
één geest, behandelen allen één motief.
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De lijst daarvan naspeurend komt men steeds terecht bij Noorsche watervallen
tusschen boschrijke oevers of tusschen dreigende rotsklompen, bij zaag- en
watermolens aan den zoom van wilde bergstroomen, bij Alpenhutten in een
berglandschap, bij hooggebergten met rendieren, bij een kasteel op een granietrots,
bij een fjord met een enkel vaartuig, bij een blokhuis met een dennenwoud tot
achtergrond, bij eene ruige schaapskudde op eene schrale hoogweide - 't
veraanschouwelijkt alles het Noorsche ‘Stimmungslandschaft’. Intusschen heeft hij,
te zamen met zijn broeder Caesar, eene eervolle plaats behouden in de lange rij der
Nederlandsche kunstenaars van het penseel en de etsnaald; tegenover zijne kapitale
doeken in buitenlandsche kabinetten glimlacht men over Houbraken's opmerking:
‘'T was te wenschen dat onze v. Everdinghen zijn konstpenceel zoo menigwerf
niet had afgesleten op groote doeken, welke dikwijls in de weg hangen en met een
scheef gezigt begluurt worden, nu de Mode Tapytzerijen en andere blinkende vodden
(de pest voor de Konst) alzins invoert.’
Zoo hij zijne stukken slechts spaarzaam met menschelijke figuren stoffeerde, en
die stoffeering dan nog vaak overliet aan andere kunstenaars, dan had hij dit gemeen
met zijn grooten tijdgenoot Ruisdael, door Fromentin aangeduid als ‘ce maître, qui
ne sut jamais poser une figure, sinon avec l'aide d'autrui.’ Doch wellicht gold voor
beiden de verklaring, dat bij hen tegenover de machtige eenzaamheid der natuur, de
voorstelling van de ongebreidelde natuurkrachten, de kleine mensch als 't ware in
het niet zonk.
Daarvoor had de Alkmaarder kunstenaar de verdienste, dat weinige schilders van
zeestukken en van watervallen zoo natuurlijk wisten weer te geven de branding der
zee tegen de harde rotsen, de sprankeling van het afstuivende water, het spattend
schuim van de ‘sturmgepeitschte’ golven, de zeedamp met de lucht zich vermengend,
en zooveel andere motieven, die blijk gaven van eene rijke en dichterlijke
verbeeldingskracht. Terwijl hij in zijne tafreelen van een zachter en liefelijker karakter,
zijne boomrijke landschappen b.v., door zijne tusschentinten eene opmerkelijke
diepte wist te brengen.
Waarschijnlijk droeg het tot zijn succes als kunstenaar bij, dat zijn penseel een
genre voortbracht - dat van het Noorsche landschap - tot dusver weinig of niet in de
Nederlandsche schilderschool vertegenwoordigd.
Maar behalve in de conceptie en ordonnantie van dat nog schaars gekende
onderwerp toonde hij zich ook in zijne andere stukken, en in de technische uitvoering
daarvan, een verdienstelijk broeder van St Lukas' gemeente. Zijne werken behooren
tot de beste voortbrengselen der Nederlandsche landschapschilderkunst; zij worden
in hun bijzonder karakter slechts door die van Ruisdael geëvenaard - of overtroffen.
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Nadere notities over Nederlandsche caricatuur,*)
door Cornelis Veth.
I. De humor van Jacob Smies (1765-1833) en zijn tijdgenooten.
AAN het eind der 17de eeuw af waren de Hollandsche schilders de leveranciers van
het grappige cabinetstuk.
‘Dutch Drolleries’ worden in Engeland de voor het meerendeel nog altijd knappe
zedenschilderijen van huiselijken en komischen aard genoemd, die de bekende
onderwerpen behandelen, doktersvisites, likdoorn-operaties, kinderschooltjes,
menschen die door ruitjes of langs kaarsjes gluren, babies die verschoond worden,
soms slechts als pretext voor een pittoresk clairobscuur, soms werkelijk om komiek
te zijn. De Egbert van Heemskerks, de Dusarts, de Brakenburghen, de verschillende
van Mierissen, waren in Engeland in alle kabinetten, en onder dien halfminachtenden
naam van Dutch drolleries ging bij de kleine schare der verguizers ook menig werk
van beteren deelen in de ergernis. De Engelsche caricaturist, Gillray maakte een
parodie op het in geen verzameling ontbrekende ekster-oogmotief, een oud wijf dat
haar voet met een broodmes bewerkt.
Intusschen stamde Gillray zelf, over Hogarth heen (die zich ook al met wrevel
over de platte Hollandsche school had uitgelaten) van de Hollandsche kleinmeesters
af, en evenzeer in Franktijk Chardin en Greuze, in Duitschland Chodowiecki en
Ramberg.
Maar de laat-zeventiende eeuwsche, eenigszins wezenloos-grappige kunst was er
een van verval, van mode. Wat Steen in volle, wijsgeerige bewustheid had gedaan,
deden de makers der Dutch drolleries hoogstens met virtuose, meestal met mercantiele
doeleinden; dat wil zeggen er was geen innerlijke reden meer voor hun grappigheid.
De echte vroolijkheid, kind van een ongemeen gunstige, zeldzame en kortstondige
cultuurperiode, leefde slechts in Jan Steen. Hij alleen kon, onbevangen van den
didaktischen ijver zijner voorgangers, voor wie elk beeld een zinnebeeld was, en elk
zinnebeeld een moraal had, of van de zucht om te voldoen aan een honger naar
amusement, als de epigonen, het volksleven schilderen zonder bijbedoeling. Het is
ook wel opvallend, dat het platte en vieze, dat bij hem nagenoeg ontbreekt, na zelfs
bij een Averkamp en van de Venne onvermijdelijk te zijn geweest, bij Dusart, Egbert
van

*) Zie mijn ‘Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur’, A.W. Sijthoff's Uitgevers-Mij.,
Leiden.
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Heemskerk en anderen weer terugkomt, nu als element van boertigheid.
Bij het eind van de 18de eeuw was zelfs de industrie van het genreschilderij dood.
Dood was ook reeds lang de zin voor het embleem, voor de fabel of allegorie met
moraal, dood het gezonde evenwichtige realisme.
Iets van satirieken geest had nog geleefd in de teekenaars voor almanakken en
oortjesprenten H. Numan, en J. Oortman, met hun grappige kleine houtsneetjes op
het straatleven, op de straatpruiken, ballonhoeden (hooge zijden) en andere modes,
op de kwakzalverij, enz. Maar overigens had de eeuw, wat zij aan geest bezat, verspild
aan het geharrewar tusschen oranjeklanten en keezen, in bijna zonder uitzondering
minderwaarde prenten.
Toen kwam dokter Peter van Woensel met zijn ‘Lantaarn’, een almanak vol
huiselijks, vol politiek, veelal in bedekte anecdoten, en naar onzen smaak wat
omslachtige maar scherp vernuftige en fijn-geestige betoogen.
Deze Bataafsche republiekein, die zijn eigen almanakken illustreerde (of liet
illustreeren?) met pittige etsjes, brengt een verademing na veel dufs, vlegelachtigs
en geesteloos.
Zijn geschiedenis van een Trojaansch Paard, allegorie op de komst der Franschen,
in den Lantaarn van 1800, is een meesterstuk van satire en de twee prentjes, die er
bij behooren, zijn geestig en op den man af. Het binnenhalen van een apocalyptisch
paard, door juichend volk en buigende magistraten, een prent met enkele half verholen
sceptische trekjes, doet weliswaar even aan Gillray's invloed denken, maar is toch
in hoofdzaak origineel gedacht, en zeldzaam fraai en aardig is de paardekop met de
allonge-pruik buitenop. Een van de grillen van het bazige paard namelijk is, dat het
met alle geweld de lange krulpruik wil dragen, die slechts regenten van den hoogsten
rang past; de pruik is hier symbool van de macht.
Van Woensel, die zich Amurath-Effendi-Hekim Bachi noemt, en zijn almanakjes
te Amsterdam in 't Nieuwe Licht laat schijnen, is in elk geval geen vruchtbaar
teekenaar geweest; een geestig man, die niet nalaten kon zijn eigen werk met nu en
dan een plaatje te illustreeren, maar wien over het algemeen het schrijven wel veel
vlotter afging. De in louter contouren geteekende etsjes, ofschoon hier en daar den
niet geheel toegerusten teekenaar verradende, zijn smakelijk en vlug. Het blijft
mogelijk dat hij ze door een ander liet etsen, hoewel ik geen werk uit dien tijd ken,
dat precies in denzelfden trant is. Zeker was hij de auctor intellectualis, en zoo lang
wij geen andere aanwijzingen hebben, moeten wij wel genoegen nemen met de
verklaring op meer dan een der boekjes: ‘Amurath Effendi invenit, P.W. fecit omnes’.
Dat wil dus zeggen, dat hij zelf de prentjes bedacht zoowel als uitgevoerd zou hebben.
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Ik voor mij vind den geest die uit de etsen spreekt, geheel dezelfde als dien wij in
den tekst beluisteren. Van des schrijvers trant geeft een soort vóórpraatje in den
almanak van 1796 een aardig staal:
‘Toen Sixtus de Ve zich de driedubbele kroon hadt opgezet, hieldt zijne zuster op
met wasschen, en liet haare klanten met vuil linnen loopen. Voor een zindelijk mensch
is 't ongelukkig! Wel te recht zegt 't spreekwoord: “i e d e r h u i s h e e f t z i j n
k r u i s ” en mijn kamertje ook 't zijne. Wie toch zou gedroomd hebben, dat toen
mijne star mij veroordeelde tot de rol van Auteur, ik 't handwerk van Boekverkooper
er tevens bij zou moeten waarneemen? dat, om t'eeniger tijd te worden een licht (was
't ook eene Nacht-kaers) zijner tijdgenooten, men beginnen moet met Bladen te
vergaaren, met innaayen? In andere beroepen, om er in uittemunten, heeft men niet
altoos noodig een aanvang te maaken met de eerste beginselen: ten minste is 't mij
nergens gebleeken, dat Michel Angelo met de Kalk-Bak heeft geloopen, of dat Garrick
zijn leertijd van Toneelspeler aanving met M u i z e n b a a r d e n . E n f i n droomen
of niet, met mij is 't anders. Deeze zonderlinge transfiguratie legt ter verantwoordinge
der Revolutie. Verwondert u niet Lezers! De oplossing van dit wonderspreukige leidt
mij tot de medeeling eener splinternieuwe ontdekking, der naauwe vermaagtschap
namelijk, welke' er is tusschen de Revolutie met de Aerdbevingen. Gelijk de laatste
steden veranderen in Meiren, Bergen en Valeyen, Waterplassen en Vulcaanen, alzo
bezitten de Revolutien de specifieke kragt van allerlei soort van metamorphozen,
verbakkende een koekenbakker in een Lycurgus, een kapoen in een kemphaan,
makende van Heer knecht, van knegt Heer, van een schoorsteenveger een
Diamantzetter, van een Auteur een Boekverkooper, en van een Boekverkooper een....?
een....? alles wat gij wilt, behalven een Boekverkooper.
Alzo, mijne Vrienden! Scheelde 't geen hair, of mijn licht bleef, misschien wel
voor altoos, onder eene Koorn-Maat. Bij de tegenwoordige duurte van de olie, kon
mij dit kwalijk van 't harte.’
De hier door Van Woensel beschreven toestanden, gelijken (wat misschien tot
troost kan verstrekken) verbazend veel op die, welke wij nu beleven.
Een hervormer, een vaderlander met hoop voor de toekomst, die een richting
aangeeft in zijn critiek, kan Van Woensel niet genoemd worden. Eerder doet deze
gemoedelijk-doende praatvaar met zijn scherpen koelen blik, (bij alle verschil in stijl
en smaak) denken aan een achttiende-eeuwschen Frans Coenen.
Is hij al een geestig schrijver, wiens vertoogen en invallen ons nu nog boeien, een
teekenaar wiens concepties ver uitsteken boven al wat zijn omgeving voortbracht,
tot eenige grootheid komt hij nooit. Het aller-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

299
beste waartoe een tijdperk als het zijne in staat was, schijnt wel die vinnige, rake
critiek van het gezond verstand te zijn, die zich nu eenmaal nooit tot eenig ideaal
richt. Hij was te redelijk om, als de Franschen het een oogenblik deden, een godin
der Rede te aanbidden, te lakoniek om een carmagnole te dansen om den
Vrijheidsboom. Hij constateert dat men overal de vrijheid heeft ‘om te zijn van 't
gevoelen der bovendrijvende partijen.’ Dit was natuurlijk volkomen juist, ook voor
de nieuwbakken vrijheid die de Franschen ons hadden opgedrongen, maar Van
Woensel constateerde n i e t met bitterheid het verlies eener illusie! Hij heeft geen
illusie gehad. Hij is een wijze, nuchtere meneer, een Hollandsche meneer achter een
Goudsche pijp; o een heel geestige meneer en een dien men niet gemakkelijk van de
stoel praat waarop hij na zijn vele reizen definitief heeft plaats genomen. Maar zijn
uitingen, hoe pittig ook en typisch, vullen de leemte niet aan die de satire laat in onze
kennis van de volksziel.
Wij moeten ons er bij neerleggen, dat de 18de eeuw besluit met de cosmopolitische
eruditie, met de intellectueele critiek van dezen eenigszins verengelschten Hollander.
Het werd, schijnt het, tijd dat wij overheerscht werden, wij waren geen volk meer.
Zelfs onze verdeeldheid was nooit op diepere overtuigingen terug te brengen geweest,
het gekibbel tusschen de anti-stadhouderlijke regenten, monsterlijk verbonden met
de democraten tegenover de Oranje-partij en het plebs, had opgehouden toen
Visch-noch-Vleesch en zijn gemalin Willemijntje de schoonmaakster (azijniger
gedachtenisse, zooals Van Woensel zegt) naar Engeland waren gevlucht, maar het
had niets beters achtergelaten. Aan een werkelijke democratie was men lang niet toe
- ook Van Woensel niet, zooals wij gezien hebben. En misschien is nergens minder
begrepen van de groote ideeën der Fransche Omwenteling dan hier, waar zelfs een
zoo scherpzinnig en onbevooroordeeld man als die van de Lantaarn niets dan grapjes
over had voor die ‘Rechten van den Mensch’ die, hoe utopistisch ze er ook uit zagen,
de grondslagen zijn geworden van onze latere maatschappelijke verhoudingen. En
dan, teekenend voor Van Woensel is ook dit: hij voorspelde het zooveelste plan voor
een Constitutie in 1961. We hadden er een in 1815!
Een ander satyriek teekenaar uit het laatst van de 18de eeuw, aan wien hier een
paar woorden gewijd moeten worden, is J. Kobell, wiens levensjaren (1757-1833)
vrijwel met die van Smies overeenkomen. Van hem ken ik slechts twee spotprentjes
(en de toeschrijving is nog maar een sterk vermoeden) in de stippelmanier, zeer fraai
en geestig: het een is een toespeling op een Rotterdamsch bordeelhouder Molenaar,
die zijn pensionnaires aan den schout toont, het ander teekent een moeder die haar
dochters aanmoedigt, ze zullen nog wel eens komptoorjuffrouwen
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worden. Deze losstaande zedensatires zijn de eersten, die men na Troost ontmoet,
en heel wat minder gemaniereerd dan het werk van dezen knappen schilder, als
humorist gewoonlijk zeer overschat. Treffend is het in-gemeene van den
bordeelhouder, en het uitstekende type van de meid.
Jacob Smies zou leerling zijn geweest van J. Waldorp, die een paar spotprenten
tegen den prins en de prinsgezinden gemaakt heeft. Hij schijnt echter wat zijn
teekening, zijn manier van aquatinten betreft, en zelfs soms is zijn caricaturale
opvatting, vooral geïnspireerd op het werk van zijn Engelschen tijdgenoot Thomas
Rowlandson. Hij is een kleiner, stiller, bescheidener figuur dan deze, die onder de
grootmeesters der caricatuur gerekend moet worden, in de eerste plaats bij lange niet
zulk een knap teekenaar. Maar zijn volslagen losheid van de Hollandsche tradities
van ingewikkeldheid en allegorische beelding wijst er wel op dat hij niet ter school
is gegaan bij zijn voorgangers, de makers van politieke prenten. Ook de overgeleverde
onderwerpen: de kwakzalver of doktersvisite, de kroegscène, de schoone luier, de
onderwerpen der Dutch drolleries, zijn door hem losgelaten.
Smies begint met zijn satire, zachtzinnig als zij over het algemeen is, een nieuwe
bladzijde - die echter jammer genoeg na hem door niemand meer beschreven is. Na
hem moeten wij wachten op een Jhr. P. van Loon en andere illustrators van De
Schoolmeester en Van Lennep voor eenig teeken van werkelijk oorspronkelijken
grafischen humor, want Verhuell was allesbehalve oorspronkelijk en bezat niets dat
naar humor zweemde.
Op zijn gemoedelijke, een beetje zware manier is Smies toch inderdaad een
teekenaar van het maatschappelijk leven in zijn tijd geweest, aan wien wij, ter
kennismaking daarmee, zeer veel hebben.
Hij brengt ons op een lezing in een geleerd genootschap, hij behandelt en bespot
de rage voor de schedel-leer, methode Gall, hij bezoekt met ons de wereldsche
concerten, waar men zich verveelt, en de danslokalen waar men zich vermaakt, hij
geeft ons een kijk op het tooneel van zijn tijd en gaat met ons de straat op, en doet
ons zelfs de sensatie meemaken, gewekt door het opstijgen der eerste aëronauten in
ons land.
Maar Smies treedt ook op als parodist en fantastisch humorist. In een van de werken
van A. Fokke Simons (zoon van den bekenden graveur Simon Fokke), de Boertige
Reis door Europa, opgedragen en vermaakshalve voorgelezen aan ‘des schrijvers
medeleden van Felix Meritis’, levert hij tal van komische illustraties. Fokke Simons'
boek (zeven deelen) bestaat uit een aaneenschakeling van apokrief-historische
anecdoten over vorsten en andere personnages. In de voorrede voor het eerste deel
‘Geheimzinnige toebereidselen’, zegt hij dat ‘Europa door de rauwheden van
onverteerde en onverteerbare nieuwigheden Hypochonder wordt.
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Tegenwoordig is de Dame zeer met dit lastig ongemak gekweld; de snijingen die zij
in de buik gevoelt zijn onverdraaglijk.’
Dit gelijkt op Van Woensel, het is echter minder verrassend en puntig.
Op een van de ‘caricatuur-plaaten’ van Smies ziet men, hoe een jonkvrouw een
geest een snuifje aanbiedt.
‘Nu belief je te begrijpen, dat dit een lange magere scharminkel van een geest was,
dien men gemakkelijk met een kaars doorlichten kon, althands had hij in de comedie
rechtop overeind in de bak gaan staan zou niemand hebben geroepen: zitten daar!,
want men kon bescheidenlijk door zijn lichaam heen zien, zoo helder en doorluchtig
was hij van substantie.’
Deze proeven van de wat zeurige grappigheid van Fokke Simons mogen vooreerst
volstaan. Smies is weliswaar tam-burgerlijk als hij een Jeanne d'Arc te teekenen heeft
en zijn groteske koningen lijken schippers, maar hij heeft kostelijke invallen en
teekent een Hendrik IV die een dikken veldheer uit plaagzucht hard liet loopen, met
veel luim.
Hij gebruikt er, zooals in zijn tijd gewoonte was, als hij niet met aquatint werkte,
de zelden dankbare omtreklijnen alleen. Hij laat bovendien niet veel speling, niet
veel lucht. Het bezien van de Hollandsche prentjes uit dien tijd is daardoor wel
vermoeiend, veel aantrekkelijker zijn ze, wanneer aquatint gebruikt is, of kleur. De
teekeningen die van Smies bewaard bleven zijn dan ook alle, voor zoover ik weet,
gekleurd.
In een der deelen van de boertige reis, dat over Londen, teekent Smies een paar
zeldzaam aardige prenten, een van Koning Midas met zijn ezelsooren - de drie
personen van de handeling, Apollo, Pan en Midas dragen pruiken en half
gemoderniseerde gewaden - de andere van Jupiter bij boeren te bezoek, een werkelijk
zeer fraaie en komische voorstelling, waarop het boerengezin voor den god, die een
hoed op heeft en rijlaarzen aan, staat te buigen. In dienzelfden parodistischen trant
zijn de illustraties voor ‘De Antieke en de Moderne Helicon’, en ‘Apollo Sergeant.’
Fokke Simons steekt er den draak met rhethoriek: zoo ziet men op een plaat de muzen
bezig ‘rijmwoorden te verleezen’. Een van de illustraties is die waarop men den
dichter Simonides ziet, die een gedicht heeft gemaakt waarin Castor en Pollux zoo
werden geprezen, dat de besteller het maar half betaalde; die beide halfgoden moesten
dan maar de rest geven. Zij bellen nu bij den dichter aan.
‘Dat is een verduiveld werk!’ gromde hij bij zich zelf, ‘dat zal zeker weer een
puisjen wezen.’
Zoo heeft men hier, reeds vóór Daumier's ‘Histoire Ancienne’, met de klassieken
een loopje genomen, een feit, het herdenken wel waard, vooral met het oog op den
slechten naam van den Hollandschen geest in dien tijd.
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Smies' bijdragen tot het parodistische en kluchtige genre zijn vele. Ondanks de
plompheid van zijn karakteristiek is hij nooit bepaald grof, en toont in zijn
anachronistische travesti werkelijk een niet te versmaden verbeeldingskracht.
De geletterde Arend Fokke Simonsz schreef ook ‘Iets over Alles, een Menipésche
satire’ in vier deelen, waarvoor Smies frontispices heeft gemaakt, gekleurd met een
soort van aquatint-procédé dat hij meer toepaste.
Het eerste der frontispices is ‘eene zinnebeeldige tytelplaat’. Laat ons Fokke zelf
deze prent hooren beschrijven:
‘Men ziet hier den zinnelijken of Dierlijken We l l u s t , gekenmerkt door zijn
lijvige en logge lichaamsgestalte en ezelsooren, wijl hij, uit hoofde zijner zinnelijke
neigingen van een traagen en dommen aart is, en geen trek tot het beoefenen van
nuttige kunsten en weetenschappen heeft. Deze zit, zeer zorgeloos en in eene duizelige
gestalte, op de waereld, een ijdel getier en geraas makende. De F o r t u i n steunt hem
in den rug met heur' hoorn van overvloed, waaruit verscheidene behoeften der wereld,
maar inzonderheid zakken geld, storten. Ter wederzijde der wereld staan de
zinnebeelden der godinnen, aan wier invloed de mensch op aarde zijn geheele geluk
verschuldigd is, te weten T h e m i s , de Godinne der G e r e c h t i g h e i d en H y g i e i a
de godinne der Gezondheid, wijl de laatste zijn leven, en de eerste zijne bezittingen
beschermt,’ enz.
Om korter dan Fokke te zijn: een listig Rechtsverdraaier weet de balans van Themis
door ducaten te doen overslaan, verderop ziet men een advocaat tusschen een rijk
en een arm man; voorop Momus, de god der Chicane, bezig een krom hout recht te
maken. Om Hygieia heen, die zeer bedroefd is, staan allerhande medicijnen, in de
verte ziet men aansprekers verheugd over de vele sterfgevallen die zij te melden
hebben door de verkeerde toepassing van geneesmiddelen en kuren, er daarnaast op
een getimmerte een kwakzalver met zijn paljassigen helper.
Op de ‘historisch-characteristieke tytelplaat’ voor het tweede deel vindt men de
verschillende Grieksche wijsgeeren bijeen, Socrates en Xantippe voorop, in strijd.
Diogenes met ton en lantaarn kijkt er naar.
De illustraties van zulke gegevens bij Smies zijn van de familiare soort. Is de
burgerlijkheid van zijn Grieksche godinnen wel half en half onwillekeurig, de mannen
van allerlei slag zijn aardig getypeerd. De kleuren, ofschoon niet zoo kras en zoo
decoratief van werking als vaak die van de met de hand gekleurde Engelsche en
Fransche uit dien tijd, zijn niet onplezierig. Meestal zijn de kleinere
achtergrond-figuurtjes het best.
De scherts van Fokke is een zonderlinge mengeling van geleerdheid, zeurigheid
en familiariteit. Minerva wordt ‘kortheidshalve’ Mientjen
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genoemd, Jupiter, die een feestje wil hebben, wil niet omberen, ‘dat spel is goed als
de dood reis jarig is.’ Saturnus slaat het oud vermakelijk ganzespel voor....
Er is echter in deze boeken heel wat echte, rake satire, b.v. in het hoofdstuk
‘Voorbeelden van Chicane’.
Fokke Simons alweer, beschreef in een ander boekje, de uitgaansgelegenheden te
Amsterdam. Het werd ook met ‘caricatuurplaaten’ van Smies opgeluisterd, die echter
zeer weinig caricaturaal zijn.
Hier zou wederom op te merken zijn, dat de lust tot het beschrijven van milieu's
en van typen, die in de jaren 1830-'40 zoo sterk was, in Frankrijk (de Physiologies)
en ook, van den weeromstuit hier (Jonckbloet's Physiologie van den Haag met de
prentjes van Ten Kate) in het begin van de 19de eeuw ook reeds zijn schaduwen
vooruit heeft geworpen.
Smies' prentjes voor dit werkje, in kale omtrekken, zijn als men ze goed bekijkt,
knus en vol trekjes van goede waarneming, maar juist in andere soortgelijke
genretafreeltjes komt hij toch beter uit.
Wanneer wij bedenken, hoe weinig goede illustreerkunst wij in de 19de eeuw
hebben gehad, zelfs in den tijd toen een werk van belletrie als regel geïllustreerd
was, mogen wij de prenten van Smies en van zijn tijdgenoot den graveur J.C. Bendorp
wel waardeeren. De laatste, graveur van conventioneele patriotsche allegorieën, in
wien men zooiets niet zou zoeken, illustreerde met waarlijk goede omtrekprenten
een in 1813 verschenen boek van J. Immerzeel Jr.: Bathazar Knoopius; zijn lijn is
zelfs losser, veerkrachtiger dan die van Smies, wiens drang tot het maken van
opzichzelfstaand werk van dezen aard hij echter niet schijnt te hebben bezeten. Het
verhaal van Immerzeel, waarin men, dunkt me, iets van den invloed van Fielding en
Smollett kan herkennen, bevat ietwat gezochte avontuurlijke voorvallen, aan een
kleermaker overkomen, en Bendorp illustreert ze smakelijk.
Om tot Jacob Smies terug te keeren. Humoristische lectuur was in dien tijd
overvloedig. Zoo zien wij Smies nog illustreeren de Gedenkschriften van Frank
Floriszoon van Arkel. Op de eene prent vinden we een paar goede
schoolmeesterstypen, op de andere oude geleerde heeren en een dienstmeid met een
neepjesmuts, zooals deze echt Hollandsche teekenaar ze zoo vaderlandsch droog en
gezellig kon teekenen, zonder iets van de uitlandsche coquetterie die ze bij Troost
hebben.
Op een groote teekening, die in het Prentenkabinet is, heeft Smies een soort
laboratorium geprakkezeerd, waarin kindertjes langs chemischen weg geboren worden.
Het idee is later nog eens door Th. Th. Heine in den Simplicissimus uitgewerkt, die
den uitvinder, een uitgedroogd professor, tot zijn collega's laat zeggen, dat thans
‘energisch’ tegen de onzedelijkheid te velde kan worden getrokken. De niet uitgegeven
teekening
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van Smies mist elk commentaar, behalve dat, geleverd door een vrouwtje dat blijkens
haar figuur van die nieuwigheid niets weten wil. Zooals de teekening dan is, getuigt
ze van een goeden oud-Hollandschen humor, gelijk die sinds het laatst der 17de eeuw
zoek was geweest.
Genoegelijk en goed gevonden zijn Smies' eigen prenten; het is slechts jammer
dat hij dikwijls door zijn titels en bijschriften, omslachtig en gezocht als zij zijn, de
aardigheid bijna bederft. Dit geldt niet voor de blijkbaar vervelende lezing, door een
lid van een geleerd genootschap voor zijn collega's gehouden over:
‘Doelmatige ondoelmatigheid of pijlsnel stilstaande ideeën’ De prent heet: Den
zedelijken en zinnelijken mensch. De opschriften zijn hier werkelijk nogal goed
gevonden. Een uitgedroogde stokvisch van een inleider leest, ongevoelig voor het
zichtbaar luide-snorken van zijn gehoor.
Veel minder zegt ‘een invallende gedachten’ als titel van een prent, waarop men
rouwdragers ziet (Muller spreekt van aansprekers, maar er is blijkbaar een dokter bij
met een clisteerspuit en in zijn zak de ‘uiterste wil’) die dronken uit een herberg
komende, een man- en vrouwgeraamte met een hond-geraamte tegenkomen, deftig
groetend. Een minder doeltreffende bijdrage tot het doodendansthema. Het vrouwelijk
skelet met haar muts met linten is echter wel gek.
Smies teekende ook ‘Het jaar 1804!!!’ fantasieën op de eerste luchtballonreis in
ons land; op een der platen maken de aëronauten hun testament te midden van de
drukke toebereidselen, hun vrouwen rukken zich de haren uit het hoofd.
‘De dans’ heet een ander mapje met twee prenten: een gezelschap boeren en
boerinnen, dienstmeisjes en vrijers vermaakt zich blijkbaar kostelijk; op het andere
ziet men een soort Grieksch ballet.
Tot een serie ‘de Waereld in de Negentiende Eeuw’, waarin Smies en zijn graveur
Marcus blijkbaar meer wilden geven, behoort een drietal mapjes van telkens twee
prentjes met begeleidenden tekst, die nog al onbeholpen is. ‘Blindheid’ is voorgesteld
door een deftig gezin met groote brillen, die een schuldeischer niet willen zien, en
door een blinden jood, die zingt. ‘De blinde Jood in No. V’ zegt de tekst, ‘is waarlijk
te beklagen, en wordt algemeen als een voorwerp van medelijden beschouwd, hoezeer
hij bij sommige menschen andere aandoeningen verwekt.’
Nog slapper en langer is het commentaar bij de eerstgenoemde prent.
Teekenaar en graveur zeggen in hun inleiding, dat hun werk tracht de waereld en
de menschen zoo voor te stellen als die waren in het begin der Negentiende Eeuw.
Zij wilden geven ‘contrasten uit het gemeene leeven met die der beschaafde waereld
of zoogenaamde beau-monde.’
Het tytelplaatje dat een rarekiekkast voorstelt, waar o.a. een oud
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heer met bril en mof naar staat te kijken, is bijzonder fraai, ook van kleur.
Een van de ‘contrasten’ is dit: ‘Belooning’. Men ziet een invaliede met één been
op straat, een heer en dame loopen hem achteloos voorbij. Deze heeren en dames
zijn echter niet zoo ongevoelig als zij ‘in den eersten opslag voorkomen’, want als
een tragedienne zich op het tooneel door een met bloed gevulden varkensblaas heen
in het hart steekt, weenen zij tranen met tuiten. De teekenaar heeft naast de
zelfmoordenares een slager geplaatst, die met Hollandsche zindelijkheid haar bloed
opvangt en een bidder, die haar overlijden aankondigt. Voltaire verschijnt boven dit
tooneel en houdt een roede op, om de overdrevenheid te tuchtigen.
Nog een paar plaatjes voor een onbekend werkje vond ik in het prentenkabinet,
op naam van D. Veelwaard den graveur, die ze naar Smies op koper bracht. Het stelt
de ‘leden van de Snaaksche Vergadering’ voor en geeft een straattooneel te zien.
Een geleerde heer met een lauwerkrans om zijn hoed laat door een jongen zijn
schoenen poetsen, een ander, gepruikt man der wetenschap schrijft, al wandelend,
op een papier, een meisje kijkt uit het raam en in het Leesmuseum ziet men lezende
heertjes zitten.
Alles bijeen genomen is het weinig opwekkende begin van de 19de eeuw door
Jacob Smies met geest, gemoedelijkheid en talent geteekend, en het zou nog jaren
duren vóór iets gelijkwaardigs aan zijn zedeschildering werd aangetroffen.

JACOB SMIES.

‘DE DANS’.
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De eenzame wachter aan de kust van het ebbend verleden,
door P.H. Ritter jr.
VERLEERDE onze eeuw, die haar kracht zoekt in samenstreving der velen en haar
bezinning in de idee die de massa's stuwt, geheel en al den persoonlijken droom van
den enkeling en de vereering der gedachte die zich verzinnebeeldt in den eenzamen
mensch? Het is niet toevallig dat wij geen monarchieën meer kennen maar bijna
alleen republieken, nu wij ook hoe langer hoe meer den vagabond missen in onze
samenleving. Het decorum heeft plaats gemaakt voor de organisatie en de zielestrijd
van den eenling is harlekijnspel geworden, nu onze aandacht verdrinkt in de tragedie
van menschheden. Wij hebben in onzen tijd, voor zoover we geen sceptici zijn of
onthutste ondervinders, alleen nog maar de hoop, het geloof, de hunkering naar een
verlossende toekomst, wij berusten in onze vergankelijkheid, de gedachte aan sterven
lost zich op in de gegedachte aan leven, dat doorgaat, dat zich verder stuwt na de
verdwijning van het reeds thans aan algemeener leven gëofferde kleine ik. Leven en
dood zijn saamgeweven in onze dagen, in onze nieuwe periode, die wel één
immerdurend Heden lijkt, - en daarmee verdwijnt de weemoed der herinnering die
mijmert over een wijkend verleden.
Toch zijn er enkelen, zeldzame planten in onzen geharkten en geschoren levenstuin,
die den persoonlijken droom bleven vasthouden, die tot hun dood getrouw bleven
aan de bohème in onzen tijd van vakvereenigingen en organisatorische discipline,
die de orgie bleven belijden, het wild zich naar den gril der emoties bewegende,
temidden van een wereld vol van het koele verstand der ethica.
Zij zijn de martelaren van het individualisme, - éénmaal in de geschiedenis der
menschheid de helden en heiligen, niet van een toekomstig maar van een stervend
geloof, en zij verdienen als ieder die zijn hart schonk aan een idee, herdacht en
beschreven te worden, nu de omrankte cellen waarin zij de extase zochten van het
persoonlijke, worden afgebroken door deze geometrische menschheid met haar
paleizen van gewapend beton.
Is het niet wonderlijk, dat zij, en zij alleen de ziel en de kunst van het landschap
verstonden, waarvan ons voor 't eerst het geheim geopenbaard werd in de
phantastische essays van Edgar Allan Poe? - En beseffen wij niet eensklaps, dat als zij den hemel dan niet gekend mogen hebben met het engelengezang veler
begrippen en idealiteiten welke w i j vereeren - zij ten minste de aarde hebben
liefgehad, dat zij geweten hebben
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hoe ieder land zijn eigen persoonlijkheid heeft, en hoe de schoone wereld om ons
heen de weerspiegeling is van ònze natuur en ònze ziel.
Zoo kwamen zij dan niet tot de gemeenschap, maar zij vonden gemeenschap met
het universeele, met den grond die ons voedt, met de zee, die ons sterkt met haar
zilte geuren en die ons 's avonds in slaap zingt, alsof wij allen groote kinderen waren,
- zij de verre babbelaarster der monotone Scheherezade. - Zij gingen, zachtjes
genietend door het om onze zonden en ons verdriet gebleven tastbare paradijs der
zomerwereld, en ze genoten de zon, en ze koesterden planten en dieren met een thans
vergeten teederheid, en ze tuurden naar de kimmen, contouren van de aarde, zooals
de mijmering contour is van onze gedachte.
Door hun verzorging zijn de oude plaatsen bewaard, spint het verleden zijn webben
voort over de klimop-bewoekerde oude wallen, die welven ter zijde van een helder
en degelijk postkantoor van den administratieven rijksbouwmeester.

II.
Ge weet het natuurlijk allang, mijne lezers, dat ik weer naar Veere wil. Ge weet dat
ik niet ophouden kan over de stad aan den oever van het groote water, dat ze mij tot
zich lokt, telkens wanneer er verdriet in mij opkomt, wanneer ik, kind van een al
langzaam ouderend geslacht, ga lijden aan een onstilbaar verlangen, dat is verboden
door alle hervormers en leidslieden en organisaties en weldra verboden zal zijn door
de wet. - Maar neen, deze eene maal heb ik recht, deze eene maal duldt ge mijn ode
aan het verleden, want ik mag U verhalen over een martelaar van dat verleden, mijn
oude vriend Ochs, die is heengegaan uit zijn Schotsche Huis van Veere en verder en
verder gereisd is van ons heen, tot achter de kimmen van het leven, - en nu is zijn
handdruk niet langer een tastbare werkelijkheid en kunnen wij niet meer òver hem
zitten in de zon en hem zien bewegen als een cavalier in zijn statige Woon. Het is
alles wat het wàs, herinnering, maar nu, voor eeuwig: herinnering zonder
mogelijkheid.

III.
Wie hij eigenlijk was, de bewoner van Veeres Schotsche Huis, wij weten het niet,
en als wij zoo onwellevend zouden zijn geweest ons rekenschap te geven van zijn
verleden, dan zouden wij toch vooraf geweten hebben te verdwalen in het land der
legende. Stel U vóór, in dézen tijd: een koopman, een bankier van wien verteld werd
dat hij fabelachtige rijkdommen bezat, en die gezworven had over de wereld, Rusland
kende en Amerika, en met zijn schip, als een moderne Columbus landde in de haven
van Veere. - Ochs was een wereldontdekker, maar men moet begrijpen
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dat het Amerika dat in onze dagen gevonden moest worden, het land is van droom
en vergetelheid.
Het moet wel een vreemde dag geweest zijn, die eerste dag, dat Albert Ochs in
Veere kwam, vermoeid van het leven, vermoeid van de groote zaken en de groote
wereld, als een beslommerde keizer, die rust zocht in de fjorden van Zeeland.Het lange, witte jacht deint zachtjes op de groote groene golven van de Noordzee,
die statig, als waren het moeizaam bewogen, zware groene sluiers, over elkander
worden heengespreid. Ze zijn doorregen met kleine flonkerende en blozende
lichtglanzingen, die denken doen aan den weerschijn van bloemen in feestdischkristal.
De boot is helder en strak-geboend en glimmend als zilver. De matrozen gaan af en
aan in hun gesteven, lichte blouses, correct en soepel, aangedaan door de
behagelijkheid van al dit drijvend welverzorgde. In de glazen kajuit boven aan dek,
daar staat de eigenaar van dit alles, een korte, ineengedrongen, gebronsde man, hij
heeft een scherpe, gebogen neus, als de snavel van een zeevogel - want dat heeft
ieder die veel reist en trekt onder de luchten en over de baren der wereld - de scherpe
gelaatscontour, kenteeken van reizigers en vogelen. Op zijn hoofd is de reispet, om
zijn beenen de leeren hoozen, hij is heelemaal sportief, and he smokes his pipe. Waar
staart hij heen, waar denkt hij aan? - Is hij alleen vervuld van golfgedruis, dronken
van den wind en de open hemelen? - Of wikt hij nog na over groote transacties, die
ieder zakenman met vacantie doen gelijken op een peinzend Napoléon?Neen, deze mensch, handelsdictator en sportman en nuchtere Brit is óók een
droomer, en hij zoekt de kimmen af naar een Ultima Thule, en zijn doel is niet volheid
van macht, maar afstand van macht, op de hoogte van 't leven - - vergetelheid.
In de verte lijkt het of de zee verstilt. De zilveren zon-doortintelde vlakken, die
de golven dragen in heur plooiingen, worden een roerlooze witheid aan den horizont.
En daar, geleidelijk, glijdt de lange boot tusschen twee argeloos opengaande lage
kusten, groen land dat in zilverige schorren tot het water overvloeit.
De kleine gestalte in de glazen kajuit, - he smokes his pipe. - Hij staat daar zwijgend
en schijnbaar onaangedaan bij het omvangen worden door den toover van een
ongekende wereld. Daar rijst aan den oever een stad uit vergane tijden, de Gothische
torens en tinnen, de Gothische gevels met hun overtraliede vensterpracht aan een
oude haven, vol zeilen van schepen, en waar het water tegen de houten hoofden
klotst, zoo mild als leschte het dorstige kelen. - Het is Zondagmorgen. Een heel ijl
en schor torenklokje luidt haastig in de groote leegte, maar zijn echo's worden
overstroomd door het geruisch van de vloeden die aldoor aankomen
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uit zee. - Een enkele gedaante beweegt zich over het schoongeboende kade-tje met
zijn klinkers, die als door de zee beglazuurde kussens zijn, een donkere mannenfiguur,
een stemmige vrouw, schrijdt daar henen, stijf gaande in veelheid van rokken, en in
de zonneschijn die komt uit een milde, open plek van den grijzen hemel, glinstert
haar gouden oorijzer en het gouden slot van den bijbel, die vooruit wordt gedragen
in de ontvangende handen, als het Allerheiligste.
Zoo heeft Ochs dan gestaan, op dien eersten dag, plechtig omringd door onzegbare
stilte. Het kerkklokje klepte niet meer, opeens was het geruchtloos geworden tusschen
de hooge, oude gebouwen. Een haan kraaide, want het was in dit latere deel van den
dag zoo stil en ijl-licht als in den opgaanden morgen. - Hij liep de oude, statige stad
binnen, de vreemdeling in de geruite jas en met de sportpet diep in de oogen, en hij
rookte zijn pijp.
Ver in de haven lag zijn jacht op stoom, met de geel-witte schoorsteens en de
matrozen putsten het water over de dekken, het was als een oorlogsschip, aan een
veroverde kust, - en men wachtte op bevel.
Maar Ochs beval niet, - hij liet den tijd vergaan, hij dwaalde verder in de oude
veste, en al zijn dadenlust vloeide uit hem. - Hij doolde langs oude vervallen tuinen
met bochtige, verwrongen boomstammen, waarover bloesems achteloos waren
neergevallen, en een enkele man, een enkele vrouw zat daar, onbeweeglijk als op
een schilderij, en er was nergens verwondering dat hij kwam.
Dieper de stad in waren de ontzaglijke koepels van een oude Kathedraal, en
binnenin was alleen leegte en rankten varenen tusschen de steen en boven
kwinkeleerden kleine vogelen, hoog in den dag. - Toen zag hij op, door de verweerde
zoldering naar den hemel, waar ijle witte wolkendraden werden geweven, en
onstuimig jaagde zijn hart, naar altijd meer van de gevonden eenzaamheid.

IV.
Dit moet de eerste dag zijn geweest, en de vreemdeling zond zijn rijke jacht heen,
en bleef als een balling, wachten aan Verledens kust. Hij vond in Veere zijn paleis
gereed, zijn Schotsche Huis met de hooge, bebalkte zoldering, met de groene,
getraliede vensters, en daarachter ging open het wonder van zijn kleinen tuin met al
zijn exotische planten, en hij kende ze en minde ze elk persoonlijk.
Eenmaal in eenzaamheid, met de getrouwe wachters om zijn dagelijksch mijmeren,
de kleine, schorre toren van Veeres stadhuis en den grooten, wijzen koepel van de
verlaten kathedraal, - heeft hij die eenzaamheid
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herschapen in een vreemde gemeenzaamheid. Nu Ochs resideerde in Veere, was er
een rijk gesticht voor alle excentrieken en al te genialen, voor alle kunstenaars en
romantici onder ons, die vaak verstrikt worden in de mazen van het geijkte, zij, de
subtiel en averechts groeiende zielen en karakters, die hunne gaven niet weten te
buigen naar de erbarminglooze geboden die onze gemeenschap stelt. - Het werd een
kring van zeer talentvollen om hem heen, in zijn milieu rankte het individualisme
uit tot zijne singulierste verfijningen, maar ook was er al het eerst ontbloeien van
forschere gemeenschapskunst, het eerste rijpen van de klare gedachte over het nieuwe
leven.
Het waren haast alle schilders en kunstkritici, die zich bewogen om Albert Ochs,
en hij heeft de kritiek altijd de honneurs gegeven, die haar toekwam, al nam zij wel
eens een loopje met wat hem zeer dierbaar was in haar deskundige en hoffelijke
waardeeringsgematigdheid.
De voorzaal van het Schotsche Huis was een permanente expositie van dikwijls
het voortreffelijkste en ongekende der moderne schilderkunst. En als een ware
bricabracomaan had hij zijn gangen en zijn hooge achterzaal gevuld met allerlei
fetischen, boeken en bullen en oude oirkonden. Zijn verzamelzin groeide met zijn
jaren, ze was de groote passie van zijn ouderdom, en lange, moeizame reizen tot diep
in Zeeuwsch-Vlaanderen - en verder - getroostte hij zich om een kleine porceleinen
vaas. En, zooals het gaat met hen die den cultus oefenen van het voorwerp, - in de
archieven was hij t'huis als in de katalogi van te veilen inboedels en in de oude
haardsteden van Zeeland. Hij was een kenner van Veeres historie, zooals er weinigen
bestonden, en zij, die kwamen om hun philosophieën te luchten, keerden terug,
begeesterd door het feit.
Tusschen de al talrijker gasten, die zich in het Schotsche Huis vereenigden, om
het feest van het anachronisme te vieren in dezen Salon-in-stijl, bewoog Albert Ochs
zich immer als Grand-Seigneur. Heel zijn verleden van rijk Bankier, van correct en
onbegrensd gul gastheer reïncarneerde zich in deze levensperiode, die wij hebben
gekend. Het bleef voornaam, en tragisch-bekorend was de achtergrond van phantasie,
waartegen een gedroomd wereldleven majesteitelijk werd gespeeld. - Zelden maar
mengde hij zich in de gesprekken, dan om zijn gasten aan te moedigen tot het proeven
van een bizondere geconfijte vrucht, of om ze de thee te serveeren uit porcelein dat
het product was van een zijner origineele ontdekkingen. Zelf bleef hij bedrijvig,
overhoffelijk, maar altijd afgeleid, als immer op weg naar onbereikbare verten en op
ongedachte vondsten gericht. - De Sport had in hem een harer schoonste
vermommingen gevonden, - het Schotsche Huis had naast zijn historie iets van een
altijd-voortdurende vacantie-gril en deze humor, waarmee de levenskunstenaar, die
Ochs in wezen was, een al te gereede dweepzucht
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breidelde, ontging den nauwkeurigen bezoeker niet. - Er was lankmoedigheid in zijn
bohème, en wanneer al te zomersch gebaad werd in den immer voortruischenden
stroom, of een jeugdig bezoeker en bezoekster met het bootje van den ouden van
Beveren, den statigen Charon van Veere met zijn witte lokken - zich wat al te ver
waagden in zee - dan was daar altijd de correcte, Britsche sportman, met zijn kleinen
zwart en bruin-gevlekten takkel, om het decorum te bewaren.

V.
Kortzichtigen hebben in Ochs alleen gezien den voortdurenden zakenman. - Die zoo
gesproken hebben verstonden het wezen van Ochs en van Veere niet. Is het verboden,
indien men een pracht van schilderijen bezit, in die schilderijen handel te drijven?
En moet die handel anders zijn dan iedere handel, omdat de koopman de kunst verstaat
de dorre negotie van Kunstwerk te verheffen tot een sierlijker methode, tot een
schooner levens-stijl? Een waarlijk beschaafde wijze van onderhandelen, die vreemd
nog was aan de plompe en rauwe manier van zakendoen, heeft Albert Ochs
uitgevonden en hij heeft er den aard van den kunstverkoop gelukkig door beïnvloed.
En zelfs wie voor deze belangrijke dingen in ons wat al te sluik-eenvoudige leven
niet ontvankelijk is, moet ontvankelijk blijven voor het feit, dat hij steeds goede,
beschaafde moderne kunst, gekeurd door de beste kritici, die niet geweken zijn uit
zijn omgeving, gebracht heeft in onze Hollandsche intérieurs. En zoo is, indirect, de
invloed van een man als Ochs op het schoone Binnenhuis ver strekkend.

VI.
Aan het eigen milieu gaf Ochs het beste van den Britschen geest. Hij besefte de
weldaad van het onpersoonlijke gesprek, - en kunst en wijsbegeerte vervaalden
nimmer tot zinledige verveling in zijn steeds ietwat mondain-gehouden interieur,
waar de gasten aan elkander werden overgeleverd in de meest argelooze situaties en
altijd een nieuw moment leege of pijnlijk-wordende discussies voorkwam.
Men voelde zich allen onder de hooge bescherming van het Schotsche Huis. Er
was altijd iets van gemeenschappelijke wijding in de samenkomsten. En niemand
weet wàt het Schotsche Huis geweest is, niemand die het daar niet langzaam en
plechtig avond heeft voelen worden., niemand die, huiverend ingekeerd tot het eigen
leven, niet in den nacht de eeuwen beluisterd heeft in het kraken der binten, zich
overtijgend met de zware spreien en witte lakens der koninklijke bedden.
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VII.
Maar dit verhaal is gegroeid tot een relaas over den Ochs der gezelschappen. Aan
de babbelende menigte, die in hotsende auto's naar hem toekwam als naar een
Zeeuwsch curiosum gaf hij, terecht, niet meer dan zijn gentlemans-wellevendheid
en de voorkeur bij den verkoop van een gaarne en gracelijk-geofferd schilderij. (Ochs'
schilderijen waren zijn dochters en hij huwlijkte ze uit met nimmer falende
beminnelijkheid.)
Wij willen hem nu liever ontmoeten in zijn eenzame uren, - uren als bloemen; wanneer het lente werd, als het nog nattig en tochtig was over Walcheren, dan ging
wel een enkele vertrouwde naar het Schotsche Huis, en deed den klopper vallen en
kwam door het koele groene huis in den kleinen tuin, waar altijd zon en luwte was.
En daar zijn wij dan wel samen behoedzaam getogen om de vreemde planten, die
gedenkplanten geleken op een klein vergeten kerkhof, dat zich te koesteren lag in
de warmte en dan naar het klein prieel, waar ook w i j ons koesteren gingen aan den
zonnegloed. Die enkele oogenblikken kon Ochs wel eens rustig zijn, al was dan dra
het prieel bezaaid met oude folianten, waarop een enkele al te vroege vlinder toefde
onder de zachte huif van haar vleugelen.
Men moest hem dan nooit naar menschen vragen, naar zijn vroegere vrienden, de
merkwaardigste Engelsche geesten, - neen, menschen wilde hij alleen feilloos
karakterizeeren in twee schertsende woorden tusschen thee en banket, en wellicht
heeft menige vrouw haar ziel ontsluierd gevonden in een voorzichtigen uitroep (maar
Ochs, biechtvader zonder confessies, bewaarde het biechtgeheim en schonk de
absolutie). Wanneer lenteluwte de veilige haven binnendeinde van zijn kleinen tuin,
dan dreven de droomen mee en de philosophieën, vooral de philosophieën, voor hem
als voor elken Brit, a matter of idleness. Gulhartig en glanzend waren die
philosophieën, zoo g o e d als zijn doggenkop, zoo warm als een handdruk, och vol
van de kinderlijke goedheid die ieder scepticus heeft als hij droomen gaat, maar toch
nog iets méér trouwhartig, gekleurd door de Duitsche elementen van zijn afstamming
en natuur. Hij was een geloovig kosmopoliet, - hij had op zijn reizen de gelijke
geaardheid gevonden van alle naties en alle menschen en hij zei in de vriendelijke
zon gezeten nimmer dat allen even slecht, maar altijd dat allen even goed waren. Hij
was een aanbidder van de zon, zooals alle goede menschen en hij had een
gecompliceerde zonnetheorie opgebouwd en de bewijzen gevonden in oude boeken.
Ja de Zon had hij lief - en dàn te denken aan den ouden Ochs in den oorlogswintertijd,
gedoken in zijn gele overjas aan den van koper blinkenden maar haast gedoofden
haard in de hooge holle kamer van het Schotsche Huis, en buiten gierden
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de winden dat er binnen het koper van rammelde, en er kwam vocht van de sluipende
nevelen gedrongen door alle kieren, - en Ochs zat stil en leed kou en was zonder
tastbare gedachte en warmde alleen zijn oude handen aan de bast van den takkel op
zijn schoot! - Dat was wel de bittere eenzaamheid, dat was de alsem, dien hij zwijgend
gedronken heeft als een ware Socrates.

VIII.
Tegen het eind van zijn leven werden de periodes van afwezigheid uit Veere
veelvuldiger. Zijn huis was het huis der getrouwen en wie tot den Kring van Veere
behoorde, kon er zijn intrek nemen wanneer hij maar wilde, maar ik kon er niet wezen
als Ochs er niet was. - Nog éénmaal ben ik zonder hem in den tuin geweest, maar ze
was als een verlaten kloostercel, nu de bewoner er niet toefde, die in de lente, als hij
daar stond voor het prieel in zijn witte zomerpak, zoo bizonder een monnik geleek,
van een orde die minzaam en vriendelijk is en geurige dranken vervaardigt.
Nu is hij gereisd de Zon tegemoet, naar het Zuiden, zonder afscheid, want het
afscheid wilde hij niet kennen.
Opeens zien wij het korte bericht in de courant, dat hij niet meer bij ons kan zijn
en daarmee is toegevallen een droom, die niet meer kan worden gedroomd in dit
concrete heden. Maar wij, nietwaar Genooten van het Schotsche Huis, - wij kennen
voor immer te zamen onze Legende.
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De Tibetaansche afdeeling van 's Rijks Ethnographisch Museum te
Leiden,
door W.F. Stutterheim.
WIE op een winterschen dag gedurende langer of korter verblijf binnen Leidens
veste zijn heil zoekt in een gang naar die schatkamer van ethnographica, die op het
Rapenburg in een complex deftige behuizingen een onderdak vond, doet beter de
hoogergelegen, lichtere kamers en zalen op te zoeken, dan zijn oogen te bederven
in lager, duistere regionen. En als het hem gelukt zich niet te laten misleiden door
gesloten deuren en gordijnen, als hij doordringt tot het hart van het gebouw, zal hij
een gave collectie van voorwerpen uit Tibet aantreffen, die, eerstens uit hoofde van
de zeldzaamheid, ten tweede door den juisten kijk dien zij verschaft op het uiterlijk
van het mysterieus buddhisme, zooals dat in Tibet in een kerkelijke hiërarchie nog
leeft, ten volle een nauwkeuriger bezien waard is.
Gedurende de periode 1899-1909 was deze collectie, in kisten verpakt, door het
befaamde plaatsgebrek, gedoemd vergeten te worden. Daarna heeft zij echter een
plaats gekregen, weliswaar gedeeld met andere collecties, maar toch ruim genoeg
om een oppervlakkige studie van het materiaal te maken.
Het meest van wat hier is tentoongesteld kan, wat een compliment voor den
Tibetaan is, gerekend worden tot de tibetaansche kunst te behooren, al zijn alle, hier
aanwezige werkstukken niet van even hooge kwaliteit. Niet zóó sterk als zijn
oostelijke buren, Japanners en Chineezen, bezit de Tibetaan toch in hooge mate de
eigenschap voorwerpen van religieus en profaan gebruik, door zijn aangeboren drang
naar versiering tot soms bewonderenswaardige staaltjes van oostaziatische kunst te
doen worden. Daarbij vertoont zich het feit, dat zijn land, gelegen als het is tusschen
de bakermat van het buddhisme, Noordoostelijk Indië, en de eens grootendeels
buddhistische gewesten van het Hemelsche Rijk, zelf buddhistisch, in zijn kunst van
beide buren ontvangen lessen met godsdienstigen ijver heeft in praktijk gebracht.
Toen toch, in de vijfde eeuw voor onze jaartelling, de heilsleer van den aardschen
buddha, in diens geboorteland en tot ver daar buiten een ongehoord ‘succes’ werd,
toen, kort na Christus' geboorte, monniken en monnikensanskrit de geheiligde leer
naar China brachten, ja, zelfs toen in 552 diezelfde leer tot op het eilandrijk Japan
doordrong, verkeerde Tibet in het diepste heidendom, een sjamanisme van de meest
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onvervalschte soort. En daar was wel reden voor! Want lag dat land niet evenzeer
voorbeschikt zijn geestendienst als in een Museum te bewaren, als het nu bestemd
is binnen een kring van hoogste bergketenen het buddhisme ongeschonden aan een
moderner nageslacht over te leveren?
Toch drong ook tot Tibet het licht eenmaal door.
In de 7e eeuw brachten twee gemalinnen van koning Srong-btsan sgam-po, één
uit Nepâl, één uit China, het ‘rad van de leer’ ook aan de overzijde van den Himâlaya
aan het ‘wentelen’.
Nu, ruim twaalf eeuwen later, wentelt het er nog, misschien minder symbolisch
door een oprecht buddhisme naar de dagen van Srong-btsan sgam-po, maar dan toch
meer reeël door het draaien van duizenden gebedstrommels, waarin het heilig Om
mani padme hûm op eindelooze reepen papier eindeloos aantal malen gedrukt, door
een staag ronddraaien den bezitter een komst in den tibetaanschen hemel, het
‘westersch paradijs’, tracht te verzekeren. Zulk een gebedstrommel vindt men in het
Museum.
Een heirleger van lama's, monniken, tezamen wonende in de kloosters van Tibet,
soms tot 30.000 in één groot kloostergebouw, ontfermt zich over de
millioenenbevolking, die door haar yaks, haar handel en haar heel klein beetje
landbouw, in hard werken haar thee (de hoofdschotel) verdient, al lijkt deze dan ook
alleen in naam op de onze. En dat ontfermen bestaat uit een middeleeuwsche
kerkelijke hiërarchie, die op vernuftige wijze de landsrijkdommen in kloosterkassen
weet te doen verdwijnen en, als dank daarvoor, de miriaden geesten en daemonen
telkens opnieuw den strijd aanbindt.
Voor hem, die ook maar iets van het oorspronkelijke buddhisme afweet, zal het reeds
lang duidelijk zijn, dat het ook hier weer alleen de naam is die gelijkenis vertoont.
Het buddhisme dat wij uit den vloed van duitsche litteratuur der laatste decenniën
kennen, dat van Çâkyamuni, den ‘ontwaakten’ prins Siddhârtha uit Kapilavastu, is
den Tibetaan absoluut vreemd, even vreemd als ons het Christendom der eerste
christengemeente.
Daarvoor in de plaats nu trad een toover- en bezweringspraktijk, waarbij
buddhistische termen en eigennamen den heidenschen grond camoufleerden.
Maar bezien wij nu eens de collectie. Van de toovermiddelen en
bezweringsinstrumenten vinden wij ruime keus.
Daar is de nekromantische gordel, uit menschenbeenderen gesneden, gedragen
door de geestbezweerders, waarvan Tibet zelfs een staatsnekromant kent, die met
groote staatsie op den tweeden dag van de
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eerste maand Lhasa, Tibet's hoofdstad, binnentrekt om de loop van het komend jaar
te komen voorspellen.
Dan de ‘tooverstaf’, de phur-bu, een uiterst machtig daemonenwerend instrument,
waarmede eens, volgens de legende, een monnik in het klooster Nâlanda de godin
Ca
ikâ bande, d.w.z. in zijn macht kreeg en hield. De ongelukkige was nu
genoodzaakt als dienstmeisje het klooster te bedienen. De kloosterkok echter bleek
niet bestand tegen haar lieftalligheid en trachtte haar tot een amouretje over te halen.
De godin stemde toe, mits de kok den gehaten phur-bu verbrandde (het instrument
was van hout). De man deed het en de godin, niet langer gebonden, vluchtte haastig
naar beter oorden.
Een al even machtig werktuig in de rdo-rje, de lamascepter, vervaardigd naar het
model van den hoogheiligen rdo-rje, (een overzetting van sanskrit vajra - donderkeil)
van Indra, welke in het klooster van Se-ra wordt bewaard. Deze zou door de lucht
van Indië naar Tibet gevlogen zijn.
Het tibetaansch pantheon, bij den dienst waarvan deze voorwerpen worden gebezigd,
is, zonder eenige overdrijving, het grootste ter wereld. De buddha's en de godenfiguren
die met hen in verband worden gebracht, worden bij honderden geteld. Alles wat
maar eenigszins in aanmerking komt voor een bijzondere behandeling en vereering,
wordt binnen het overvolle buddhasysteem geperst, hetzij als afspiegeling, hetzij als
incarnatie, hetzij als onderworpen, eenmaal vijandige geest of godheid. Zoo werden
figuren van leden der koninklijke familie in Engeland, ja van Gladstone, gestempeld
in aardewerkborden, door Tibetanen als buddha's herkend. Daarbij maakt het leerstuk
der reïncarnatie, d.w.z. der herhaalde nederdaling van een godheid of goddelijk
heilige in een reeks van bekleeders van een hoog kerkelijk ambt, de massa der te
vereeren personen onoverzienlijk en oneindig groot.
De voornaamste godheid, Tibet's beschermheer, waarvan dan ook in het museum
een bronzen beeld aanwezig is, heet met zijn onuitspreekbaren tibetaanschen naam
sPyan-ras-gzigs (duidelijkheidshalve steeds met zijn sanskritnaam Avalokiteçvara
aangeduid), wordt in allerlei gestalten afgebeeld, wisselend naar de functie waarin
hij geacht wordt te zullen optreden. Een vorm met elf hoofden, gaf aanleiding tot
een legende die hem, in smart over Tibet's lijden in heidenschheid, zijn hoofd laat
barsten en zoo, in elven gesplitst, elfmaal zooveel kansen verschaft de aardsche
smarten na te speuren en te lenigen.
Want voor Tibet is hij een heiland, tot hem is het Om mani padme hûm gericht,
hij is een voorspraak bij zijn geestelijken vader, Amitâbha, voor een opname in het
‘westersch paradijs’
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‘GROENE TÂRÂ’, MET EDELSTEENEN BEZET BRONS. DE RECHTERLOTUS IS AFGEBROKEN.

VAJRAPÂ I, TOT BESCHERMER VAN HET BUDDHISME GEWORDEN REGENGOD. VERGULD BRONS.
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GEBEDSTROMMEL. VAN DE BEKENDE BUDDHISTISCHE SPREUK ZIJN HIER DE LETTERGREPEN ‘O
- I PAD - ME’ ZICHTBAAR.

MA

ALTAARSCHEL. HET HANDVAT WORDT GEVORMD DOOR EEN KOP, GEKROOND MET EEN ‘DONDERKEIL’.
ONDERSTE VERSIERING EVENEENS DONDERKEILEN.
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Het valt op hoe vaardig de Tibetaan zijn brons bewerkt heeft, niet alleen in de rdo-rje's
en phur-bu's, maar ook en vooral in zijn godenbeelden. De fijne bewerking, de slanke
lijn, de harmonische bouw, maken zijn werk tot een uiting van soms hoogen kunstzin.
Traditioneel, gebonden door voorschriften die geen afwijking dulden, daar anders
het godenbeeld door den betreffenden god niet wordt herkend en alle arbeid dus
nutteloos is, heeft het goede werk in de tibetaansche kunst zich ver weten te houden
boven verstarring en gebrekkig navolgen, boven ‘maakwerk’. En hoezeer ligt hier
de mogelijkheid daartoe voor de hand, als wij een blik slaan in die groep van
godenfiguren, die men de tantrische noemt - goden met tallooze armen, vele hoofden,
allerlei attributen! Hoe grillig en wonderlijk ook die uitbeeldingen mogen zijn voor
den niet-wetenden leek, toch zal hij moeten toestemmen dat, àls nu eenmaal al die
ons vreemde dingen noodzakelijk zijn, de kunstenaar op vaardige wijze het geheel
heeft weten te verwerken tot een eenheid, tot een stijlvol samenvoegen van soms
tegenstrijdige onderdeelen. Laten wij het uitgebeelde voor rekening van den
tibetaanschen volksgeest, de wijze van uitbeelden verraadt bij zeer vele stukken een
groot aesthetisch vermogen.
Vreemder nog dan de bronzen, doen de schilderingen aan, waarvan het museum
er verscheidene bezit. Men moet vaak zoeken naar de figuur, het beloop van lijnen
volgen om het hoofdbeeld samen te stellen. Het westersch oog mist de hulp van
schaduwingen en perspectief, waarbuiten het niet meer kan als het geldt figuren van
het platte vlak te lezen. De kleuren, zonder overgang in vlakken naast elkaar gelegd,
verwarren.
Toch zijn die kleuren den Tibetaan een onfeilbare gids. Want zij zijn kanoniek,
zijn vast verbonden aan bepaalde figuren en figuurdeelen. Als de Tibetaan een
buddhafiguur ziet, weet hij nog niet altijd of hier de aardsche buddha is bedoeld of
een zijner voorgangers of geestelijke reflexen. De indigo-zwarte haren, de gouden
huid, de oranje roode mantel, doen hem dadelijk de juiste figuur herkennen. Geenszins
is het dan ook zijn bedoeling een kleurenharmonie te scheppen als kunstwerk; slechts
wil hij door de kleuren alle vergissing omtrent de uitgebeelde persoon (en die is in
een zoo uitgebreid pantheon zeer goed mogelijk!) voorkomen.
Maar, er zijn vele rooden en groenen en blauwen - zoo zal men ook hier aan de
afwerking, aan de harmonieering, onderkennen den kunstenaar en den werkman
zonder meer.*)
De makers van al deze heilige voorwerpen en schilderingen zijn voor

*) De welwillendheid van Dr. H.H. Juijnboll, Directeur van 's Rijks Ethnographisch Museum,
heeft het mogelijk gemaakt, dit artikel met eenige afbeeldingen der voorwerpen te illustreeren.
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het meerendeel lama's. Want een leek is niet in staat door de juiste ceremoniën het
werkstuk te bevrijden van boozen invloed en te beveiligen tegen daemonen en
kwaadwillige geesten. Wel zou een lama hem hierbij kunnen behulpzaam zijn, maar
de voorschriften zijn te leeren uit oude heilige teksten en deze te lezen en te
bestudeeren is den leek niet wel mogelijk.
De leek kan zich bezighouden met het vervaardigen van eigen lijfsieraad, van
oorringen, kettingen en amuletdoosjes, hoewel ook hier weer het door den lama
vervaardigde vele malen het leekenwerk in waarde overtreft. Want lijfsieraad is in
Tibet nog steeds een geestenwerend en gelukschenkend ding en zeker niet, als bij
ons, sieraad zonder meer.
Ook hiervan bezit het Museum zeer goede stukken, die naast technische vaardigheid
een kunstvaardige intuïtie verraden.
Moge de dag niet ver meer zijn dat dit alles een waardige plaatsing verkrijgt - waardig
aan voortbrengselen uit het hooggelegen land, waar onder het geestelijk bestuur van
den in den Dalai Lama geïncarneerden Avalokiteçvara, een alleszins interessante tak
van het buddhisme bewaard blijft voor westersche invloeden en een
middeleeuwsch-oostersche staat, met eigen cachet, ongerept is blijven bestaan.
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Tenebrae,
door Karel van de Woestijne.
I.
'k Heb mijne nachten meer doorbeden dan doorweend
al wemelt twijfel in de opalen van mijne oogen;
'k heb in mijn leven meer geloochend dan gelogen,
en ziet: de bitterheid ligt om mijn mond versteend.
o Gij, die morgen om mijn laatste bed gebogen,
u voor het raadsel dezer ziele hebt vereend:
Uw zucht trilt door een ijlt die gij vol wisheid meent
en mijn gebrek aan smart vervult gij met meêdoogen.
Of ik genieten wil dan of ik lijden mag:
ik wacht op tranen in de dorheid van een lach,
en 'k vrees mijn tand, waar hij de lippe Gods zal bijten.
Ik ben de lafaard die, voor eigen vreugd bedeesd,
zich-zelf van alle paradijzen heeft verweesd,
en 'k voel me schoon alleen waar 'k beef voor zelf-verwijten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

320

II.
Gelijk een hond die drentlend draalt en druilt
om eigen vuil, beruikt met schroom'ge teugen....
- Waarom uw avondlijke rust bevuild
met slijk van derf verleden, o Geheugen?
Gelijk de vogel die zijn woonst beslecht
met peerlend bloed, door de eigen pluim te plukken....
- Waarom, waarom uw beeltenis gerecht
uit leem van leed, vereeuwigend Verrukken?
Och, diepte huilt, en ijlte is hoogste kim;
begeert moet zich aan onmacht vergewissen;
en alle liefde is lammer dan de vim
van doode visschen.
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III.
Eens groeit een boom uit mij, en 'k weet denwelke.
Terwijl mijn doode vleesch in vocht vervloeit,
draagt hij, gelijk ciboren, gulden kelken
waar, in den killen dauw, Gods ooge gloeit.
Doch, waar de Geest waakt (en steeds zal omwaken
een vlucht van zuivren Geest den donkren tronk),
die zich ter kelken lave: hij zal smaken
de rotheid van mijn vleesch in zijnen mond.
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IV.
Ik heb mijn zuiver huis gevuld
met al de teeknen van mijn schuld;
mijn vrouwe zou verdonkren
in 't schroeien van mijn helsche licht,
en mijner kindren aangezicht
zou van mijn zonde flonkren.
- Gij toont mij hoe het linnen blinkt
en hoe voor 't venster hinkepinkt
(o huislijkheên!) een meeze,
gij, mijne vrouw;.... waar in u bijt
o mijne norsche heimlijkheid
het kloppend hol des vreeze.
En onze kindren, - zie, ze zijn
gelijk een vat te vol aan wijn:
ze gisten; en hun schouders,
van loochnen strak, van wil doorwoed,
zijn als de tafelen der boet'
van hun verduldige ouders....
o Wee die voeden, en wier hart
in sloopende eenzaamheden mart;
die de eigen liefde ontkennen
om vrees der vrouwe, om bronst huns zoons;
en in hun-zelf, van 't mes des hoons,
Gods aangezichte schennen.
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V.
Gij, die geen Vader wezen zult
dan door bekentnis onzer schuld;
Gij, die erkent Uw zonen
aan de'aêm van hun neêrslachtigheid,
of 'dat ze, daar Ge aandachtig zijt,
U vloekend durven honen;
Gij, die de Zoon niet wezen kunt
dan waar Ge U menschlijk lijden gunt
en 't arme, laffe smalen
om wie Uw moeder is geweest;
Gij, die ten hemel niet en reest
dan door ter hel te dalen;
Gij, die als Geest u toonen moogt
alleen, wanneer het beest gedoogt
dat Gij het zult bewerken
in hoofd en nieren, en wanneer
Ge van het smartelijkste zeer
zijn loochnen gaat versterken;
- o Vader, die 'k vergeefs verzoek:
ik hoon niet, waar 'k me-zelf vervloek;
o Zoon: 'k gedenk mijn moeder
alsof ik-zelf heur had gebaard;
o Heilige Geest, ik ben de haard
dien 'k met mijn eigen voeder.
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De onafhankelijke,
door M.E. Klinkhamer-Van Hoytema.
ONDER de pantjoran*), die zilverig uit de bamboe schoot en neerboog ploffend,
pletsend op de plank, was de moeder van Hamali bezig, 't eetgerei te wasschen.
Hijzelf lag languit in de schaduw van een breeden awistoel†), voorover, met de teenen
welbehaaglijk hamerend op den grond.
Niets was er, wat hij zoo plezierig vond, in heel den dag. Toch wist hij niet waarom.
Hij droomde weg in 't woelige witte water, dat neergleed onverstoord en dan al
spetterend open scheen te barsten. En keek weer naar zijn moeder, die, laag hurkend
op haar breede, platte voeten, en in haar sarong, glad om 't zitdeel spannend, de vuile
kommetjes en bordjes uit haar korf met zand beschrobde en al dat bruine tuig weer
onder den straal in 't rond bewreef met vingertoppen, uitbuigende van soepelheid,
totdat het, elken keer weer een verrassing, zuiver wit te voorschijn blonk en droop
van helderheid. Om hem was de ochtendgeur van dauw op rubberboomen en boven
hem het schuivelend geruisch van fijntjes wimpelende bamboeblaadjes. Er floten
schaarsche vogels en er hing vaag onweer in de lucht.... Daar soesde hij elken morgen
de felle warmte tegemoet.
Hij was een kleine jongen. En zou niet kunnen zeggen, wat hij zag of hoorde in
dit alles, maar proefde en ademde zijn gerustheid en zijn vrije veiligheid. Tenzij
opeens zijn moeder omkeek, op hem lette; en iets, dat flitste door haar oogen, iets
dat sloop door 't vriendelijk en vroolijk vragen, wàt hij deed, hem opschrikte en hem
dwong, zich schamend en onthutst, te voelen hoe hij lag en hoe hij droomde. Het
was hem altijd bij 't half spottend lachen, of een geest, waarvoor hij bang moest zijn,
rondwaarde in de lucht, of alle dingen wisten iets dat hem ontging, en dat hem treffen
zou.
Toen hij langs den stoffigen weg terugkwam bij het huisje, dat in volle zon lag,
wipte hij met een opwaartsche wenteling van zijn lenige dijen op de zandige planken
der tepas,§) die knarsten: zijn kleine bruine beenen bengelden er naast. Zijn zusje zat
er ook. Het was de tijd, dien Moeder uitkoos om te kijven. Terwijl zijn vader de
klappen van haar schelklepperend mondwerkje opving en geduldig meedragen ging,
al poetsend aan het paardentuig en 't zusje lijdelijk keek en treurde, - 't zwarte

*) Straal.
†) Bamboestoel.
§) Voorgalerijtje van een inlandsch huis.
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knoetje haar omhoog, de platte poppehandjes heulzoekend in elkaar - bespiedde hij
't verloop en als hij 't standje over voelde waaien naar zijn kant, dan gleed hij stil van
de tepas en vluchtte naar de sawah's.
En wie hem daar zag gaan, door de sawah's, in zijn gore jasje en vervaarlijk vuilen
broek, vond hem niets dan één bruin vlekje tusschen 't rijpend groen en oogstklare
geelbruin der rijst. Hem leek het echter, of die velden heel alleen voor hem daar
waren volgeplant. Terwijl hij, schoffelend langs het mulle pad, het slingerend weggetje
afslenterde en de halmen tusschen zijn holle handjes slierten liet, dacht hij opeens
aan het oogstfeest, dat hij het vorige jaar had meegevierd en dat weer komen zou!
Het oogstfeest van zijn grootvader, het heerlijkste feest van 't jaar! Het heele veld
stond vol met vroolijke menschen, hij rollebolde over den grond! De plechtige offers
onder het versierde afdak, waar hij niets van begreep, maar die heel mooi waren! En
dan de optocht naar de rijstschuur; de muziek en het leutige gepiep van de jukken,
jukkenvol met rijst, die werden weggedragen! Alle menschen waren opgewekt, zijn
moeder had een goeie bui en er was lekkers te eten!
Hij stond stil op een modderig eindje weg en liet de vette klei tusschen zijn teentjes
opbobbelen, het klisserde heerlijk. Toen prikte hij er in met zijn vingertje, smeerde
zijn been vol klei. Een losse aar hing over het pad, die kriebelde in zijn hals. En toen
hij die afschudde, ratelde plotseling vlakbij het schelle kabaal van een krekelstem.
Hij duwde in het gaatje en lachte luiduit om het zot verklankend, laag gekreun. Toen
ging hij verder, snel sjokkend, tuffend en toeterend als een heusche auto en ontmoette
vriendjes die een stuk blik hadden opgeduikeld en sloeg er met hen op in de maat
als voor een orkest. Zoo, tierig en ravottend in den heeten zonneschijn, liepen zij
terug. Met een lange bamboe kwam hij thuis. Daar wilde hij een molentje van snijden.
Hij glipte in huis om zijn vaders kapmes, maar juist toen hij prettig aan 't werk was,
hoorde hij zijn moeder. Uit de krakende deur van het keukenhokje kwam zij, in
sarong en onderlijfje, riekend naar rook, op hem af.
‘Heb je weer geluierd vandaag? Wat moet je toch met al die molentjes? Ga liever
beestjes zoeken of zaad halen, dan breng je tenminste wat in. Zoo'n groote jongen
al en dan niks als molentjes maken!’
In de oogen van den jongen schoven de pupillen weer voor het glinsterend wit en
hij kapte door, aan standjes gewend. Ook toen zijn vader, met een stalluchtje in de
kleeren, voorbijging om te eten en hem toeriep te komen, werkte hij nog. De warmte
en de honger echter dreven hem in huis.
In den middag kwam er een boodschap uit het groote blandahuis, dat Sahari met
zijn zoon Hamali er ontboden werden.
Eens had Hamali s moeder, toen nood-kokkie bij de Hollanders, hem
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meegenomen tot bij het achterhuis. Daar, in den tuin, had hij een wonder gezien:
wiegende haartjes in de kleur van rijpe rijst, felroode lipjes en oogen van vonkend
blauw en zoo wit, zoo wit de wangen en de oortjes, of er licht uit kwam. Met open
mondje stond hij, midden op het pad, in schrik verstild. Zielsgraag had hij even met
zijn handje langs de trillende haartjes gevoeld.... Toen het meisje opeens naar hem
toeliep, schokte een wilde angst in hem en doodbeschaamd holde hij weg. Bevend
en geheel ontdaan zat hij toen lang op de tepas, hoorde niets en begreep niet, wat er
met hem gebeurde. Maar de dagen daarna wilde hij telkens terug, wende aan het
nieuwe en nooit meer vond hij de heftig benauwende schuwheid weer van dien eersten
keer. Langzaam aan dorst hij met de kindertjes spelen: hij bracht een weggevluchte
bal weerom, toen gaf hij de vormpjes aan, waarmee zij zandpuddingen bakten en
eindelijk durfde hij het autotje duwen, waarin zij zaten. En eens - waagde zijn vingertje
zich in de haartjes, ze waren zacht en koel.... hij trok dadelijk terug, ontzet om zijn
overmoed. Het meisje had niets gemerkt. En toen zij 't een volgend maal voelde,
lachte zij en vroeg: ‘Waarom prik je in mijn hoofd?’ En toen lachte hij ook, want hij
durfde al beter.
Ook raakte hij zoetjesaan gewend aan de vreemde blanda-dingen, de groote kamers
vol prachtigs en rijks, met makkelijke stoelen en blinkend koper en kleedjes en kasten,
zóó veel, dat hij elken keer, als hij even gluren mocht door de openstaande achterdeur,
weer nieuws ontdekte. Van de massa platen had hij er eens een meegepakt, die uit
een boek gevallen was en die klemde hij vol ontzag in de bilik*) van 't huisje vast.
Bij den stal zat hij ook vaak, als hij wist dat de kindertjes met hun mama kwamen
kijken, hoe zijn vader de paarden geroskamd had en het stroo in de zon gelegd.
Maar met den voorkant van het huis en den grooten meneer, die daar te vinden
was, voelde hij zich niet vertrouwd.
De Groote Meneer! Als heel klein kind, toen hij nauwelijks loopen kon, had Hamali
dikwijls met Moeder in de fabriek gezeten, bij den uitzoek, tusschen het gewirrel
van de wannen, waaruit de droge thee zoo prachtig opsprong onder het bonkig lawaai
der rollers en het langlijnig, vlijmend geluid, als een schelle lichtscheut zoo fel, der
zaagmachine, waarvan hij toen enkel telkens het ophouden had beseft. En dan keek
hij soms, terwijl zijn handjes de thee aan 't trechteren waren, ineens tegen groote
beenen op met dikke modderschoenen er aan en schuine laagjes goed er om. Daar
was een meneer in, die wel eens tegen hem lachte. Toen hij, ouder wordende, wel
merkte, hoeveel die meneer te zeggen had over al zijn familie en de kennissen van
zijn ouders, hoe ieder naar hem opzag,

*) Breedgevlochten, grove mat voor wanden- en vloerbedekking.
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wat een boel geld die meneer wel hebben moest om al zijn mooie kleeren en alle
menschen te betalen, groeide er een eerbied in hem, die schuchter en onbegrensd,
maar onbestemd en huiverig schuw was, als voor een lijflijken djoerig.*).
Door de hooge, rechte damarboomen zag hij al van verre het geel driehoekig dak der
vriendelijke toewanswoning. Het leek hem star en dreigend als een door de takken
spiedend oog. En toen hij naderkwam, uit het struikgewas in den tuin met zijn hatelijk
kale paden en geschoren gras, toen meende hij dat het heele huis hem aankeek en
hem volgde stap voor stap. Achter een groot, breed cannaperk herademde hij even;
en daarna kroop hij tegen zijn vader aan om beschutting, het was of hij geen kleeren
aanhad en al wat Moeder hem ooit verweten had, nu op zijn gezicht te lezen stond.
Wat duurde die tocht! Nu lag de voorgalerij vlakbij en daar - daar zat de toewan zelf.
Het klopte in zijn keel. toen zag hij, dat Meneer niet keek, maar las in een courant.
Dat viel wel mee. Zijn vader ging nu hurken, hij er achter, net uit 't gezicht. Daar
kuchte vader en Meneer zag op.... De groote blanda was in pyama en op sloffen en
hij deed heel niet stuursch. Toch was Hamali zoo gespannen en zoozeer nam alles
wat hij zag, door redeloozen angst verhelderd, heel zijn aandacht in beslag, dat niets,
van wat gezegd werd, zijn begrip bereikte.
Zijn vader moest, op zijn gemak, hem woord voor woord vertellen, dat hij voortaan
werken mocht als buggy-jongetje van Meneer en hem, Sahari, helpen in den stal. Hij
overzag 't nog niet, dit nieuwe, onverwachte, maar vond het wel gewichtig en hij
wilde graag. Vooral omdat Meneer zoo vriendelijk keek.
Zoo kwam het, dat Hamali werk kreeg. Hij oogde nu den stal aan met meerder
vertrouwdheid en wist er zich belangrijk, een meester over de mest en blaadjes, die
hij er wegvegen moest. En zijn schroom voor de paarden, die hij nu elken dag mocht
helpen voeren, voor de buggy, waar hij in ernst aan raken mocht, kromp met elke
streeling over de harige voorbeenen, met elken veeg langs de gladde wielen. Zijn
vader leerde hem aanspannen, maar deed het immer zelf, uit vrees, dat zijn zoon zou
mistasten tusschen de tallooze riempjes en ringen van het tuig. Hamali was trotsch
op de stallucht, die hij nu altijd zelf in zijn kleeren meedroeg en voelde zich groeien,
als hij zijn vader betrappen kon, dat hij het zout in het gras vergat, of van de padi†)
niets achterhield voor de eigen kippen. Het glanspunt van zijn leventje die eerste
weken werd, wanneer hij op het achterbankje van het kleine rijtuig, in zijn scheurlooze
en nog witte jasje, mee moest met Meneer en Mevrouw, die uitreden. Achter

*) Geest.
†) Ongepelde rijst.
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den elleboog der deftige blanda's, achter het geurige haar van het blonde meisje, dat
in ragfijne, gulden krullenrankjes om den hoedrand beefde en dat hij met zijn neusje
nu zou kunnen beroeren, in den vollen wind, dien de draf van 't gretige paardje
aanzuigen deed, brandden zijn bruine, felle oogjes en grepen begeerig de blikken
van alle voorbijgangers links en rechts.
Maar het geregelder en meer gebonden leventje gaf ook droeve dagen, wanneer
het gemis van de vroegere vrijheid kwelde. Met zweempjes weemoed dacht hij dan
aan de lekker verluierde morgens tusschen de thee, waar de wiedende vrouwen en
spittende mannen op een kleinen afstand van hem zongen en lachten, waar hij met
studie luisterde naar het gepraat van de naast de heesters bukkende werksters, in
bewondering voor de rissen leelijke woorden, die uit één mond tegelijk konden
stroomen; of in het gesuis van de ochtendstilte over het heuvelige land, turend naar
den blauwen hemel, die leek te zieden in de zonnehitte; of peuterend naar insecten
in het zand, ploeterend in de slokans*), theepitten doppend of stiekum blaadjes
verkruimelend.
Dikwijls liep hij weg en liet den stal in den steek, maar het plezier was nu vergiftigd
door den angst, te worden ontdekt. Wrevelig koelde hij zich op zijn vriendjes of zijn
zusje die hij plaagde, op de torren en krekels die hij martelde, met opzet nu en niet,
als vroeger, gedachteloos en uit verveling.
Het feit, dat hij ‘verdiende’ gaf hem in schatting van zichzelf een sprong vooruit.
De eerste maal, dat hem, na een maand werken, het geld in de handjes viel, scheen
het hem gansch iets anders, en kostbaarder, dan wat hij in zijn vaders huis of elders
had gezien. Zijn moeders tevreden gezicht, toen hij het toonde, gaf hem een schok
van plezier. En hoe meer hij inbracht, des te sneller zwol in hem zijn waardebesef
in het gezin, waar hij tot nog toe ‘opeter’ was geweest.
Van de eerste centen kocht zijn moeder hem schoenen - leeren schoenen met echte
gespen en glimmend bruin. Als een pauw stond hij dien dag, op het uur van inspectie,
bij den stal paraat, de nieuwe ordeteekens aan de voeten, als een blanda zoo gelukkig,
en verborg zijn worsteling met de onwennige en stugge, gladde, zware pronkstukken,
toen hij er, onder de gapende en streelende aandacht der verbaasde blankjes,
behoedzaam mee heen en weer trachtte te drentelen.
Wanneer hij met de buggy uit was, gebeurde het wel onderweg, dat hij afstappen
moest om een steen uit een hoef te trekken of een breuk in het leer met touw te
herstellen. En als hij dat niet kon, of het paardje, dat hij tegenhouden wilde, hem
omver liep, kreeg hij een standje en

*) Smalle sloot.
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daalde opeens diep in eigen achting. Toen dat vaker voorkwam, doofde zijn ijver.
Want hij kon eigenlijk niets, en besefte dat meer en meer.
In de voorgalerij van het groote huis was de theetafel aangeschoven in den kring.
De warmte week al wat en de thee geurde uit de tuit van den kanteltrekpot. Op bloote
voeten in hun blank hansopje trippelden de kinderen, pas uit bed, door nauwe
gangetjes tusschen de meubels naar de tafel met hun kroezen melk en wipten op het
vroolijk bont cretonne van de rieten stoelen, die kraakten in de donzen middagstilte.
Papa keek van zijn illustratie op en streek zijn haar, nog vochtig van zijn bad, weg
van zijn voorhoofd, reikte zwijgend naar zijn tweede kopje. De moeder was een
blonde jonge vrouw, met 't ongeuite heimwee altijd in de troebel blauwe oogen en
de sluike sarong en kabaja; te wit en broos voor den overdaad van onmeedoogend
zonnevuur, den zwaren reuk der grove bloemen en voor de eenzaamheid van 't
onverfijnd reëele plantersleven.
De kinderen schoten plotseling uit in schrille, uitgelaten roepjes om de platen van
het trommelboek en de te heete melk. Moeder vermaande ze, wat moe en toch
verteederd, met in haar stem en handgebaar den iets te forschen toon en wuiving van
een goedgeschoolde energie; en liet ze gaan om aangekleed te worden.
‘Kom, laten we straks nog wat rijden, dat zal je goeddoen in je drukte.’
Hij keek glimlachend op. ‘Best, maar niet lang’, antwoordde hij. ‘Er is veel pluk
en 't zal wel nachtwerk worden. Ook moeten de boeken morgenochtend vroeg gesloten
zijn. En dan’, bedacht hij zich en legde een donkeren pols onder haar bleeke hand
en vatte haar arm, ‘is 't tuig kapot, dat zal ik eerst nog moeten nazien.’
‘Maar kan Hamali dan -’ begon zij.
‘Och neen, die jongen kan niet veel, 'k moet nog eens uitvinden, wat er eigenlijk
aan scheelt. Dit soort van vak is niets voor hem, misschien. Er zit veel in den jongen
en 'k heb al meer het plan gehad, hem eens naar school te sturen. Simin,’ zei hij tot
den spen*), die binnenkwam met nieuwe suiker, ‘roep jij even Hamali hier.’
Onder het tapijt trilde de planken vloer en aan den bruinen wand van
Buitenzorgsche mat bewogen licht de etsen toen de jongen langs liep. Even later
kuchte er iets buiten de glazen deur en hurkte de kleine stalknecht voor zijn meester.
En vriendelijk, voorzichtig, trachtte die toen uit te vinden, wat het ventje dacht en
wilde. De asch van zijn sigaar viel op Hamali's voeten, vanwaar die ze met zekeren
eerbied wegschoof. Eindelijk, na vele malen als eenig antwoord: ‘ik weet niet’ te
hebben

*) Huisbediende.
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gehoord, vroeg de blanda: ‘zou je niet wel graag naar school gaan, leeren lezen, knap
worden?’
Hamali peinsde een poosje. ‘Jawel’ zei hij gelaten, ‘als Meneer 't betaalt.’
En glimlachend, maar onbevredigd, stond die dat toen toe.
Hamali ging wel met lust naar school. Hij hield het een paar maandjes vol. Toen
verveelde hem het geregelde leventje, het stilzitten, het inspannen van zijn hersens,
het peuterig gedoe aan de lettertjes, die hij leerde herkennen en weer neerschrijven.
Daarom bleef hij thuis. Zijn vader vond het goed en zijn moeder ook; Meneer
sputterde wat, toen ging hij nog een keer en gaf er verder den brui van. En werd maar
weer stalknechtje bij den administrateur.
Het was een gave tropenavond, de lucht door wind bevrijd van al te zoeten
bloemenwalm, het koele donker heul voor 't hijgend en herademend land. De buggy
rolde eenzaam langs de als in duistere holen weggekropen velden en ravijnen. De
wielen ratelden veilig in de onheilbroeiende stilte, ongemoeid door 't regelmatig
krekelsjirpen. Achterwaarts scheen de weg betooverd af te drijven naar de dreigende
gaping van het bosch; de zwarte grond lag tegen den sterrenhemel met onbestemde
schimmen van geboomte. Vlak bij, benauwend, de lage struiken aan den padzoom,
vol voorgevoel van glimpend geritsel en doorspookt van de vurige, wegflitsende
oogen van een tijgerkat of het snorkend gegorgel van een troep wilde zwijnen. Hamali
zat, ongemakkelijk meetrillende, op het smalle achterbankje van het rijtuigje, zijn
arm om de ijzeren stangen geklemd. Een kille spanning om het ademlooze en
onbespiede geestenleven in het rond, hield alles in hem strak in halven angst en toch
in hunkering naar vreemd gebeuren. Hij huiverde opeens over heel zijn lijfje in griezel
om het onherbergzaam en heilloos geheim van den hollen nacht om hem heen. Het
koele ijzer drukte geruststellend in zijn elleboog en hij luisterde gretig naar het
hoefgeklepper. En hoorde het knallen van de zweep zoo heerlijk dichtbij. Bevangen
in al de verhalen van ouders en priesters over djoerigs en hun toorn, bevangen in
beklemming om zijn eigen zondetjes - wie weet hoe schrikkelijke en hardvochtige
- gevolgen daarvan, bevangen in de lastige zwaarte van alle noodzakelijke
afweermiddelen, onthoudingen en boetedoeningen, voelde hij zich vaag, heel vaag
en onbewust, zoo veilig bij de lantaarntjes van de blanken, die de priesters wel leerden
wantrouwen, maar die toch nooit bang leken te wezen en dikwijls tegen de djoerigs
schenen op te kunnen.
De vermoeiende en erfelijke vrees, die altijd school en loerde onder in zijn
halfgesloten en bezwaarde zieltje, trok heel even op, vervluchtigde voor kort.
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Er gebeurde niets. Maar in den jongen had zich een verandering voltrokken.
***
De woning van den administrateur lag tusschen rechte damarboomen, eenzaam en
beschut in 't midden van de onderneming.
Het was àl theeland wat men zag rond 't erf, grillig glooiend en in steilen opgang
langs de hooge heuvelhelling aan de achterzij, maar aan den voorkant vlak en velden
ver geëffend en gerijd in onberispelijke heesterlegers. Een heuvelbult dekte, van 't
huis gezien, het felle zinken dak van de fabriek en 't kleine groepje der
bediendenhuizen met den stal voor 't oog. En in veel groen begraven, hadden zich
de kampongs als met opzet gecamoufleerd.
Van het fabrieksplein had men op de kampongs het gezicht, de zwarte atapdaken
boven grauwverweerde bilik, enkele houten huizen met de vroolijk roode pannen
strakke rijen, door de flarden-blaren van de lichte en losse pisangs en wat donkere
nangka's onderbroken. En op het plein een kleinere zinken plek: de passarloods. En
ver, boven de gave, lenigbuigende, geelgroene lijn, waar op de heuvels de theevacht
leek afgezoomd, de sombere, dichtgesloten massa van het oerwoud hier en daar, en
elders lucht en wolken of een enkele oude doode boom, onttakeld, met één norschen
naakten krommen tak den hemel splijtend in zijn onverwoeste kracht. Soms zag men
ook het bruin en zwart van nieuw ontgonnen streken, waarvan de troostelooze kaalheid
door den afstand was verzacht, het heftig rood van afgestorte brokken; nu en dan het
paarsig nevelgrijs der pasgesnoeide struiken. Wanneer de zon er over daalde, werden
de kleuren als betooverd, het rood begon te gloeien en te leven, 't groen verinnigde
tot een wonderlijk bezielden tint en de verlaten stam kreeg een schrikwekkend,
dreigend masker van den hemel tergend en uitlaaiend leed. Lager, koel en glad,
plekten de sawah's, in bochtige terrassen.
Hier, in het sawahgebied was, op een zonnigen dag, een groepje ploegers bijeen.
In de modder, met logge oerkracht langzaam vorderend, sjokten grauwroze en breed,
de luie kolossen der karbouwen, moeilijk omspannen door de smalle kinderbeenen
van een witten, roodgedoekten ruiter, die er parmantig spits op afstak. De bronzen,
gele en karmijnen vlekken van de werkers in het groote groen, als spikkels fijn en
fel als druppels bloed of vonkend koper, spiegelden in 't water, dat het rijstland reeds
bedekte.
Hier was Hamali vroeger in zijn element; maar nu terwijl hij op den rug van een
der dieren meegleed en meehotste, leek het spel hem kinder-
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achtig en 't verveelde gauw. Een man deed zoo niet meer, een man die flink verdiende,
had wel beters toch te doen! Hij sprong opeens van 't beest omlaag en pletste door
de vette modder naar het dijkje. Zoo ging 't den laatsten tijd: 't plezier in al zijn
kinderspelen minderde en telkens moest hij denken, hoe voordeelig en voornaam het
was, voor blanken hard te werken. En hij merkte wel, hoe, met elke gunst die hem
de blanda meer bewees, 't gezag bij de kameraden toenam en ze hem met andere
oogen gingen zien. In de kampong, als hij er kwam slenteren, of, met lebaran*),
spijzen- en vruchtenpresenten brengen, telde hij niet meer mee als kind en betrokken
de mannen hem, gelijk medeplichtige, in hun grappen.
Dat zette aan tot telkens grooter aandacht voor zijn taak en voor zijn toewan. Ook
thuis, bij de ouders en het zusje, bespeurde hij zijn groeienden manschap en dat alles
gaf hem een verwaand klein air van overwicht en nuttigheid.
Toen 't ploegen gedaan was, verspreidden zich de arbeiders naar de kampongs.
Voor 't huisje van Sahari zat die met zijn dochtertje de kippen te voeren: schuw de
vader, als stelend zijn eigen maïs met spitse snelle vingers en nauwgezet het kind,
een kip liefkoozend in den arm geklemd. De moeder veegde de tepas, terwijl in huis
de jongste schreeuwde om eten.
De vader, erfelijk en in een bestaan vol tegenspoed, door geestenvrees en
slaafschheid gansch vergiftigd, en de brutale, in de liefde niet kieskeurige, losteugelige
moeder, hadden de kinderen door hun voorbeeld grootgebracht in een verwikkeling
van voorschriften èn ongebonden uiting aller driften; 't meisje neigde naar een tobberig
en vroegoud bukken voor het lot, naïef en angstig nederig, een sloofje vóór haar tijd.
De jongste, Oedjang, vet en bolgezond, regeerde met zijn geestig, gulzig mondje
heel 't gezin, en de oudste, uiterlijk meer naar den vader aardend, borg en kweekte
in zich toch de kiem van 't onafhankelijk karakter zijner moeder. En zoo, elk op
zichzelf, beleden en versterkten deze menschen, wantrouwig en gelaten, heftig en
egoïst, geduldig of zich uitvierend, het ras, waaruit zij sproten.
Elke week, met betalingsdag, was er passar op de Onderneming. Hamali zwierf er
dan rond, met zijn feestelijk gezicht, blij om al die prettig luie mannen en vrouwen,
de stekende kleuren der beste baadjes op 't grauwe fabrieksplein, de grappen en
praatjes en 't klinken der bloedig verdiende munt. De kramers van vruchten en koekjes
en rookgerei hadden den grootsten loop, de kainventers†) in hun rijkbehangen tentjes
hielden

*) Inlandsch nieuwjaar.
†) Soort sarong.
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tijd over om rustig te naaien; de meeste vrouwen stonden stil bij de uitgestalde garens,
kralen en goedkoope Hollandsche snuisterijen, bont dooreen achter schuttend glas.
's Avonds als de walmende lampenschijnsels schilderden over herlevende tinten,
en hoeken rosgeel opduiken deden uit het duister, geheimzinnige en onzekere
schaduwen uitschieten over de bewegende volte, begon er voor hem een nieuwe dag
met ongekende emotie's. Met de eerste tonen van de gamelang werd het hem goed:
met die wonderlijk sonore klanken, de gave, gulle gonzingen in hun dartelen durf.
Het was, of hij iets in zich draaien voelde, zich roeren tot een willoos meegolven,
wanneer de tonen dooreendansten, doldravend boven de doffe boengen van de groote
gong.
En daarna de wajang, de houten-poppen-wajang.
Op het middelste leege deel van den horizontalen pisangstam, in welks uiteinden
de poppenvoorraad stond vastgeprikt, leefde de vertooning.
Terwijl Hamali de handen van den dalang*) volgde, die een pop koos uit de rijen
en, in zijn linker haar stok houdend, met verteederde vingers haar rokje er over
plooide; terwijl hij luisterde naar de plechtig eentonig aanruischende dalangstem,
klom de verwachting rood in zijn wangen.
En dan begon het vurig vereerde verhaal te leven in het lichaam der pop. Hoe de
handen als met spieren zich ophieven tot een groet, hoe de leden bogen en de heupjes
wiegden in rythme van menschengang, hoe het halsje neeg in coquet of gedwee
gebaar en het puntig precieuse godengezicht in effen distinctie boven de eigen
beweging verheven scheen, het boeide zijn hart in schakels van religieuze tintelingen.
En de bedaardheid, waarmee de dalang zijn volgende werktuigen opnam, die hij
omwrocht tot schepselen met bloed en bezieling, was van een innigheid, die hem tot
kunstenaar verhief.
En Hamali onderging het alles gelijk een inkeer, als een onbewust gebed. Heel
zijn fantasie groef zich vast in de beelding der poppen. Roerloos gehurkt als een
Boeddha-versteening zag hij met zijn innerlijke oogen door de zinnen van gezicht
en gehoor zijn diepste illusie's vervuld, zag hij zich redder van verdrukte schoonheid
en beloond door een smeltenden blik, zag hij zich vechten, treuren en triomfeeren
in godengestalte, zag hij zich vereerd en gediend om zijn onbeperkte schatten, zijn
gulheid en macht.
Maar eenmaal, op een passaravond, werd er een feest gevierd. Hamali mocht er heen.

*) Vertooner.
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Het was een dreigende nacht. In donkeren griezel, beloftevol als een geheim, sloop
de jongen achter de witte plek van zijn vaders jas langs de russelende theestruiken;
de zwarte, gezwollen wolken snijdend met zijn van verwachting star opengespannen
oogen. En zoo, in zalig-bang voorgevoel, naderde hij de feestlijk rumoerige passar,
die als een lichte kamer met wanden van duisternis op het wijde fabrieksplein lag.
En toen zat hij zwijgend, de knieën opgetrokken, genietend tegen een paal. De
muziek begon op te klinken.
Er waren danseressen.
Rondom: het geboeid publiek, scheef dooreen in allerlei postuur. Oogen vonkten
als van nachtdieren in het bosch, kleuren blaakten in de flikkering der flambouwen,
groote spokige schaduwen, als schimmen van monsters, vlakten op en vervlogen,
verbreedden en krompen geluidloos. De gamelang, laag langs den grond verspreid,
klaterde, tinkte, bonsde, zangerig en feilloos rythmisch. Er hing een fijne,
doordringende, droomendragende wierookgeur. En in de strakgeweven ijle
spanningsstilte bewogen de ronggengs zonder gerucht. Een plechtige ernst lag op de
ingetogen trekken en een loome kalmte in de zinnenzweepende gebaren. De kale
planken vloer, door de vluchtige veering der naakte voeten beroerd, vlekte stemmig
bruin en grijs, onder de schittering, grillig wisselend van het glas en goud der kleeding
en het glanzend warm fluweel.
Hamali keek.
Om zijn mond lag een hijgen verstild.
Klam, en gelukkig van ontzag, volgde hij het maatvol wiegen van de bronzen
armen, lenig-stijf; het aandachtig subtiele, trillend gebeuren aan vingers en voeten,
de lijnenwendingen der ten deele bloot gebleven borsten; en het weelderig veeren
en zwenken der soepele heupen, rusteloos en licht.
Aanjagend klepte de muziek in bedwelmend wilde eentonigheid. Het klaaglijk
neuren van de rebab gloeide er tusschendoor, als loerend om op te laaien. En toen
alles eensklaps stopte, voelde Hamali, dat hij beefde.
De blanda's waren aangekomen. Een kleine opschudding gaf het. Stoelen
aangebracht tusschen het hurkende volk, kleine beleefdheden en vriendelijke woorden
over en weer, toen een hervatting van de voorstelling.
Daar de adat het mede-tandakken oplegt aan de mannen, wanneer zij worden
genood, moest ook de tuinemployé er zich aan wagen, toen hem de slendang werd
toegewuifd. In plezierige aandacht wachtte het volk, blij om dit meeleven met zijn
gebruiken, in angst wachtte Hamali de stevig gelaarsde, lompe voeten....
De forschblonde blanke, zijn grove, wat harige werkhanden uitstrekkend, tandakte
dapper, met dreunende passen der platte, zwarte
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schoenen de dansvrouw na, die hem de slendang bevallig voorhield. Wit vloekten
de toetoepjas*), die al wat vuil was aan de randen, en de breede broek in de stemming
der omgeving. In het buigen der ellebogen, vlak draaien der handen, kronkelen en
wippen der beenen trachtte hij wat élégance aan te brengen, daar zooveel welwillende
oogen zijn pogen volgden; maar ten slotte verlegen tegenover zijn vrienden, kreunde
hij rood en hijgend een bromlach uit en deed, of het alles een grap was geweest...
Toen haatte Hamali de Hollanders.
Dien nacht sliep Hamali niet. Als een visioen bleef vóór hem 't beeld van 't bont en
fonkelend tooneel en bleek leek 't alledaagsche, bleek en slap zijn eigen leventje en
kinderlijk geknoei zijn vreugdetjes en beste pogen.
En blindelings haatte hij, woest en bruut, hij wist niet wat of hoe of waarom. Een
willooze woede woelde door hem heen, maakte hem benauwd en verward. Het zweet
sloeg hem uit en zijn voeten, waarmee hij de sarong van zich af had getrapt, voelden
koud en stijf. Hij stond zachtjes op en ging naar buiten.
Kil gleed een vijandige nachtwind door zijn dunne kleeren. Boven de glinsterende
maanlichte palmen stond de hemel strak van sterrenvracht.
Er was iets, dat rekte in zijn armen en rukte aan zijn rug, dat opkropte en tegelijk
loom in zijn beenen zeeg. Hij wilde rust, maar hij vond geen rust, hij wilde ruimte
om te ademen, maar overal scheen hij in een verstikkenden walm te loopen. Hij zou
willen schreeuwen en bleef stom, zooals men in een naren droom kan stom blijven.
En in dien wervel, dien chaos van gevoelens, waarvan alleen het lijflijk merkbare
tot zijn bewustzijn doordrong, waren zijn zenuwen dien nacht en den dag daarop
gevangen. Humeurig, nukkig en nerveus bleef hij sindsdien, al minderde de
benauwenis.
‘Hamali, zeg, Hamali!’
Driemaal had zijn moeder al geroepen en bokkig zweeg hij nog. In een schemerhoek
van de kamer zat hij tegen den rietwand gehurkt, de armen in nukkig nietsdoen op
de knieën afhangend. Een spin kroop langs hem heen naar den vloer, die wiebelde
onder de voetstappen van de bedrijvige vrouw.
‘Hamali! Zit je te tellen, hoeveel geld je nog niet verdiend hebt? Kun je ook
antwoord geven?’ vroeg zij wat spottend, ruw en vriendelijk toch, en lachte.
‘Als ik zelf lust heb,’ botste tusschen hen zijn antwoord tegen den lach, die hem
immer zoo onthutste.

*) Gesloten witte jas.
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Ariah schikte de sajorkommetjes om de puntmand met dampende rijst en zweeg al
redderend. Hamali voelde haar zwijgen. Toen klonk haar schelle stem naar buiten:
‘Djang, Djang, eten, Djang!’
Het kleine kereltje, vet rijstbuikje vooruit, over het naakte lijfje een smerig jasje
met zakken, waarin parmantig zijn handjes schommelden, waggelde nader. Uit het
keukenhokje dook de dochter op met de heete sajorkom en uit den stal kwam vader.
Oedjang griste dadelijk zijn kommetje van den grond en plukte gretig met zijn
dikke haakvingers in de stoomende rijst. Onder zijn gejammer, waaraan zijn moeder
luidruchtig medelijden wijdde en dat Itji, het zusje, wijsbekommerd deed
hoofdschudden, terwijl Sahari als lichtschuw naar hem loerde met het hoofd omlaag,
schoof om te eten Hamali naderbij. Onder het maal bleef hij stil, ging toen weer
zitten in denzelfden hoek naast de bamboebank, waarop de slaapmatjes lagen en
leunde lusteloos tegen het breede vlechtsel van den rieten wand. Het werd al schemerig
in de kamer en zijn moeder frutste aan het lampeglas. Hij zag in een flauwen schijn
de blauwe en roode poppetjes, die het blikken achterplaatje van de lamp versierden.
Muggen en stofjes kleefden aan den glazen buik en de kous stak vuil en ongelijk uit
den brander op. Hij staarde op al die dingen en nam ze zonder het te weten, scherp
in zich op. Zijn denken volgde fantastische visioenen die hem dikwijls plaagden en
soms afmatten. Het schrale daglicht vluchtte uit de kamer. Hij zag zijn vader heengaan
door het vierhoekig witte gat der deur, waarin een spichtig palmblad zijn zwarte
groeven sneed. En wachtte, tot hij zou gaan slapen.
Toen lei hij zich neer, waar hij zat en deed, of hij dutte. De kinderen ademden met
gelijkmatige, schuivende halen. Het pitje was opgevlamd en de schaduwen teekenden
schrille figuren. Ariah had naaiwerk in de hand genomen. Zwarte haarpieken hingen
uit haar slordigen wrong, de dikke sirihlippen klapten opeen, terwijl haar bruine
vingers met donkere voortjes een groezelig draadje rolden en kneedde ten doorgang
in de naald. Hij keek door de oogharen naar haar doen, terwijl het snuffen van haar
neus telkens even de stilte openreet.
Het hout van de tepas kraakte. In het duistere gat der deur, waarvoor het palmblad
onzichtbaar geworden was, kwam een witte mannefiguur met bruinen kain en
hoofddoek en een zwarten, korten baard. Hamali kende hem wel, een karrevoerder
was het van de theekisten.
Doch opeens spande de jongen de oogen open: hij zag op 't gezicht zijner moeder
den lach waarvoor hij bang was, maar uitdagender, spottender en aanhaliger tegelijk.
De man scheen onvervaard; zijn arm omgreep de schouders van de vrouw en in het
dons van haar weligen hals dook 't donkere kruifhaar van zijn kin.
Geen spier verroerde aan den jongen. Met wijdgesperde oogen van
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ontzetting tuurde hij op de moeder die een ander werd en op den man, wiens hand
haar lenig lichaam boog. Toen huiverde hij, van vreemden afkeer en voldoening
vreemder nog.
De lampepit werd niet gedoofd, er ging geen waarschuwende wenk naar den kant
waar hij lag; en beschermd door den schemer zag hij al wat gebeurde.
Dien nacht, dien heelen nacht, leefde hij een ander leven. Doodmoe en met een
sterk besef van afgrijzen, tevens van een heftige onverzadigdheid, een honger naar
wat hij niet verdragen kon, wachtte hij slapeloos en schuw en in een schamele
onmacht, trillend van verzet, den dag.
De morgen kwam. En toen hij naar den stal ging om Sahari's werk te doen, voor
't eerst weer aan zijn vader dacht, was 't met een half begrepen medelijden, meer nog
minachting dan meegevoel.
Als een benauwd gewelf, zoo donker drukkend en zoo dreigend, stond het leven om
hem. Waar hij die weken liep, zijn werk doende in den stal, of vrij in zijn geliefde
sawah's, of in 't bosch, dat altijd koel en eenzaam was en onherbergzaam met zijn
taai lianenweb en hoogverborgen, steile stammen, het was hem overal, of iets
onzichtbaars hem verstikken zou. Hij sloeg soms met zijn hoofd en lichaam wild
naar voren om een deuk te stooten in dien muur, die echter even week en dadelijk
terug te deinen scheen. Hij voelde zich onmachtig, lam in al zijn leden, moe en
nameloos bedrukt. Maar toch van binnen gloeiend of er vuur te smeulen lag, dat maar
geen lucht kon krijgen.
Hij was zoo overspannen, dat hij niets meer goed kon doen en alles haatte wat
hem even tegenliep. Vooral zijn daaglijksche omgeving haatte hij, bleef veel van
huis, en zocht naar vrienden ver van daar. En vond ze, tien voor één, en kreeg
verlichting van het wee gevoel, zoodra hij met hen was en hun verwaten praten
hoorde en hun halfwassen snoeven of hun grove grappen.
Hij wende aan hun omgang en ook, schuchter eerst, aan dien met de jonge vrouwen.
‘Wat wil je nu eigenlijk, jongen, werken, ja of neen?’
Vlak vóór hem stond de toewan, groot in 't blankgestreken witte pak, den helmhoed
diep over de wilskrachtige oogen en de karwats kletsend langs de bruine leeren
kappen. Ingehouden ongeduld verkleurde de bedaard gesproken woorden; en een
felle angst opeens voor wat de toewan kòn wanneer hij waarlijk wilde, schoot den
jongen als een zweepslag langs den rug. Hij liet het paard, dat opgetuigd stond, in
verwarring los, zijn knieën trilden. En met zijn angst voor de mysterieuse macht van
dit paar sterker oogen en de onbeproefde knelling van die breede borst in een
worsteling-
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visioen wies nu geweldig in hem de onberedeneerde walging tegen 't werk dat
tegenstond als slechte spijs en dat hij willoos eensklaps niet meer kon verdragen. Hij
durfde 't niet te zeggen. Maar dit stond onbegrepen bij hem vast, vast als een hoogere
beschikking, dat hij nu voortaan alles verkeerd zou doen met opzet en zóólang
zwijgende zou talmen, zwijgend tegenstreven, tot de toewan zelf hem weg zou jagen.
De blanke wachtte, schokte toen, 't opgevend, met zijn schouders, steeg te paard
en reed den weg op. Hij dacht nog na over het zich steeds herhalend raadsel van de
inlandsche natuur, verweet zich, dat hij nòg, zóó lang al tusschen de bruine broeders
wonend en zoolang zich moeite gevend, met geduld en zachtheid en verstand hen te
verstaan, nòg bijna even ver was als in 't eerst. En triestig om 't verloren gaan van
zooveel goed bedoelen, triestig om de wrijving, die niet op te heffen leek, streelde
hij den hals van 't dier, waarvan hij, beter zelfs dan van de menschen, de grillen kende
en leiden kon.
(Slot volgt).
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Uit een sanatorium, (fragment)
door Etha Fles.
DE sneeuw was weggedooid en het bergland straalde in zomerweelde. Het
Kurhaus-Hotel was dit jaar vol gasten. Aan de lange tafels zaten zeer uiteenloopende
types; enkele karakterkoppen waren er onder.
De Duitsch-Zwitser Hildeborn scheen een geboren krachtmensch en despoot. Zijn
kort donker haar groeide in 't midden met een scherpe punt naar beneden en liet zijn
hoog voorhoofd aan beide zijden onbedekt. De driehoekige vorm van zijn haargroei
deed aan een ijsbreker denken en gaf iets heel onverzettelijks aan zijn kop, waaruit
de hard-blauwe oogen je fel en dwingend aankeken. Zijn bewegelijke mond was
mooi gevormd en ironisch omgekruld aan de hoeken. Hij had eens over Goethe's
Tasso sprekende gezegd: ‘Ik houd niet van de “Entsagung” die Goethe predikt. Mij
zijn de Nietzsche's en Hölderlins liever, die zich aan het leven te pletter stooten.’
Hildeborn had zich voorgenomen zich niet door het leven te laten knauwen, maar er
boven uit te groeien. Een geboren dichter, droeg hij een hoog kunstideaal in zich.
Als een gletscher wilde hij de glanzende spits van zijn denk- en gevoelsleven tot in
de wolken boren. Wetend dat hij iets te geven had, nam hij zich voor niet te rusten,
vóór hij dit uitgezegd had, hij zou de menschen dwingen naar hem te luisteren.
Schijnbaar onwrikbaar ging hij zijn weg en gebruikte z'n omgeving in grenzeloos
egoïsme, maar de Nemesis trad hem telkens in den weg in de gedaante van de vrouw.
De vrouw met hare verleiding, waartegen Hildeborn machteloos was, ketende hem
telkens weer. Dan rukte hij wanhopig aan z'n boeien en de sterke mensch, die alles
en allen wilde beheerschen viel machteloos neer en was onmachtig zich van zijn
liefdesmart en liefdesverlangen te bevrijden.
Naast hem zat zijn vriend, de Rus Martowitch, een fijne, uiterst gevoelige natuur,
die Hildeborn's talent en onverzettelijke energie bewonderde.
Ze waren groote contrasten die twee, maar men zag ze altijd samen. Martowisch
speelde goed viool en met pastel maakte hij fijne impressies van de wolkeffecten en
de lichtreflexen op de bergen. Hij voelde de muziek als een schilder en schilderde
als een musicus. Z'n gezicht had een droomerige uitdrukking, dikwijls kneep hij de
oogen dicht en trommelde met de lange, intelligente vingers op de tafel in plaats van
te eten. Hanna Wiertsema wier plaats tegenover hem was, moest er hem herhaaldelijk
aan herinneren dat de dokter hem op 't hart had gedrukt zich goed te versterken.
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Er was een zekere vertrouwelijkheid tusschen haar en Martowitch ontstaan nadat
deze in zijn kinderlijke behoefte aan sympathie haar verteld had, dat hij leed onder
z'n liefde voor een vrouw, die, toen ze later Hildeborn had leeren kennen, zich meer
tot deze aangetrokken gevoelde, beter gezegd: zij onderging diens sterken wil toen
hij begeerde haar tot zich te trekken, al was het dan ook maar uit pure heerschzucht
en zonder den wensch haar vast te houden. Martowitch was te groot van hart om z'n
vriend hier een verwijt van te maken, het was niet de eerste maal, dat een vrouw hem
op deze wijze ontglipte. ‘Ik zag die vrouw alweêr zooals ik ze w e n s c h t e , niet
zooals zij is; ik ben nu eenmaal geen veroveraar zooals Hildeborn’, zei hij tegen
Hanna - ‘'t is billijk dat ik, die een droomnatuur ben, daar de voor- en nadeelen van
ondervind!’ Martowitch droeg inderdaad zóó sterk het verlangen naar het schoone
en ideaal-goede in zich, dat hij geneigd was de menschen te zien zooals hij ze
wenschte. Het fatamorgana nam hij telkens voor de realiteit. Als een gewond dier
trok hij zich wel eens in de eenzaamheid terug, maar lang kon hij zich toch niet daarin
opsluiten, daarvoor deelde hij te veel in het lief en leed van anderen; hij voelde zich
toch altijd weer tot de menschen aangetrokken en kon om zich heen zien met een
zonnigen glimlach, die een onbeschrijflijk kinderlijke uitdrukking aan z'n gezicht
gaf.
Aan het eind der tafel, zat een jonge vrouw voor wie schijnbaar de persoon van
Hildeborn niet bestond, terwijl ze hem toch geen oogenblik losliet. Zij geleek op het
type dat Leonardo da Vinci voorzweefde als hij de vrouw schilderde: sluw, mooi,
verleidelijk, wonderlijk - geheimzinnig met haar verborgen glimlach en zeegroene
oogen. De vrouw démon, die betoovert door haar blik en die voor geen verraad
terugdeinst.
Grooter contrast dan tusschen deze vrouw en Anette König, de kleine duitsche
naast Hanna was moeilijk denkbaar. Dit bleeke, blonde kind met haar vergeet-me-niet
oogen, stond als een bloem, die zich s'nachts van 't veilig omsluitende groen bevrijdde
en nu schuchter de eerste blaadjes loswindt in een wereld zóó verschillend van de
eenvoudige omgeving, waarin ze opgroeide.
Anette's moeder stierf een paar jaar geleden en in haar behoefte aan bescherming,
zocht ze bij Hanna een toevlucht en kroop als een kuikentje onder de beschuttende
vleugels. Deze begreep de heimelijke angst, die zich van Anette in de voor haar zoo
vreemde samenleving meester maakte. Het wakker worden van de vrouw in haar
verwarde het jonge meisje. Zij kon zich geen rekenschap geven van haar
gewaarwordingen en vreesde, dat het onreine gedachten en gevoelens waren, die in
't gezelschap van jonge mannen over haar kwamen. Bevend en verontrust vluchtte
zij soms naar haar kamer en weende lang in de eenzaamheid, zonder de reden van
haar droefheid te kunnen motiveeren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

341
Hanna vermocht met een begrijpende liefkoozing, met een enkel woord haar weer
haar evenwicht terug te geven. Ze kreeg het kind met den dag liever. Hoe kort geleden
scheen het haar, dat ook zij zoo vol illusies het leven tegemoet ging en 't voor zich
zag als een tuin vol bloemen, die zij met beide handen had willen plukken om er haar
levenshuis mee vol te zetten! Nooit zou ze het moment vergeten, waarop ze Anette
voor de eerste maal gezien had. Ze stond onder een bloeienden kersenboom, die zich
als een witte koepel boven de teere gestalte welfde. Gouden bijen dwarrelden om
haar hoofd en de handen strekte ze naar boven alsof ze de zonnestralen wou grijpen
die door de takken gleden.
‘Kon ze zóó maar 't geluk pakken en vasthouden’, had ze tegen Martowitch gezegd,
die met haar 't kind stond te bespieden. ‘La vision de pureté dans un monde banal’
had die haar genoemd. Hanna dacht wéér terug aan haar eigen ontwaken van kind
tot vrouw en hoe ze er onder geleden had, dat haar moeder zich zoo weinig om haar
bekommerde in die jaren. Met moederlijke liefde wilde ze nu deze opengaande knop
tegen de koû van den eerten ochtendschemer beschutten. Daarom zat ze veel bij
Annette en las en praatte met het meisje.
Kawienskò, de Hongaarsche schilder, die met z'n leeuwenkop schuin tegenover
Hanna zat, bestudeerde haar heimelijk. Hij vond haar mooi en had gevraagd haar
portret te mogen maken.
‘Maar ik wil u nemen met uw duitsch vriendinnetje,’ had hij gezegd ‘want,’ zooals
hij z'n tafelbuurvrouw Gravin Tuschka toefluisterde - ‘als mevrouw Wiertsema met
de kleine König spreekt, ziet ze er zoo vergeestelijkt uit; er komt dan een
prachtuitdrukking in haar gezicht; die moet ik vasthouden’ en met zijn duim teekende
hij op het tafellaken het fijne profiel van Hanna.
Deze voelde ineens, dat zij 't onderwerp van gesprek was. Ze draaide haar hoofd
naar hem toe en trok vragend de wenkbrauwen op. Als antwoord lachtte gravin
Tuschka haar met hare expressieve oogen vriendelijk toe.
Madame Dupré, een Fransch-Zwitsersche tegenover Kamienskò, had met een
jaloerschen blik gezien, hoe de schilder in zijn studie verdiept was. ‘Mon Dieu,
comme il est ridicule ce vieux’ zei ze met een minachtend lachje tegen haar buurman,
een plompe Züricher, die voor niet veel anders aandacht had dan voor de schotels,
die rondgingen. ‘Artiesten zijn altijd rare lui’ bromde deze in zijn taal terug, terwijl
hij een groot stuk kip in z'n mond stak. Maar zóó dacht Mevrouw Dupré er allerminst
over. Ze bewonderde Kamienskò en z'n werk. Ze verteerde van nijd, dat hij niet
gevraagd had h a a r te mogen teekenen inplaats van die onbeduidende blonde
Hollandsche; bizondere zorg besteedde ze altijd aan haar toilet, droeg uitgesneden
blouses met korte mouwen en bij
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voorliefde iets van roze, hoewel zij de veertig al gepasseerd was. Ze bewonderde
alles, wat kunstenaar was en vond dat zij als predikantsvrouw haar roeping gemist
had. Ook behoorde zij tot de vervelende menschensoort, vooral onder vrouwen niet
zeldzaam, die, als er een niet onaardig gevoelentje of vrij origineele gedachte in hen
opwelt, deze in de conversatie zóó aanlengen en verwateren om er maar veel van te
maken, dat ze het aanhooren niet meer waard zijn. Als ze dan alles over een onderwerp
gezegd had wat er met mogelijkheid van te zeggen viel, bleef ze met een smachtend
gezicht naar de lucht staren en sloot den mond met een geheimzinnigen glimlach
alsof ze nog schatten te geven had, maar die voor 't publiek te kostbaar achtte. Haar
man was veel ouder dan zij; hij was ziek en verliet nooit zijn kamer. Zij verpleegde
hem met veel zorg en toewijding en wie haar wezen kon ontraadselen doorzag de
tragedie van dit leven. Zij vervulde een taak, die niet bij haar natuur paste, voelde
als plicht naast haar afgeleefden man te zitten en kon in zich het vurige verlangen
niet onderdrukken nog iets te genieten van de haar ontvliedende jeugd. De jonge
predikant Lefeu uit Lausanne, leerling van haar man, was hier met z'n vrouw, die hij
ongaarne alleen liet, omdat zij haar eerste kind verwachtte. Dat verhinderde mevrouw
Dupré niet, uren lang beslag op hem te leggen onder voorwendsel, dat hij haar zoo'n
steun gaf in haar godsdienstige ‘grübeleien.’ ‘U voelt alles zoo sterk en mooi,’ zei
ze dan, ‘dat helpt me verder als ik met de problemen, die m'n ziel doorstormen, geen
raad weet. Als een rouwviool voel ik me, die onder de donkergroene blaadjes van
het denkleven haar kelk niet ontplooien kan; U zendt lichte stralen in mijn zwak
gemoed.’ Tegenover hem was ze niet de fijn besnaarde artieste, die ze tegenover
Kamienskò naar buiten keerde, maar de twijfelaarster, die geen vrede in haar geloof
vond en van hem haar heil verwachtte.
Lefeu, die jong getrouwd was en niet veel kijk op vrouwen had, werd nooit moê
haar weer alle bewijsgronden voor z'n rotsvast gelooven te ontvouwen.
‘U is zoo edel, zoo rein,’ zei ze dan, ‘ik vrees dat ik minder goed ben dan u denkt!’
en zich aanklagend en weenend hield ze den jongen dweper aan haar zijde.
Zoo was het ook nu weer gegaan. Nadat de tafel afgeloopen was en de gasten zich
verspreid hadden, liep ze betoogend en gestikuleerend met Lefeu het terras op en
neer. Martowitch en Hildeborn hadden zich bij Hanna gevoegd en met een spottende
hoofdbeweging in de richting van mevrouw Dupré zei de jonge Zwitser een paar
weinig vleiende woorden aan haar adres. Hanna verdedigde haar en sprak over haar
moeilijk leven, altijd aan 't ziekbed van een man gekluisterd te zijn en toch nog niet
afgedaan te hebben met het leven. In haar hart dacht zij met schrik
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‘mijn God! zou ik ook zóó hebben kunnen worden?’ en wilde niet mede de staf over
haar breken, maar Hildeborn antwoordde: ‘U moet me goed begrijpen, wat me in
die vrouw hindert is haar halfheid; zij snakt er naar nog iets van 't leven te pakken
te krijgen - goed - laat ze 't dan royaal nemen als ze kan, maar neen, ze plakt zich
het etiquette van idealiste op, ze beliegt ons en anderen over haar ware wezen. Laat
ze zwijgen over den zielenadel van haar man, met wien ze in de meest volkomen
geestelijke eenheid leeft, en over haar afschuw van de maatschappij waarin zooveel
kwaads rondsluipt; laat ze zich zelf en anderen niet op de mouw spelden dat ze zoo
volmaakt gelukkig is als ze naast de ligstoel van den ouden zendeling naar de bergen
zit te turen, want dat de menschen te grof zijn om haar te begrijpen. Het feit is immers,
dat er in geen enkel opzicht sprake is van eenheid van leven tusschen haar en haar
man, dat zij nog lang niet aan de ‘verneinung’ toe is en dus hongert naar een leven,
dat haar bevredigt.
‘Wanneer zij tot de koele erkenning van de waarheid kwam, zou ze misschien
ineenkrimpen van moreele ellende, maar ze zou een eerlijker mensch zijn. De tragiek
zit niet in haar lot, maar in 't feit, dat ze niet ziet, niet voelt vooral, dat ze te oud is,
om met jonge mannen te coquetteeren. Ze wil den zomer achterhalen, dat is antipatiek
in elke vrouw, Ze spreekt zooveel over haar moederliefde en over haar mooie dochter
in Berlijn, naar wie ze zoo verlangt, maar die voor haar zangstudies daar blijven
moet, maar ik ben de dupe niet van die praatjes en ik weet heel goed, waarom ze dat
mooie meisje op een afstand houdt; ik durf een weddingschap met u aan te gaan dat
we haar hier niet te zien zullen krijgen. Waarom verdedigt u haar’? vervolgde
Hildeborn wrevelig tegen Hanna, ‘begrijpt u werkelijk niet zoo'n vrouw, die
deugdzaam wil zijn, doch van hartstocht verteerd wordt, en zich allerlei illusies over
haar zuiver geestelijke aspiraties maakt?’ ‘Ja ik begrijp haar heel goed,’ antwoordde
Hanna, die wat bleeker geworden was, ‘maar ik vind haar zoo'n treurige, bijna
verminkte figuur - ik heb medelijden met haar.’ ‘Ja, ja, uw verdediging komt uit
esprit-de-corps voort,’ zeide de jonge man met een bitteren lach, ‘ik, als man, voel
anders en sta vijandiger tegenover zoo'n type. Ik ben overtuigd, dat zij, die er nu nog
knap kan uitzien, mooi geweest is en stellig door haar halfheid slachtoffers gemaakt
heeft in ons kamp. Ze was te braaf, om van haar man weg te gaan, en niet moedig
genoeg, om haar natuur te volgen; ik heb een hekel aan zulke karakters, ze zijn
gevaarlijk en brengen overal onrust en onvrede, omdat ze altijd benijden: de eene
om haar jeugd, de andere om haar schoonheid, of om een liefde, die ze voor zichzelf
begeeren, ze zijn in voortdurenden oorlog met hun omgeving, hun lot en zich zelf.’
‘Van dit laatste ben ik ook overtuigd,’ zei gravin Tuschka, die zich bij
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het drietal gevoegd had; ‘maar wie is per slot van rekening niet vaak in oorlog met
het lot en vooral met zich zelf?’ ‘O zeker,’ antwoordde Hildeborn, ‘ik lig den heelen
dag met mezelf overhoop; maar ik benijd niemand. Ik zit dikwijls genoeg me
optevreten van ellende - want wel leven we allen met ons diepste zelf alleen, maar
de meest individueele draait het onverbiddelijkst om z'n eigen as, hij is daarom de
eenzaamste van allen. Ik ben nu eenmaal een hyperindividualist; het is mijn kracht
en mijn zwakheid, ik kan alleen de dingen zien van uit m'n eigen persoon, m'n eigen
voelen, en daarom dan ook ben ik misschien zoo gebeten op de dame, die zooeven
het onderwerp van ons gesprek was,’ en met een nog vijandiger blik naar mevrouw
Dupré, liep Hildeborn korzelig den tuin in.
Toen hij weg was gegaan, zei Martowitch: ‘Hij is wel hard en onverbiddelijk in
z'n oordeel, maar toch een prachtkerel! U moet zijn laatste verzen eens hooren, ik
vind ze buitengewoon mooi en sterk, maar ook in zekeren zin verschrikkelijk. Gisteren
hebben wij er bijna hooggaande ruzie over gehad; om het principe namelijk, dat er
aan ten grondslag ligt.
“Voor Hildeborn is de vrouw niet anders, dan de kwade geest van den man, of
zijn tijdverdrijf. Zijn ervaringen op dat punt zijn nu eenmaal van den beginne af heel
wrang geweest. Ik sta anders tegenover de vrouw, ik respecteer haar gecompliceerde
wezen, dat dikwijls veel edeler en fijner is, dan wij kunnen navoelen. Als je met die
erkenning tegenover haar staat, ben je licht bevreesd iets in haar te scheuren, te
breken. Die schuchterheid van me, maakt misschien m'n leven moeielijker, - ik kan
niet meer nemen en wegwerpen en 't doet me pijn als anderen dit prediken.”
“Ik hoor dat in je vioolspel,” zei gravin Tuschka, terwijl ze vriendelijk haar hand
op z'n arm legde.
“Ik ben te week,” beweert Hildeborn; gisteren liep hij geprikkeld van me weg en
zei: “Wir erleben eben die Frau anders, du und ich” en dat zal dan ook wel zoo zijn,
maar het is nu eenmaal m'n natuur....’ en hij keerde z'n open gezicht naar de zonnige
lucht en naar de Dent-du-Midi, wier toppen uit de wolken te voorschijn kwamen.
Den volgenden dag kwam Hildeborn bij Hanna met z'n laatste gedichten.
Anette lag op 't balkon naar de weekblauwe lucht te kijken; Hanna ging met den
dichter voor de andere openslaande deur zitten, en onder 't lezen en spreken vergaten
zij haar bijzijn.
Hildeborn las met mooie overtuiging zijn verzencyclus voor. Het was een
verheerlijking van den zelfbewusten kunstenaar, voor wien de geliefde niet is dan
de beker, waaruit hij den levenswijn drinkt, daarna gooit hij hem in scherven, de
vrouw gelukkig prijzend, die zijn dorst mocht
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lesschen. Hij eindigde zijn sonnettenkrans zeggend tot de vrouw, die hij verlaat: nu
wringt gij in droefheid de handen, omdat ge te zwak waart, mij te binden, te hoog,
te goddelijk ben ik voor u, maar verheug u, want deze uw smart zal i k heiligen, door
ze te bezingen en zingen zal ik tot ik van uitputting in-een-zink.
Anette was opgestaan en had de kamer verlaten. Hanna zeide aan Hildeborn hoe
mooi ze den vorm van z'n verzen vond en zijn taal. Als hamerslagen die op 't marmer
neervielen, zoo dreunden de woorden in die trotsche sonnetten-rei, onverbiddelijk
vielen zij neer. De hardheid van zijn voelen, zijn supreme zelfzucht en z'n verachting
voor de vrouw deden haar pijn. Ze begreep dat Martowitch zijn verzen mooi, maar
verschrikkelijk genoemd had. ‘Ge wreekt U wel op ons geslacht! Staat voor uw
gevoel de vrouw zoo ver onder den man?’ vroeg ze. ‘Moet zij zich al verheugen,
wanneer zij 't glas mag zijn, waaruit hij drinkt?
Na een oogenblik aarzelen, zeide Hildeborn: ‘U beschouw ik niet als andere
vrouwen en ook voor gravin Tuschka maak ik een uitzondering, maar de vrouw als
sexe, stel ik laag - ja, want een man, zèlfs een Don Juan heeft nog iets groots in zich,
waaraan hij zijn sexueel begeeren zou kunnen opofferen, van de vrouw geloof ik dit
niet en zij zal pas de gelijke van den man worden, wanneer zij “en masse” niet meer
bestaat om kinderen te baren. De wapens, die zij nu bewust en onbewust gebruikt
om ons tot zich te trekken, zijn moordend voor ons beter zelf!’
Hanna liet het hoofd zinken; haar schuldbesef en Hildeborn's ‘U beschouw ik niet
als andere vrouwen’ hadden het bloed naar haar slapen gedreven. Verward keek zij
op naar den man, die zij daar als haar rechter voor zich voelde staan, maar hij zag
ver over haar heen. Zijn harde blauwe oogen dwaalden over 't landschap en priemden
tusschen de stammen der pijnboomen aan de overzij van den straatweg. Hanna volgde
z'n blikken en zag nu de gestalte van de jonge vrouw, die aan het tafeleinde gezeten
was, zich tegen het groen afteekenen.
Zij wist van Martowitch hoe geraffineerd deze Leonardo-vrouw, zooals de Rus
haar genoemd had, met den dichter haar spel speelde en hem tot wanhoop dreef soms.
Lachend riep zij iets tegen een groepje jongelui, die de berghelling opklauterden
en wenkte hen met haar zakdoek. Alsof een insekt hem gestoken had, vloog Hildeborn
het balkon op en klemde zich aan de balustrade; 't zweet stond op zijn voorhoofd:
‘O God, verlos me van de vrouw’, prevelde hij en met een gezicht, verwrongen van
passie verliet hij de kamer.
Nu eerst zag Hanna den ledigen stoel van Anette en bezorgd vroeg zij zich af, of
't teere kind in deze verzen de hardheid van deze kunstenaarsnatuur nagevoeld zou
hebben, of het nemen, breken en weggooien, dat
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hier verheerlijkt werd, haar pijn gedaan had en ze haastte zich naar haar kamer. Daar
lag ze, 't hoofdje in 't kussen gedrukt, te snikken; spreken kon ze niet. Stil bleef Hanna
bij haar zitten en nam haar handje in de hare. Toen het donker geworden was, hoorde
zij haar zacht iets zeggen en boog zich over haar om beter te verstaan. ‘Als zóó het
leven is,’ zei ze schreiend ‘o, kon ik dan maar in eens oud worden.’
Hanna was te aangedaan om te antwoorden. Zij, die zich de opbloeiing van haar
leven als een blij feest had voorgesteld, stamelde nu de bede niet door een ruwe hand
gebroken te worden.
Was dit niet een antwoord op het: ‘O, God! verlos me van de vrouw!?’ Een kreet
om bevrijding nu en straks, het uitvloeisel van die eeuwige worsteling tusschen man
en vrouw, tusschen de naturen, die zoo vijandig tegenover elkander staan, nooit
elkaar volkomen zullen begrijpen en toch gedoemd zijn elkaar altijd weer te zoeken,
lief te hebben en te haten, om eindelijk als twee tegenstrijdige machten langs elkander
heen te gaan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

347

Kroniek.
Boekbespreking.
Cornelis Veth, Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur en van de
Scherts in de Nederlandsche Beeldende Kunst, met 166 afbeeldingen en
1 vierkleurendruk, Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 1921.
Cornelis Veth heeft het boek geschreven, dat van hem verwacht mocht worden, en
hij heeft het geschreven op een wijze zooáls van hem verwacht worden mocht, n.l.
levend, warm, geestig, een beetje strijdlustig, een tikje opgewonden en geprikkeld
hier en daar, maar altijd en vóór alles: belangstelling gevend en belangstelling
wekkend. Mannen van de strenge wetenschap - de wetenschap van de geschiedenis
en de wetenschap van de kunstgeschiedenis - zullen er misschien wel wat op aan te
merken hebben. De één zal wel zeggen dat het niet soliede genoeg gedocumenteerd
is, de ander.... och, maar laat ik mij daar niet in verdiepen, daar zijn die heeren zelf
immers mans genoeg voor! Laten zij het Veth maar eens nadoen, kunstgeschiedenis
te schrijven, die nergens droog of pedant, nergens een catalogus, nergens een leerboek
wordt, en dan toch zoo volkomen den indruk maakt doordacht en kompleet te zijn,
althans al het essentieele, al het werkelijk belangrijke en meest typeerende te geven.
Nu ja, men zou over ditzelfde onderwerp een boek kunnen schrijven, dat twee- of
driemaal zoo dik was en waarin de geschiedenis der caricatuur, en overige scherts,
spot, humor, in Nederland, nog breeder en nog dieper dan Veth dat deed in verband
werd gebracht met alle overige cultuurverschijnselen: godsdienst en politiek, huiselijk
en maatschappelijk leven en met den ‘economischen ondergrond’ van dat alles maar zou dat zooveel dikkere, en duurdere, boek dan met evenveel plezier ter hand
genomen en, als een boeiend verhaal, gelezen worden door een groot publiek van
beschaafde leeken? Zou het niet te veel inboeten aan menschelijkheid en levendigheid?
Veth's boek zit vol curiositeiten, historische, sociale en folkloristische curiositeiten.
En bij al die variatie en die pittige levendigheid, hoe getrouwelijk en zonder
vooroordeel streeft hij er naar, ieder het zijne te geven.
Dat een natuur als de zijne bij dat streven wel eens in botsing komt met, eenigszins
anders aangelegde, lezers-naturen, spreekt van zelf. Ik voor mij houd b.v. veel meer
dan Veth van Cornelis Troost, terwijl ik grappigheid als die van de ‘neuzenprenten’
niet goed kan uitstaan. Maar zijn menschelijkheid en levendigheid wel denkbaar
zonder persoonlijkheid, zonder een groote mate zelfs van subjectiviteit, die daarom
nog absoluut geen vooroordeel behoeft in te sluiten, en dat bij Veth ook niet doet?
In zijn ‘Inleiding’ zegt Veth, wat hij met caricatuur bedoelt, en dat is

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

348
zoo ongeveer alles wat wij, detailleerend, met charge, satyre, humor, ironie, spot
enz. zouden kunnen aanduiden. Welnu, hij heeft misschien gelijk, al deze
geesteshoudingen, op beeldende kunst toegepast, caricatuur te noemen. Het zijn alle
vervormingen in verwanten geest. Daarenboven in den titel (zichzelf eenigszins
tegensprekend dus) heeft hij de voorzorg genomen de woorden ‘en van de scherts’
in te voegen. Zeker is, dat wij ons over zijn opvatting hebben te verheugen, want zij
heeft ons geholpen aan een volledige geschiedenis van ‘den lach’ in onze beeldende
kunst - den gullen, schaterenden, den stillen, nauwlijks merkbaren, den bitteren,
hoonenden en den zachtspottenden, goedigen lach. Had Veth het begrip caricatuur
veel enger opgevat - meer lettend op het algemeen spraakgebruik, dan op wat zijn
wijsgeerige psychologie hem leerde - welk een veel minder bloeiend en rijk boek
zouden wij dan thans bezitten.
Met zeer veel plezier las ik Veth's uiting, in zijn Inleiding: ‘Bij voorbaat weer ik
dus alle critiek af, die mij zou voorhouden dat eenige kunst te schoon, of eenige lach
te ernstig zou zijn, om van caricatuur te gewagen. Want zij die zoo zouden willen
oordeelen, denken aan h u n caricatuur, ik bedoel d e m i j n e ! Ik bedoel iets
algemeens, een kunstsoort, niet een hoedanigheid. Geen kunstenaar is ooit te g r o o t
geweest om een caricatuur te maken, omdat geen mensch ooit te g r o o t is geweest
om te lachen.’ Bravo, Cornelis Veth! Het is wel een beetje een schande, dat het
noodig is, in Nederland, zulke dingen te zeggen, maar gij hebt gelijk, het ís noodig,
en dat gij ze zoo hartig en pittig, een beetje driftig misschien, maar daardoor zoo
boeiend en warm zegt, doet mij bizonder veel genoegen, Men kan de Hollanders niet
dikwijls en niet fel genoeg te lijf gaan in hun calvinistische - en zoo benauwde stijfdeftigheid, hun (afgunstig?) neerzien op losheid en zwier, op de hartstochtelijke
levensliefde, die.... uit den band durft springen. ‘Ik bedoel d e m i j n e !’ Het is een
trotsch woord, maar volkomen gerechtvaardgd.
Er zijn méér van die aardige woorden in dit gulle boek. Voortdurend merkt men,
niet met een gewichtigen ‘geleerde’ maar met een m e n s c h te doen te hebben. Een
mensch wel te verstaan, die zich bewust was van zijn verantwoordelijkheid, van de
beteekenis der hem opgedragen taak, een zijn leven lang zoekend en onderzoekend
mensch, een mensch ook, die, wanneer hij iets geeft, vanzelf het beste geeft dat in
hem is, omdat er immers nooit eenige reden is, iets achter te houden, eenige pose te
bewaren!
Veth.... en ‘pose’! Is hij niet onze hardnekkigste strijder tegen alle geposeerdheid,
alle gewichtigdoenerij?
H.R.

Christine Moresco-Brants. Het Kornalijnen Halssnoer. Amsterdam, Em.
Querido.
Schnitzler bezit het privilegie van in zijn litterairen arbeid juist zóó
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vele ‘Fürste’ en ‘Gräfinnen’ ten tooneele te voeren als met zijn hang naar wat
voornaam is en een weinigje vermoeid, overeenstemt - zonder ooit het wrevelig
vermoeden te wekken van slechts nuttelooze maatschappelijke franje te hebben
aangebracht.
Maar de hemel bespare ons een hollandsche litteraire freuletjesmode! Prinsen zijn
in ons land al te fantastisch-zeldzaam, dan dat we ze ooit anders dan in sprookjes te
berde zouden durven brengen - hertoginnen - als het geen valsche en uitheemsche
zijn, blijven ons ten eenenmale onbekend, maar bij de jonkheeren, baronnen en freules
voelen wij ons op bekend terrein en - niet waar? - freules zijn óók menschen, wie lèt
ons...
Toen ik van de romantische bezitster van het kornalijnen halssnoer afscheid had
genomen, kwam het mij voor of ik niet zag één enkele gestalte, doch of zich, rond
haar, schaarde een klein troepje zeer gedistingeerde dames, half van adel, of
heelemaal, eenzaam en moede van de lange reis hunner geslachten (alsof wij niet
allen sinds Adam en Eva bestonden!) doordrongen van den eigen schoonen weemoed,
gereserveerd, doch desniettemin turend naar een horizont waar juist nog bijtijds komt
dagen een gestalte, iets te buikig, iets te grof voor hun fijne adellijkheid en hun stille
zielsgestemdheid maar die, welbeschouwd, een welkome verschijning is in zijn
eenvoud - gegeven de groote eenzaamheid of de stille geldzorgen, of welk complex
van innerlijke kwellingen dezer dames ook. Ik vrees met groote vreeze dat zij een
mode-figuur gaat worden - deze vrouw d'un certain âge - nu het immers vieux jeu
mag heeten, als in vroeger jaren, de heldinnen vóór alles met de bloemen der jeugd
te sieren. De voorbarige dorst is niet belangrijk meer, neen de late, de tragisch-late
van het verdorrend hart, dat smacht naar een enkelen lavenden drop uit de wijde
bekers der liefde, waarvan de aarde zoo vol schijnt.... Soms gaan zulke laat-dorstige
freules dwaas doen en onwaardig, maar deze Henriette van Deurne blijft tot het laatste
toe zich zelve en het is een der aangename eigenschappen van het boek dat de
schrijfster zich niet genoopt zag aan haar heldin allerhand hevige zielsverwikkelingen
te demonstreeren, die ten slotte alléén Freud of Jung nog zouden vermogen te
ontwarren.
Zij blijft stil, vredig, een tikje weemoedig, voornaam zonder malloterigen trots,
zij is wel sympathiek deze freule, zij het ook een weinig slap en vaag, en wij zijn ten
slotte blij dat zij dien goeden Meulenaer maar neemt - zij zullen het best samen
kunnen vinden.... denken wij.... En wat hééft die brave baas zich al niet voor haar
uitgesloofd De freule bezat een kornalijnen halssnoer, erfstuk van haar grootmoeder
en aan dit snoer is heel een romantische liefdesgeschiedenis verbonden. Henriette is
natuurlijk aan deze ketting gehecht, maar eens, op een avond - zij was wederom
alleen - werd haar dit souvenir in de tram, door zigeuners, ontstolen. Meulenaer
beseft wat dit voor haar beteekent; in het geheim zoekt hij
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bij opkoopers, antiquairs, in sloppen en stegen - doch het mag hem niet gelukken het
snoer te vinden. Maar het lot heeft het anders beschikt. Het kornalijnen halssnoer
dat Henriette bezit, is slechts ééne helft van een héél lange ketting, die de Grootmoeder
voor haar beide dochters in tweeën heeft gedeeld. De tante van Henriette is indertijd
naar Indie getrokken en het complement van het weggeraakte halssnoer lijkt voor
eeuwig te zijn opgelost in de mysteriën van het verre Oosten. Doch wat geschiedt?
Meulenaar erft een ouwe, fraaie kist vol kostbaarheden van zijn oom uit Indie en
daarbij is ook het halssnoer. Want uit de bijgevoegde paperassen blijkt dat er tusschen
de tante van Henriette en den oom van Meulenaer een liefdesverhouding heeft bestaan.
Nu is alles duidelijk, want voorbeschikt, zult ge zeggen. Er moet toch een
mysterieuse beteekenis liggen in deze schijnbare ‘toevalligheid’, deze bezitting,
dateerend uit de liefdedagen van een doode en den levenden nu toegezonden. Maar
zoo gemakkelijk laat een gereserveerde freule zich niet overtuigen! Eerst als haar
pleegkind haar wordt ontnomen, vlucht zij in veilige haven, in casu de armen van
den stevigen, buikigen Meulenaer, die haar evenwel met zeer behoedzame vingers
aanraakt.... Maar ach, dat is de hoofdzaak niet. Hoofdzaak is dat de lezer zich eenige
uren vlot heeft mogen bewegen langs volzinnen die hem brachten naar een alleszins
aannemelijk slot, dat hij (ondanks adel enz.) zich aldoor voelde in een sfeer van
pretentieloozen eenvoud en - allerbelangrijkste hoofdzaak - dat de schrijfster zich
ongetwijfeld opgelucht zal voelen nà haar tweehonderd en zooveel bladzijden
weemoed- en weifel-beschrijving, die voor haar toch misschien slechts dit eene doel
had: uiting van een jaren-lange benauwenis, waarvan men zich, al schrijvend, bevrijdt.
En zoo zij het haar vergeven!
J. DE W.

Ernst Groenevelt, De Narcis, Verzen.
Martin Permys, De Zwaluwen om den toren, Verzen; beide te Amsterdam,
bij van Munster's Uitg. Mij., zonder jaartal.
In den bundel D e N a r c i s geeft de heer Ernst Groenevelt, redacteur van H e t
G e t i j ; en in D e z w a l u w e n o m d e n t o r e n geeft de heer Martin Permys,
medewerker van dat tijdschrift, een proeve van zijn dichterlijk talent.
Laten wij ons althans, voor ons gemak, op deze wijze even uitdrukken. Het is
namelijk niet geheel onmogelijk, dat wij onder talent niet alle geheel hetzelfde
verstaan. De leider van H e t G e t i j , in een polemiek met Carel Scharten, heeft zich
immers onlangs over ‘talent’ uitgelaten. Wel niet positief, dat is waar; maar dan, laat
mij mogen zeggen, eenigermate negatief. Hij gaf te kennen, als ik mij goed herinner,
dat zijn werk en dat zijner medewerkers, ‘door de afmetingen’ ervan wel geen blijk
van talent zou kunnen geven.
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Nietwaar: dat is negatief? Er staat zelfs niet bij vermeld, of hij op groote dan wel op
kleine afmetingen het oog heeft, al vermoedt men natuurlijk, denkende aan dezen
N a r c i s , het laatste. Want ziehier wezenlijk een werkje, hetwelk door zijne
‘afmetingen’ niet in staat is eenig blijk van talent van den heer Groenevelt te geven.
Het bestaat weliswaar, den omslag meegerekend uit op-den-kop af zes vel, doch
daarvan zijn er juist iets meer dan drie zoogenaamd bedrukt; d.w.z. dat op 56 van de
92 bladzijden, meer of minder menigvuldig, de populaire letterteekens van ons
Hollandsch a-b-c voorkomen.
Ik heb ze allemaal achter mekaar uitgelezen - 56 pagina's ‘gedichten’, en was er
in prompt anderhalf uur tijd mee gereed. En nu mag het wel waar zijn, dat de heer
Groenevelt, in D e N a r c i s beweert:
Ik kan niet denken, dat ik schrijf, en jij niet dit
terzelfdertijd doorstaat als gloed van vuur,

hij zal er nochtans in moeten berusten dat ik, zittende in mijne kamer, met zijn
N a r c i s open vóór mij, al heel gauw aan den dichter en zijn werk niet meer dacht,
doch peinsde over dingen, die met deze gedichten niet vandoen hadden - over
schoonheid en kunst, en machtige vervoeringen. En van dien ‘gloed van vuur’ heb
ik wezenlijk niets bemerkt. Integendeel: ik was, na de lectuur zeer koud geworden.
Koud vooral van binnen. En rekkerig, en misnoegd, in eene geeuwerige verveling.
Ach, die deun, dat onophoudend gedeun, waar iemand zoo graag eens innerlijk rhytme
aanvoelen zou! En dat gedeun van 't goedkoope rijm dat je al lang-tevoren voelt
aankomen. Kind rijmt op vindt, en omringd kan wel met zingt, en weet je niks op
pijn, dan maak je van schrijning schrijn.
Dit laatste is den heer Groenevelt overkomen in een gedicht, waarin een zeer
verongelijkte een nochtans nobele houding aanneemt jegens een persoon, die ‘spot’
en ‘hoont’, en den ongelukkige ‘bezeert’ met ....een blik! De ongelukkige vlucht en
bergt zich weg, beweert nog ‘ruchtloos’ iets, verlangt niettemin te worden verstaan
(op zoo'n afstand), ja verlangt zelfs de mond van den spotter opdat zijn pijn worde
gedoofd:
O, dit doet mij geen pijn, geen leed:
Uw spot en hoon;
Zij waren scherp - zij waren wreed,
mij tot een hoon.
Maar dit, dat gij mij zoo bezeert
met uwen blik
en trotsch mij minacht en mij weert....
Ik buig en snik
en vlucht en berg mij voor U weg.
Ik min uw haat.
O, dat van wat ik ruchtloos zeg
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Gij dit verstaat:
Gij sloegt in mij een diepe wond
met felle schrijn.
Ik bid U geef mij Uwen mond
en doof de pijn. -

Wanneer de heer Groenevelt tegenover den heer Scharten ten eerste beweert dat zijn
werk ‘door de afmetingen’ niet in staat is van talent blijk te geven, dan meen ik dus
dat hij slechts de waarheid spreekt. Maar ook in een ander opzicht heeft hij haar
geenszins te kort gedaan. Hij zeide n.l., dat de Getij-ers het gedicht van zijne ‘poëzie’
willen ontdoen. Het komt mij voor dat hij, als waardig ‘leider’, volkomen geslaagde
proeven van het poëzielooze gedicht in zijn bundel geleverd heeft.
Van den Heer Martin Permys is het waarlijk zonde, hem in dit gezelschap te
bespreken - want hoeveel beter en zuiverder is hij. Zijn kunnen wordt m.i. het best
gekarakteriseerd door onderstaand gedicht (Z o n s o n d e r g a n g ):
De schaduw rekt
Zich breeder over 't land, en plekt
Het groen in donkre meren
Waarover late raven scheren.
Eene rosgevlamde koe
Buigt, avondmoe,
De loomgedweeë knieën, strekt
De trage pooten schuin, - en dekt
Haar heele schaduw toe.

Ik meen, dat dit goed te noemen is; en, evenals dit vele andere gedichtjes uit het
dunne bundeltje. Alleen vraag ik mij af: meent de heer Permys bij de Getijers thuis
te hooren, en onderschrijft hij, door zijne medewerking, wat tegenover Scharten is
beweerd? Het lijkt mij haast niet mogelijk. Ik zou het zonde van hem vinden, die een
goed vers kan schrijven, die een wezenlijk dichter i s , dat hij zich liet meenemen op
het ongewisse van wat zonderlinge theorieën - theorieën die met zijn geestlijk wezen,
gelijk het zich in D e Z w a l u w e n openbaart, in 't geheel niets gemeen hebben.
Waar men mee verkeert, daar wordt men mee geëerd. Meent de heer Permys, die
iets zuivers te bewaren, te ontwikkelen en te verdedigen heeft, dat hij in goed
gezelschap is bij een paar soi-disant ‘leidende’ personaliteiten van eene soi-disant
nieuwe geestelijke of letterkundige ‘beweging’? Bij knapen, geestelijke knapen, die
ronddansen in de hun véél te groote schoenen van enkele onzer goede en nog altijd
goede kunst voortbrengende oudere kunstenaars, en den tong uitsteken tegen achtbare
voorbijgangers van onder den rand van huns vaders hoed, veel te groot voor hunne
schriele hoofdjes?
D.TH.J.
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J.J. de Gelder, Bartholomeus van der Helst, een studie van zijn werk, zijn
levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, een
register en 41 afbeeldingen naar schilderijen, uitgeg. met steun van het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Rotterdam, W.L.
en J. Brusse's Uitgeversmij, 1921.
Van der Helst geniet tegenwoordig geen bizondere belangstelling, schrijft Dr. J.J.
de Gelder en toch waagt hij het een lijvig boekdeel over dien schilder uit te geven.
Hij voert in het voorwoord daarvoor verschillende redenen aan en het is waar, waarom
zou men zich niet eens inleven in de prestaties van een kunstenaar, die wel niet tot
de allereersten behoort, maar desalniettemin op schitterende wijze met zijn penseel
wist om te gaan. Daarbij geeft de schrijver toe, dat ook hij Van der Helst niet tot de
grootsten rekent en de inhoud van zijn boek bewijst, dat hij hem niet overschat,
hoewel hij zijn zaak als een advocaat bepleit en hij met aandrang des lezers attentie
vraagt voor den schilder, die, al staat hij geenszins gelijk met Rembrandt, niet in het
algemeen verband kan worden gemist. Nauwkeurig weegt de schrijver zijn goede
en minder goede kwaliteiten op een wijze, waardoor het onderwerp blijft boeien van
het begin tot het einde toe. Tevens merkt men, dat hij de schilderijen z i e t , oog heeft
voor kleuren, gebaren en groepeering en dat zijn kunstgevoel niet door de wetenschap
is gedood. Het is een levendige beschrijving van des schilders werkzaamheid niet
alleen, maar ook van de levensfeer van zijn tijd, die door niemand beter dan door
Van der Helst wordt vertolkt. Een cultuurhistorisch tijdvak weet de schrijver voor
den lezer te ontsluiten. Moge de ernst en de ingetogenheid der eerbare regenten van
het begin der 17e eeuw ons sympathieker aandoen, waarom zou men niet op de wijze,
die Dr. de Gelder aangeeft, ook eens met de noodwendige reactie daarop kennis
maken.
Deze monografie van Van der Helst getuigt van een veelzijdige beschouwing van
het onderwerp. De achterin gevoegde lijsten, de beschrijvende catalogus zijn resultaten
van nauwkeurige, wetenschappelijke onderzoekingen; de tekst is in een aangenamen
vorm geschreven, die luchtig lijkt en toch steeds belangrijk is van inhoud. Hier en
daar komen zelfs geestige opmerkingen voor; met goede karakteristiek en soms
eenigszins huiselijke uitdrukkingen worden de afgebeelde personen besproken,
hetgeen een zekere levendigheid geeft aan de anders dikwijls saaie beschrijvingen
van den opzet van een schilderij, men leeft met de figuren mee alsof men zelf aan
den feestdisch zit of zelf aan den schuttersoptocht deelneemt.
De schrijver brengt ons niet alleen nader tot den schilder, maar ook tot het leven
der regenten en schutters uit dien tijd, tot hun geestelijk peil en hun uiterlijke
verschijning. Hij doet dit niet zonder humor en vertelt tal van aardige details, die den
lezer interesseeren, juist omdat
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de schrijver zelf het onbelangrijke er van inziet en ze alleen ter illustratie invoegt.
Zoo gaat het bijvoorbeeld ook met de niet zeer opbouwende levensgeschiedenis van
Van der Helst, waarin veel gekrakeel, processen en ruzies voorkomen. Als de schrijver
de beteekenis daarvan had overschat, zouden zij een onaangenamen indruk maken,
nu komen deze feiten tot ons als de bevestiging, dat de Nederlandsche schilders der
17e eeuw alleen schilderen konden en de geschiedenis van hun leven weinig inhoud
had.
Dr. de Gelder ziet Van der Helst als den modeschilder met aanpassingsvermogen,
den realist bij uitnemendheid, den vervaardiger van het goed gelijkend portet. Zijn
kunst wordt bepaald door de maatschappij, waarin zij bloeide en verhief zich niet
boven zijn tijd. Bij Van der Helst krijgt men de interessante omwenteling van
Renaissance naar Barok te zien. Hij maakt dit proces in sterker mate door dan Hals,
omdat deze zich zelf meer gelijk blijft. Nooit gelukt het hem echter zich den grooten
zwier van Rubens eigen te maken of de garaffineerde, elastisch gebogen lijn van Van
Dijck; zijn figuren hebben hetzelfde gebaar als die van Hals, maar zonder de
suggestieve overtuiging, het is te gelijkmatig en herhaalt zich te stereotiep. Toch zijn
die personen weergegeven, zooals zij zich zelf wilden zien: fier van houding in
zelfvoldaanheid zeilende in wijde rokken en ruim geplooide mantels, want ook zij,
die geportretteerd wenschten te worden, hadden niet meer den soberen ernst uit de
dagen van het 12-jarig Bestand. Als van zelf leidt de bespreking der conterfeitsels
tot een uiteenzetting van de ontwikkeling van het portret en de groep.
Verder wordt de verhouding van Van der Helst tot zijn tijdgenooten en voorgangers
besproken. Wel neemt de schrijver invloeden waar van Rembrandt, Hals, Elias, maar
hij ziet hierin meer een aansluiting en voortzetting van den stijl, dan een copieeren
van de andere meesters. Hij sluit zich aan bij het algemeene streven naar eenheid
van toon, het zoeken naar een bepaalde verlichting en groepeering, waarin de
hoofdpersonen op den voorgrond worden gebracht en de handeling beheerschen. Na
1650 vertoonen de portretten een meer algemeene, niet individueele, karakteristiek,
die niet onaangenaam aandoet, waarin echter alleen een bewegelijkheid zonder
spanning is. Het verschil in wezen van deze portretten met de vroegere ligt niet
zoozeer aan den schilder zelf als wel aan de modellen en den veranderden tijdgeest.
Als knooppunten worden genoemd de Waalsche regenten van 1637, een volledig
jeugdwerk vol beloften voor het zoeken naar een idealistische schoonheid; het
Corporaalschap van Roelof Bicker van 1643, waarin Van der Helst zijn eigen stijl
ontplooit: veel kleuren in een klaar daglicht; de Schuttersmaaltijd van 1648, waarin
reeds blijkt, dat de schilder een algemeene formule heeft gevonden voor de af te
beelden personages en de
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vormentaal de gevoelstaal in den weg staat. Bij deze drie schilderstukken houdt de
schrijver zich lang op; hij beziet het probleem van alle kanten, de beteekenis der
corporaalschappen, de plaatsing der figuren, hun houdingen, de achtergrond, de plaats
waarvoor de schilderijen bestemd waren, de belichting, die zij zouden krijgen, de
opgave van de bestelling. Het is te betreuren, dat bij de afbeeldingen de twee
schutterstukken niet in hun geheel te zien zijn; de eenheid van het effect gaat hierdoor
verloren.
Beoordeelingen uit den tijd, dat Van der Helst nog algemeen bewonderd werd,
worden niet vergeten. Potgieter, Reynolds, Charles le Brun zwaaien hem hun lof toe;
de Fransche critici uit de tweede helft der 19e eeuw kunnen het ronde,
oud-Hollandsche element echter niet meer apprecieeren en de modernen zijn de
adoratie geheel te boven. Hechtten evenwel vorige geslachten te veel waarde aan het
werk van Van der Helst, even verkeerd is het hem nu als materialist te verguizen.
In den ‘terugblik’ geeft Dr. de Gelder een korte, nuchtere samenvatting van de
behandelde stof, wat echter een goed besluit is voor deze volledige en in alle opzichten
doorvoelde monografie.
C.E.

Tentoonstelling bij de firma Goudstikker.
Wat deze tentoonstelling zoo bizonder belangrijk maakt, is voornamelijk de vele
buitenlandsche kunst, die zij te zien geeft. Onder deze is een zeer groot (meer dan
een meter hoog) en imposant stilleven van Velasques wel de minst verwachte en
meest verblijdende verrassing. Uit de vroegste jongelingsjaren van dezen
hyper-genialen afbeelder en doorschouwer der menschelijke verschijning, n.l. uit de
jaren 1617-'19, dateeren eenige figuurstukken, waarin het op eet- of keukentafel
geplaatste stillevenwerk een element van zoodanige beteekenis vormt, dat zij haast
met evenveel reden als stillevenstukken aangemerkt kunnen worden. Welk een
voorrecht mag het dan heeten, thans, in ons aan Spaansche kunst zoo arme land, met
een zuivere, en nog wel een zóó verbluffende en boeiende, ‘nature morte’ van
Velasquez te mogen kennis maken! Uit een geheimzinnig, diep-donker fond ziet
men bij steeds langer beschouwing steeds meer kleuren opgloeien: de oranje fonkeling
van de kopjes der kippen, de verschillende donkerder tonen van paars, aanlichtend
uit het gevederte der hangende hoenders en uit de doorsneê van een worst, en
daarnaast het koele, klare wit der groote eieren in hun volmaakte vormjuistheid, de
mat-gele kleur van de dunne, droge biesjes stroo in hun luchtig, krinkelig neerliggen
op de tafel. Evenals bij ons Vermeer - in kleur- en lichtkarakter en in psychische
gestemdheid overigens zijn verst verwijderde tegenvoeter - komt hier Velasquez
òver en door zijn hevig-willend, niets-sparend naturalisme
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héén tot het grootsche, ontzagwekkende, tot een openbaring van het stoffelijke zijn,
tot een onthulling van het boven-zinnelijke, van het diep-verborgene, innerlijke
schoon der materieele dingen. Enkel koloristisch bezien, is dit vroeg-17e-eeuwsche
stuk ook daarom nog merkwaardig, wijl het een opvallend sterk voorbeeld is van
den technisch opzettelijk beoogden invloed van de eene brok kleur op een andere,
daarnaast gelegen kleur, zooals o.a. heel duidelijk waar te nemen is in de diep-paars
geschilderde worst-doorsnede, die, onder den invloed der omringende kleur, als een
dof donkerrood werkt.
Murillo's figurengroep van een op twee kleine paarden gezeten man en vrouw met
twee kinderen, waarbij nog twee mannen, op een hoog punt in een rotsgebergte, doet
ten aanzien der kompositie aan een uitbreiding van zijn motief der ‘Vlucht naar
Egypte’ denken en herinnert bovendien, wat licht-donker-effekt en opbouw betreft
(het achter het midden der groep oprijzend en overschuttend hoog geboomte) aan
andere komposities, speciaal aan een ‘Rust op de vlucht naar Egypte’. Het in zijn
madonnastukken veel voorkomende blauw en rood der kleeding vinden we terug in
dit stuk, dat, vooral in den omduisterden kop van het donkere paard tegen de witte
kleur van het andere dier, een lichtelijk droomachtige bekoring krijgt ondanks de
ietwat droge, stroeve faktuur.
Vermelden we verder als staal van ten onzent zeldzaam aan te treffen kunst een
duidelijk gesigneerd jongensportret van Chardin. Met toewijdingsvolle aandacht
bekeek deze het warm-overzonde blosje van het (in korte, speelsche toetsjes
gepenseelde) kindergezicht met het pijnlijk gesloten en vertrokken mondje en de
mistroostig starende, als van vage bangheid vervulde oogen, en dezelfde teedere
aandacht rustte ook op het doorlicht-geelbruin van den schouder en het niet minder
fijn doorwerkte, warm genuanceerde wit van het even gekreukte halskraagje.
Den fantastischen dichtergeest van Herri met de Bles (1480-1550) bewijst diens
lang-smal (ruim twee meter breed en nog geen 40 cM. hoog) landschap van
tooverachtige kleurwerking en velerlei koloristische subtiliteiten, een grandiose
conceptie, waarin ‘de doop van den kamerling’ zich afspeelt. Van den stillevenmeester
Abraham van Beyeren vindt men hier een zijner minder vaak geziene zeegezichten,
een stuk van fijne tonaliteit, maar van warmer, rijker en gevarieerder kleur dan bijv.
Willem van de Velde gewoonlijk heeft, en buitendien met een voor dien tijd ongewoon
breede en natuurgetrouwe weergave van de golvenbeweging. Een aardig schilderijtje
van Mancadam, een herderscène met de in zijn werk frequente steenbokjes, een
goudblond heidelandschap van Van Goyen, gedateerd 1650, een eersteklas-werk van
Teniers (uit de Collectie-Bredius) van de in zijn werk veel voorkomende kompositie
met lichtdoorval van links en uit den midden-achtergrond, belangwekkende stukken
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van Ribera, Schiavone, Mostaert, Grimmer, Schaffner, Ostade, Cuyp, Hobbema, van
Dyck, Jan Steen, Canaletto en anderen verhoogen voorts de bezienswaardigheid
dezer tentoonstelling in niet geringe mate.
H.F.W.J.

M. van der Maarel †; herinneringen.
De persoonlijke herinneringen die ik aan dezen schilder heb, uit den tijd dat het nog
dag voor hem was, kwamen mij naar aanleiding van het door Walrecht bijeengebrachte
werk van hem, met meerdere duidelijkheid voor den geest. Ik heb hem gekend toen
het conflict van den geest - ‘der Geist, der stets verneint’ - hem nog niet geheel en
al beheerschte, toen in hem nog de illusie leefde, die het stekelige van zijn geest
temperde.
Het groote wereld-drama heeft hem - als zooveel anderen - sterk aangegrepen,
moede gefolterd en ten slotte uit zijn baan geslingerd. Zijn uiterst impressionabele
geest was door de schrikwekkende tragedie der gebeurtenissen verstoord, zoodat
hem het werken onmogelijk was geworden. Het schilderen was voor hem een bijna
physiek genot. Hij vond het - in abstracto - absurd, dat een schilder zich voor het
genot dat zijn arbeid hem opleverde bovendien nog liet betalen. Laat iemand die een
subliem diner heeft genoten, zich als belooning voor het genotene betalen?
Merkwaardig was de hooge ernst waarmede hij dergelijke paradoxen voordroeg,
er tintelde in zijn oogen geen glimp van ironie of spot.
Van der Maarel werd geheel beheerscht door de impressionistische tendenz van
zijn tijd, Maar wanneer men - om dit nu eens kort weer te geven - onder het
impressionisme verstaat: ‘faire du premier coup ce qu'on voit’ van Manet en het
verder doorgevoerde begrip van Sisley, dat het uur van den dag in een studie moet
uitgedrukt worden, dan valt v.d. Maarel - als schilder - te rangschikken onder de
gematigde impressionisten. Want ofschoon al zijn werk den gelijkmatigen invloed
van het impressionistische principe vertoont, hechtte hij te veel aan de overweging
en het compositair geheel om de beginselen van Manet of Sisley in hun uiterste
consequentie te aanvaarden.
Zijn tijdgenoot J. Israëls heeft het impressionisme tot de uiterste consequentie
doorgevoerd, gaf ook meer de horizontale doorsnede van het beeldvlak.
Maar al heeft Van der Maarel in zijn werken nooit op de grenzen der begrippen
vertoefd, verstandelijk, theoretisch was hij - vooral door de impressionabiliteit van
zijn gemoedsaard - impressionist à outrance. Het impressionisme was voor hem nooit
een abstract be-
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grip, dat het tegendeel in zich draagt, maar een onaanvechtbare levensleer.
Er was veel in zijn beschouwingen en opvattingen dat mij deed denken aan den
meer eleganten en uitdagenden geest van Mc Neill Whistler. En meer nog dan M.
en J. Maris, die hij boven allen vereerde - was de intellectueele invloed van dezen
Anglo-Amerikaan in hem werkzaam. Maar wat bij Whistler een prikkel was, werkte
bij v.d. Maarel remmend. Heeft hij intuïtief gevoeld wat hij tegenover de twee
belangrijkste figuren der Haagsche school aan diepte van gevoel en spontaniteit
moest missen? En hiermede is ook tevens het critische brandpunt van zijn kunst
aangegeven. Als impressionist miste hij de kracht der spontaniteit om de impressie
tot een van leven trillend beeld - zooals b.v. J. Israëls - uit zich te dragen. Er waren
te veel overwegingen in, te veel nadruk hier en daar, en daardoor beheerschte hem
de overweging zoodra zijn arbeid begon. Soms echter droeg de overweging - wanneer
deze overwicht gaf aan het belangrijkste - er toe bij, zijn werk een voornaam karakter
te geven. Op tentoonstellingen, of waar ook te midden van anderen, kwam zijn werk,
door het niet afdalen tot nietigheden, door deze voornaamheid steeds naar voren;
soms heb ik in zijn werk een overwegende distinctie aangetroffen. Maar immer miste
het den innerlijken gloed van een diep gevoel.
Ordinair was voor hem een vernietigende qualificatie en smakeloosheid was er
het synoniem van. Smaak-verfijning was voor hem het kenmerk van den artiest, een
vergrijp er tegen was noodlottig, vandaar dat hij zich ook niet het minste begrip kon
vormen van beginselen der ultra-modernen, die in hun krachttournooien met alle
begrippen van smaak en verfijning spotten.
De afwijking van het klassieke 17e eeuwsche palet en de verfijning der nuances,
die het impressionisme had voortgebracht, werden door de neo-impressionisten en
ultra-modernen tot schelle kleurtegenstellingen en heftige, soms giftige dissonantie.
Hierin kon v.d. Maarel geen schijn of schaduw van ontwikkelings-noodwendigheid
bespeuren, het waren voor hem slechts afwijkingen en afschuwelijke aniline-kleuren.
Zoo mistte hij ten slotte alle contact met de hem omringende wereld, de
levensbitterheid overstelpte hem en hij bezat niet de kracht om zijn blik naar binnen
te richten, om te ervaren dat: de mensch-individualiteit de maat van alle dingen is.
Wat mij altijd in de persoon van dezen schilder heeft aangetrokken - en zooveel
anderen afstootte - was zijn bijna ontstellende oprechtheid.
Wanneer zijn meeningen voortkwamen uit overtuiging of ervaring, dan ging hij
onmiddellijk op het doel af zonder eenigerlei Rücksicht op personen of zaken.
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Naar aanleiding van een gesprek over het schilderen van bloemen, vertelde ik hem
dat ik juist bezig was met rozen te schilderen en te teekenen, maar dat het mij een
eindelooze ontmoediging toescheen.
Dat moet je ook niet doen, rozen zijn niet te schilderen, antwoordde hij, nooit heb
ik die bloem geschilderd gezien, zoo, dat het mij de volle illusie er van gaf.
Ik meende toch voorbeelden te kunnen noemen, al waren ze zeldzaam.
Nu wie dan, noem me dat wonder?
Fantin Latour, zei ik, om een voorbeeld te geven.
Hij evenmin als wie ook heeft de illusie van de roos gegeven, en bovendien is hij
soms ondragelijk stijf en afgebakend in zijn uitvoering en begrippen. En dan dat
eeuwige grauwe fond.
Men kan er mee instemmen of niet, maar de vragen die dergelijke beschouwingen
in ons te voorschijn roepen!
In het sombere, burgerlijk deftige huis, in een der oudste wijken der stad, waar hij
geboren was, is hij gestorven. Hij had het omgeschapen in een maison d'artiste. Het
was een hoogsteigenaardige combinatie van in-eenloopende kamers, vol
zeldzaamheden en meubelen in voornaam artistiek arrangement, een
miniatuur-museum, minder tot bewonen geschikt.
Zijn atelier was een gedeeltelijk in exotischen stijl opgetrokken zolderbouw.
Behalve een in Louis XV-stijl marmeren schoorsteenmantel was deze werkplaats
hoogsteenvoudig ingericht. De eenige wandversiering bestond in het bekende
‘Naaktfiguur’, het door v.d. Maarel begonnen en door M. Maris aldaar geheel
overgeschilderde en voltooide doek.
Deze sombere, holle ruimte was zonder eenige intimiteit; koel verlicht en als in
den tijd verloren stonden er enkele gebruiksvoorwerpen.

W.P. Robins in de kunstzaal Graficus.
Wij hebben hier het zeldzame voorrecht graphische kunst te zien en ook tegelijk een
deel van de vervaardiging er van.
Naast het aardige tentoonstellingszaaltje bevindt zich de ets- en
kopergravure-drukpers; een prachtige gelegenheid voor ieder die belang stelt in
graphische kunst.
De tentoonstelling bevat etsen van W.P. Robins, een Engelschen graphischen
kunstenaar. Robins heeft veel in ons land gewerkt en zijn bewondering voor onzen
grooten landgenoot, den geniaalsten etser die ooit bestond, Rembrandt, komt soms
in zijn werk naar voren. Robins is in 1882 te Londen, in een der voorsteden geboren.
Zijn eerste lessen ontving hij van zijn vader, die teekenleeraar was. In zijn
jongensjaren heeft hij Kent
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en Surrey voor zijn kunst doorkruist. In 1911 behaalde hij de zilveren medaille in
den nationalen wedstrijd van South-Kensington.
Wij hebben onder onze landgenooten zoo tal van bekwame en talentvolle
graphische kunstenaars, dat het zeker al heel wat beteekent als een buitenlandsch
kunstenaar de aandacht trekt.
En nu zal deze sympathieke Robins hier wel niet de algemeene aandacht tot zich
trekken, maar toch zou ik wenschen dat dit voorname werk ook hier meer bekend
werd. Het is niet van de genialiteit van Bauer - exotisch-wonderbaar - of van het
klare realisme van De Zwart - kantig en breed - maar heeft het een aparte charme en
stijl, waarin wij onmiddellijk het Engelsche karakter onderscheiden en dit bevat een
voornaamheid, die wij noode missen.
Als etser-technicus bestaan er voor hem geen geheimen, de aquatint-methode past
hij toe met het gemak van een aquarellist en met drogenaald etsen verkrijgt hij
fluweelige zwart-nuances, zooals ik er hier te lande zelden of nooit zag.
P.C.H.
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Op Bali terug,
door W.O.J. Nieuwenkamp.
In Augustus 1917 gaf dit ‘Maandschrift’ eenige ‘herinneringen aan Bali’, door mij
geschreven naar aanleiding van een tentoonstelling der foto's van Dr. Krause in het
Genootschap ‘Arti et Amicitiae’ te Amsterdam, gehouden in 't begin van dat jaar.
Dat waren herinneringen aan mijn verblijf op Bali in de jaren 1904, '6 en '7.
Toen dat artikel verscheen, had ik niet het minste vermoeden, dat ik Bali nog eens
terug zou zien. ‘Wanneer zal ik het wederzien?’ schreef ik: ‘Tien jaren zijn verstreken
en nog is mijn hartewensch niet vervuld. Buiten giert de gure wind om de hoeken
van mijn huis en jaagt de natte sneeuw- en regenvlagen voort door de druipende
naakte takken der boomen. Ik huiver van kou, want mijn werkplaats is groot en de
brandstof nu zoo schaarsch; maar toch, als ik mijn oogen sluit...., dan ben ik weer
op Bali. Dan is het of ik de zoete bedwelmende geuren weer ruik van boomen en
bloemen, het lieflijke geklater weer hoor van de dartele beekjes en speelsche
watervalletjes tusschen de rijstvelden, of ik den zoeten wind weer voel mij langs de
slapen streelen. En honderden heerlijke beelden trekken als een oneindige film mijn
geestesoog voorbij. Wat is mijn Bali toch schoon!’
Maar kort daarop, en misschien wel als gevolg van dat weer in gedachten op Bali
toeven, bij het schrijven en herlezen van die ‘Herinneringen’ kon ik de lust niet
weerstaan om mij los te breken uit het eentonige leven in het kleine stadje benoorden
het Y, waar de lange oorlogsjaren mij opgesloten hielden en mijn werklust en mijn
gezondheid begonnen te ondermijnen.
En 8 September in den avond, nog geen 14 dagen nadat het plan in mijn brein was
opgekomen, voer ik aan boord van de ‘Grotius’ de haven van IJmuiden uit, de
donkere, met dood en verderf dreigende zeeën tegemoet (de wereldoorlog was nog
in vollen gang). En mijn vijfde Indische reis, die een reis om de wereld zou worden,
nam een aanvang.
Heel toevallig, door het ziek worden (of angst krijgen voor de onderzeeërs) van
één der passagiers, had ik een plaatsje kunnen bemachtigen op de propvolle boot, de
laatste die voor langen tijd van Amsterdam naar Java zou varen. Door de met mijnen
bezaaide Noordzee voeren we eerst tot bij de kust van Noorwegen, toen ten noorden
van de Fär-Oër op New-Foundland aan. Daar was het winter, bitter koud en mistig.
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Toen naar het Zuiden, langs Cuba, en door het Panama-kanaal. Daar waren we in de
hitte van den eeuwigen zomer. Langs de westkust van Noord-Amerika ging het tot
San-Francisco, vandaar in eens door, naar Yokohama. Daar was 't weer winter, en
aardig koud. Via Kobé, Nagasaki en Hongkong weer zuidwaarts op Java aan. En
spoedig waren we weer in de tropen, in de eeuwige hitte. Den 4en December 1917
stoomden we de haven van Priok binnen.
Dat was een heele omweg geweest, driekwart den aardbol om, maar 't was toen
de eenige weg, die voor ons open lag.
Na lange omzwervingen op Java en door ‘Timor en Onderhoorigheden’, stapte ik
3 September 1918 weer op Bali aan wal; voor de derde maal.
Tot 17 October heb ik toen een groot deel van het eiland weer doorkruist, heb ik
zelfs nieuwe tochten gemaakt en weer nieuwe dingen ontdekt. En ik heb er de groote
veranderingen gezien, die sedert mijn tweede verblijf hadden plaats gegrepen.
Tijdens mijn eerste bezoek (in 1904) waren alleen de landschappen Boeleleng en
Djembrana onder ons rechtstreeksch bestuur, en moest onze resident voor mij
vergunning vragen aan den vorst van Bangli om zijn grondgebied te betreden en om
een bezoek aan den Batoer te brengen. Tijdens mijn tweede verblijf (1906-1907)
werden de rijkjes Badoeng en Tabanan veroverd en onder Hollandsch bestuur
gebracht, terwijl kort daarop de vorsten van Bangli en Gianjar tot stedehouders
werden aangesteld, zooals de oude Goesti Djilantik dat al geruimen tijd over
Karangasem was geweest. Nu, bij mijn derde bezoek had ook Kloengkoeng
opgehouden onafhankelijk te zijn, werd het door een Hollandschen ambtenaar bestuurd
en hadden de verschillende stedehouders een ambtenaar naast zich (of boven zich)
gekregen.
Maar niet alleen het bestuur over Bali, maar ook het uiterlijk ervan had ingrijpende
veranderingen ondergaan. In 1904 waren alleen maar enkele wegen in Boeleleng en
een klein stukje weg in Djembrana voor voertuigen berijdbaar; heel het overige Bali
bezat slechts smalle, vaak levensgevaarlijke paadjes, zooals dat in 1906 en '7 ook
het geval nog was.
Maar in '18 vond ik Bali overdekt met breede wegen. Per auto ging ik van
Singaradja naar Tabanan en Den-Pasar, van Den-Pasar naar Gianjar, Kloengkoeng,
Karangasem; van Kloengkoeng naar Bangli en naar Kintamani, hoog op den kam
van het Batoer-gebergte! Over talrijke rivieren waren bruggen geslagen, groote ijzeren
gevaarten, en in alle hoofdplaatsen waren pasanggrahans opgericht en ruime woningen
en kantoorgebouwen voor onze ambtenaren. Zelfs ijzeren pasarloodsen en
fabrieksgebouwen zag ik in Zuid-Bali!
Aan het einde der voorrede van ‘Zwerftochten op Bali’ schreef ik:
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‘En nu, lezer, noodig ik u uit mij te volgen, in gedachte met mij op reis te gaan, om
rond te dolen in Bali's ongerepte, niet door spoorbruggen of fabrieken, moderne
steden of arbeiderswijken gehoonde natuur. Alles wat dáár de inlanders bouwen
schijnt slechts te strekken om de trotsche natuur des te geweldiger te doen zijn; hun
huizen, en vooral hun tempels, versteende bloemboomen gelijk, vormen geen schrille
contrasten met de omgeving, maar lossen er zich in op en vormen er één geheel
mede.’
Maar helaas, die regels zijn niet meer van toepassing op het tegenwoordige Bali.
De natuur op Bali is niet ongerept meer, maar wel degelijk ‘gehoond’ door alles wat
wij daar hebben opgericht. Al onze bruggen en gebouwen vloeken met de omgeving
en over groote oppervlakten is het landschappelijk schoon voor goed door ons
bedorven. Ook het laatste gedeelte van het hierboven aangehaalde is niet geheel juist
meer, helaas. Door de talrijke slechte voorbeelden in de war gebracht, hebben ook
Baliërs al leelijke gebouwen gewrocht, hebben ze tempelpoorten met cement bestreken
en totaal verknoeid, en zijn ze in hun versieringen al vaak van hun mooie oude
motieven afgeweken.
Met onze vestiging over heel het eiland is dit een nieuw tijdperk ingetreden, van
stoffelijken voorspoed misschien, maar tevens een tijdperk waarin, naar ik vrees, de
Balische kunst langzamerhand sterk achteruit en helaas, op den duur, wellicht geheel
te gronde zal gaan.
Maar nog een andere groote ramp heeft Bali getroffen sinds mijn vorige bezoeken.
In den vroegen morgen van 21 Januari 1917 hebben geweldige onderaardsche krachten
het heele eiland gedurende enkele seconden doen beven. Maar in die korte
oogenblikken zijn honderdtallen fraaie tempels tot puinhoopen geschud en zijn
tien-duizenden woningen, waaronder ook vorstelijke poeri's, verwoest. Geheele
dorpen zijn onder aardstortingen bedolven. Ook vele van de ambtenaarswoningen
en bruggen werden verwoest; maar die zijn alweer opgebouwd, en weer net als
voorheen!
Van die ramp heb ik ook gewag gemaakt in de reeds genoemde ‘Herinneringen’,
maar van den omvang ervan had ik toen toch niet het juiste begrip. Dat kan men zich
ook niet vormen, voor men met eigen oogen de verschrikkelijke gevolgen heeft
aanschouwd. En die heb ik nu gezien op al mijn tochten, op ontelbare plaatsen.
Op een mijner teekeningen kunt ge er zelf iets van zien. N. l. al wat er over is van
de mooie toegangspoort van de vroegere vorstelijke poeri in de hoofdplaats Bangli.
Van de heele poort rest niet anders dan een heuveltje van puin, met onkruid begroeid.
Van de twee groote steenen wachters, Kampana en Doemaraksa, die er vroeger den
ingang bewaakten, is Doemaraksa naar omlaag getuimeld; op zijn rug ligt hij tusschen
het puin. Kampana staat nog op zijn post, een
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beetje scheef; maar er valt niets meer te beschermen, de poeri er achter is verwoest,
verdwenen.
Zoo heb ik ontelbare overblijfselen gezien van wat vroeger prachtig versierde
poorten waren. Maar een opsomming u geven van al het moois, dat vroeger op Bali
was en nu niet meer, zal ik hier niet doen; dat zou te lang worden en te eentonig....
te droevig ook.
Ook is de ruimte hier te beperkt om uitvoerig verslag te doen van al de tochten
die ik weer maakte op Bali, en van al het moois, dat er toch nog steeds te genieten
valt. In de volgende bladzijden dus hier en daar een greep uit het vele dat er weer te
vertellen zou zijn; het verschil tusschen wat vroeger was en nu nog is, zal als vanzelf
daarbij ter sprake komen.
Toen ik voor het eerst op Bali aan wal stapte, trok een klein tempeltje aan het strand
bij de landingsplaats al dadelijk mijn aandacht. Dat was het eerste Balische tempeltje
dat ik zag, waarom het mij veel belang inboezemde. Later vernam ik dat het behoorde
bij den hoofdtempel van Singaradja, de hoofdplaats, en dat de zeelieden en de
strandbewoners er offers brachten aan Lakschmi, de godin der Zee.
Op het binnenhof ervan stond een prachtige waringin die zijn forsche armen
beschermend over het sierlijk gebouwtje uitstrekte, het heele pleintje hullend in 't
gedempte licht van een binnenkamer. Het strand er vóór was maar smal: met vloed
bespoelden de golven den voet der klapperboomen, die hier in menigte stonden en
vraten langzaam maar zeker het zand weg tusschen hun wortels, zoodat ze ten laatste
wel moesten neertuimelen, den gevederden kop in het schuimende nat.
Toen ik twee jaar later Bali weer bezocht, richtte ik dadelijk mijn schreden weer
naar het tempeltje. En ik vond het zoo goed als geheel in puin gestort. De golven
hadden het strand er vóór weggespoeld en het fraaie poortje ondermijnd; het was
gevallen en niet weer opgebouwd. De groote boom stond nog even forsch als vroeger
op zijn gespierden voet. In 1918, na het aan wal stappen, ging ik natuurlijk dadelijk
mijn tempeltje weer bezoeken. En ziet, een nieuw slank poortje, gespleten nu, verhief
zijn sierlijke toppen op de plaats waar vroeger het overdekte poortje had gestaan; en
't was mooier nog dan 't vorige. Dat was een heerlijke gewaarwording, zoo dadelijk
na aankomst, te bemerken dat de Balische kunst nog niet dood was, maar nog steeds
nieuwe steenen bloemen wist te doen ontluiken op zijn gezegenden bodem.
Maar zal dit over 25 jaar, of over 50 jaar het geval nog zijn?
Tegenover deze bladzij ziet ge een afbeelding van het nieuwe poortje.
Maar een paar honderd meter daar vandaan, zag ik hoe de nieuwe Heeren van
Bali, aan beide zijden van den grooten weg naar Singaradja, snoezige villatjes hadden
gebouwd, met knusse tuintjes er voor, prutse-
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rige bouwwerkjes, die totaal niet in het Balische kader passen, en die zeker op den
duur een fatalen invloed zullen uitoefenen op den kunstzin der inlanders.
Oostelijk Boeleleng heeft weinig van de aardbeving te lijden gehad. Dat deel is juist
rijk aan groote mooie tempels; die zijn er gelukkig goed afgekomen. In
West-Boeleleng is meer verwoest. Daar toefde ik, tijdens mijn vorig bezoek, vaak
in dessa Boeboenan. Ik kende er elk dorpje in den omtrek en elken tempel. In
Boeboenan zelf was toen juist een aardig fijn bouwwerkje voltooid, een poera-taman
of heilige badplaats, niet voor menschen bestemd, maar uitsluitend voor het gebruik
van Déwi Sri, de godin van de rijst.
Uit twee gemetselde reservoirs, waarin waterplanten ter versiering, liepen door
twee naga-koppen heldere waterstralen in de lager liggende mandi-gelegenheid. In
het tempeltje was een steenen huisje voor de godin, met een tentje er vóór, met het
oog op het neerleggen van offeranden. Een prachtig versierd poortje verleende toegang
tot het tempelplein. Het geheele bouwwerk, waarvoor de meeste arbeid door de
gemeenteleden gratis was verricht, had aan beeldhouwwerk aan het poortje en aan
materiaal, etc. 300 pekoe (toen 450 gulden) gekost, een heele som voor zoo'n klein
dorp. Het inwijdingsfeest was nog niet gevierd; het geld was op en men zou dus maar
wachten tot na afloop van de eerstvolgende oogst.
Mijn eerste gang, weer in Boeboenan terug, was naar dat aardige godinnebad.
Maar ik kon het niet vinden. Toch meende ik mij klaar te herinneren waar ik het
gezien had. Zou ik mij toch hebben vergist, en verkeerd zijn geloopen? Ik raadpleegde
een inlander, die in een sawah aan 't werk was. En hij vertelde mij, dat de aardbeving
de badplaats zoo totaal had vernield, dat men het puin maar had opgeruimd. De plek,
waar het tempeltje gestaan had, was geheel met struikgewas overgroeid. Aan een
nieuwe badplaats was nog niet begonnen; er was zooveel te herstellen geweest aan
waterwerken voor de sawah's. Die arme Déwi Sri moest het dus voorloopig nog maar
zonder die heerlijkheid stellen.
Talrijke andere tempels in den omtrek hebben deerlijk geleden of zijn geheel
vernield. In Kalianget, één van de dorpjes in de buurt, woonde eertijds I Segnol, één
van de knapste beeldhouwers uit heel den omtrek.
Toen ik dezen, op mijn eerste reis, een bezoek bracht, kon hij mij helaas niet veel
van zijn werk laten zien. Wel had hij een groot stuk katoen onderhanden, dat hij
beschilderde met de voorstelling van een huis met huistempel; op den voorgrond
bracht hij een reeks potten met bloemen aan, op den achtergrond boomen. Dit moest
een scherm worden voor een tooneelgezelschap. In zijn woning waren enkele aardige
stukjes snijwerk, meest vogels, duiven en kraaien, natuurgetrouw nagebootst,
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en ook een schildpad, welke stukjes hij echter niet genegen was te verkoopen.
Bij mijn tweede bezoek aan Bali en aan I Segnol trof ik het niet veel beter. Zijn
vrouw was kort tevoren van een drieling bevallen, een jongen en twee meisjes. Dat
is een groote schande, voor de moeder en voor den vader, ja, voor het heele dorp,
want de Baliërs zijn er vast van overtuigd, dat die kleintjes, vóór hun geboorte, aan
bloedschande gezondigd hebben. De vrouw moet met de drie boosdoeners drie
maanden lang in een klein hutje op het kerkhof verblijven. Ook de vader moet het
huis uit; dat moet door verbranding gereinigd worden. Ik vond onzen kunstenaar,
alleen, in een schamel hutje. De rechte lust tot werken was hem vergaan. In het hutje
stond een half afgewerkte houten godenzetel, waarvan hij mij het achterschot afstond.
Het was een aardig stuk werk, geheel met rozen en rozenranken overdekt. Ik heb het
later in mijn ‘Zwerver’ aangebracht.
Tijdens mijn laatste verblijf te Boeboenan, ben ik weer naar Kalianget getogen,
om te zien hoe I Segnol het maakte. Maar helaas, hij was overleden, en wel, indirect,
als slachtoffer van de aardbeving. Kort daarvoor was hij juist hersteld van een
langdurige ziekte, en weer druk aan den arbeid; maar de plotselinge verwoesting van
zoovele tempels, waaraan hij zijn heele leven met al zijn toewijding gearbeid had,
had hem zoo geweldig aangegrepen, dat hij zieker werd dan ooit en spoedig bezweek.
Dat vertelde mij I Dangin, beeldhouwer en leerling van den ontslapen meester. Deze
I Dangin bracht mij naar een in aanbouw zijnden Soebak tempel, die opgericht werd
ter vervanging van een totaal verwoesten. Hij was er de ontwerper van en was nu
bezig een poort met ornament te versieren. Het was een mooie poort met fraai
bewerkte deuren. Maar boven die mooie deuren had hij een ‘bovenlicht’ gemaakt
dat mij de haren te berge deed rijzen. Hoewel de geheele tempel volkomen volgens
goede oude traditie was gebouwd en versierd, had hij het gat boven de deur met
kruiselings en haaks geplaatste latjes voorzien, juist zooals onze ‘bouwmeesters’ het
bovenlicht boven de deuren in woningen van bestuursambtenaren ontsieren. Hier
had de goede invloed van I Segnol gefaald en had het slechte Hollandsche voorbeeld
hem totaal in de war gebracht. Ik heb toen mijn best gedaan om I Dangin aan 't
verstand te brengen dat die latjes daar totaal misplaatst waren en het geheel
allerjammerlijkst bedierven. Ik ben er echter niet zeker van dat hij het ten slotte met
mij eens was; maar hij beloofde mij wel het latwerk te zullen verwijderen en te
vervangen door opengewerkt lofwerk, zooals dat van ouds de gewoonte was. Ik zou
wel eens willen weten of hij zijn woord heeft gehouden.
Van Boeboenan trok ik in 1907 naar Tabanan en Den-Pasar, de hoofd-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

367
plaats van Badoeng. Langs een goeden weg ging het te paard naar Majong, waar een
heel wat slechter, smaller pad werd ingeslagen. Dit voerde door de dorpen
Boesoengbioe, Kekeran en Soeboek over de grens van Boeleleng het landschap
Tabanan binnen. Even over de grens overnachtte ik in een loodsje van den inlandschen
ambtenaar voor de in- en uitvoerrechten. Den volgenden dag bracht ik het tot
Blimbing, waar ik bij den klian mijn veldbed opsloeg.
Dien dag was 't een zware tocht geweest; voortdurend was 't klimmen en dalen en
bruisende riviertjes doorwaden in diepe ravijnen. Door de regens van de laatste dagen
was de heele weg één poel van modder en was daardoor het passeeren van de
glibberige steile hellingen bij elk riviertje een halsbrekende toer. In de holten van
den weg had zich zooveel modder verzameld dat er van weg of pad geen sprake meer
was; hoe ik dan ten slotte toch nog over of door die poelen geraakte was me telkens
een raadsel. Mijn paard zakte er vaak tot den buik toe in en een paar maal bleef het
uitgeput van 't worstelen midden in een modderkuil steken, met alleen rug en kop er
boven uit; met touwen moest het arme beest er worden uitgesleurd. Zelf moest ik er
ook gedurig worden uitgetrokken of was ik genoodzaakt mede te helpen om mijn
dragers te bevrijden. In de dorpen waren boomstammen in de modder gelegd,
waarover de inlanders met hun bloote voeten wel weg konden komen; mij gaf dat
wel wat meer moeite, door mijn schoeisel, doch mijn paard gleed voortdurend van
de stammen af, wat dan telkens heel wat last en oponthoud veroorzaakte.
Den geheelen nacht viel de regen met bakken uit den hemel; ook den volgenden
dag. Onder een afdakje voor de woning van den klian heb ik geduldig zitten wachten
tot de regen zou bedaren; maar in den avond goot het nog even hard als in den morgen.
En ook des nachts ging het nog aan één stuk door.
Den volgenden morgen hield de regen eindelijk op, en kon de eindelooze worsteling
met de modder weer beginnen. Nog in den avond wist ik de hoofdplaats Tabanan te
bereiken, hoewel ik meermalen bevreesd was dat we zouden blijven steken.
Eens was mijn paardje, met mij, hals over kop van een steile helling in de modder
terecht gekomen; beiden kwamen we er echter gelukkig heelhuids af. De talrijke
sterk gezwollen riviertjes in de diepe beddingen leverden ook weer heel wat bezwaren
op. In welken toestand ik ten laatste in Tabanan aankwam laat zich moeielijk
beschrijven.
Eenige dagen later zette ik mijn reis voort naar Den-Pasar, met een veertigtal
dragers voor mijn in Tabanan gemaakte verzamelingen en met mijn eigen barang.
Ook deze tocht ging weer met veel bezwaren gepaard, vanwege de modder en de
gladde steile kleihellingen bij de riviertjes.
Den 6en September 1918 maakte ik nog eens de reis van Singaradja
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via Boeboenan, naar Tabanan en Den-Pasar. Maar nu per auto, met resident van
Stenis, langs een goed aangelegden weg. Om 8 uur in den morgen reden we af uit
de hoofdplaats, en om 9 uur gebruikten we een verfrissching in een nieuwe
passanggrahan te Poepoean, al een stuk over de grens van Boeleleng, in het
Tabanansche, en 600 M. boven Zee. Kwart voor 10 ging het verder, en even daarna
werd bij dessa Batoemesel het hoogste punt van den weg gepasseerd. Toen ging het
snel al lager en lager, en kwart voor 12 stond de auto stil voor de woning van den
controleur te Tabanan. En in een half uur bereikten we van hier Den-Pasar. Wat was
mijn Bali belachelijk klein geworden!
Zoo'n autorit is wel heel wat aangenamer en gemakkelijker dan die dagenlange
worsteling met de modder; maar toch, het oude uitgestrekte Bali, met modder en
gevaarlijke kleihellingen, was mij heel wat liever dan het nieuwe kleine Bali met al
zijn mooie auto-wegen!
Vroeger maakte ik ook lange tochten te voet. In elk dorp dat ik dan binnenstapte,
veroorzaakte ik heel wat opschudding. Op het vreemde geluid van mijn zware
schoenen op den steenigen weg (inlanders loopen geheel geruischloos op bloote
voeten) kwamen meisjes en vrouwen nieuwsgierig aan hun poort, maar om dadelijk
weer op hun erf te vluchten voor zoo'n vreemde witte verschijning. De mannen
kwamen ook kijken, maar die bleven zwijgend met de oogen mij volgen. Talrijke
honden sloegen allerjammerlijkst aan 't janken; varkens vluchtten knorrend voor
mijn voeten weg; kippen vlogen kakelend op om over de muren te vluchten. Kwam
ik een inlander tegen met runderen, dan werden de beesten onrustig, rukten aan hun
touwen en trachtten op de vlucht te slaan. De kleine naakte kindertjes, als ik ze op
den weg ontmoette, bleven staan waar ze stonden, bevangen van schrik, gebiologeerd
als kleine vogeltjes door een naderend ongedierte. Hun gezichtjes werden strak, de
wenkbrauwtjes trokken bijeen; dan barstten ze ten laatste in luid huilen uit en repten
zich, zoo hard de kleine beentjes de dikke buikjes maar dragen konden, naar moeder
op het erf. Maar nu is zelfs een auto, met zijn walgelijk geschetter, voor een Baliër
een doodgewone verschijning. Verscheiden Baliërs houden er zelf auto's op na, en
verhuren ze aan de vreemdelingen. Ze worden bestuurd door Balische chauffeurs!
(Slot volgt).
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Homerus, fragment uit ‘Hellas’
door P. Brommer.
MEN staat telken dage nog verbaasd tegenover de eeuwige grootheid van Homerus.
Wanneer men afziet van de bewerkingen van zijn gedicht door zijn opvolgers en
zich houdt aan die deelen, welke een zorgvuldige kritiek als de oudste en schoonste
heeft erkend, vindt men niets wat ons vreemd aanklinkt; niets kinderachtigs wat we
zouden voorbijgaan en aan zijn leeftijd wijten. Integendeel, zijn beelden en
beschrijvingen zijn zóó frissche en geurende bloemen, dat we ze sinds gister eerst
ontloken zouden wanen; zijn personen en karakters zóó levend, zóó breed menschelijk,
dat we er ons zelf in terugzien en een modernen portraitist meenen te bewonderen;
zijn zielsontleding is zóó doordringend, zijn penseelstreek zóó teer en tevens zóó
machtig, zijn manier om de werkelijkheid af te teekenen zóó diep, zóó afwisselend,
zóó artistiek in den huidigen zin van het woord, dat we ons zouden kunnen voorstellen
een Flaubert vóór ons te hebben, ware het niet, dat dit genie der Oudheid, in zijn
spontaan meesterschap zich onvergelijkelijk verheft boven den modernen
onevenwichtige, die door zijn ziekelijke nervositeit werd opgeteerd.
In deze zangen van de Ilias interesseeren ons niet zoozeer de lotgevallen der helden
van Troje; immers de tijden zijn voorbij, willen we hopen, dat men angstvallig aan
de leerlingen den materiëelen inhoud van het gedicht van buiten deed leeren. Maar
het is zijn poëtische en vizioenachtige ondergrond; het is de hymne aan de natuur,
die ons nog mee doet trillen en die de eeuwige waarde van Homerus uitmaakt. Hij
is een mysticus, een droomer, en tegelijk een hartstochtelijk minnaar der natuur, een
fijn en bevallig opmerker. Daardoor heeft hij het stempel gedrukt op het geheele
heldendicht en zijn genie aan al zijn nabootsers opgelegd. Hij heeft de eeuwige bron
van poëzie ontdekt, de eenige die in staat zal blijven den dorst naar mysterie en
waarde te lesschen der dichters bij de gratie Gods.
Ziet daar den zanger vóór u: jonge man, harmonisch gebouwd, wiens blonde haren
in stroomen, als leeuwemanen, neerdalen van zijn expressieven kop. De strijders,
met hun zonen gezeten om het vlammend haardvuur, in de groote ridderzaal door
massieve pijlers geschraagd,
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omringen gretig den dichter. Zij houden den adem in: hun trekken verstarren in het
lichtend stralen hunner prachtige herinneringsbeelden; want deze dichter ontsluiert
hun de woeste slagen van hun eìgen hart; doet hun het magnetisme van hun eìgen
wapenfeiten ondervinden, zóó als zij het misschien vaag gedroomd hadden in de
schoonste oogenblikken huns levens, maar als ze nooit hadden kunnen uitzingen met
zulk een juistheid, met zulk een meesterschap, met zulk een feest van klank- en
rythmedeining!
Zijn fijne vingers dwalen zoekend over de snaren van zijn lier; hij preludeert,
terwijl hij energiek in zijn geheugen de wezenlijke trekken samengrijpt van het tafreel
dat hij gaat ontrollen. Plotseling, bezield door Apollo zèlf, slaat hij plechtig in de
ruischende snaren. Nu eens vloeien de verzen van zijn geïnspireerde lippen, zwaar
gecadanseerd als een bataillon superbe hoplieten; dan weer, het lichaam meewieglend
met het innerlijk gezicht, schildert hij het lichte golven der baren, of de zalige
huivering van den Zephir, die liefdedronken, de klare bron rimpelen doet.
Waarom heb ik hier niet het traditioneele cliché gevolgd van Homerus den blinden
zanger, droef zingend als Demodokos, de grijze bard der Phaeaken?
Wel, Homerus is jong en levend geweest, vóór hij het blinde symbool der rhapsoden
is geworden; en wil men de opbruisende onstuimigheid van Achilles begrijpen, dan
moet men ook den dichter zelf zien, jong, hartstochtelijk en onweerstaanbaar. Noem
mij den dichter die er in geslaagd is af te schilderen, dat wat niet in zijn ziel lééfde,
dat wat geen integreerend deel uitmaakte van zijn diepste vezelen! Oh! men zou zich
Homerus willen voorstellen als later Xenophanes, de dichter-philosooph, die
Griekenland als dolend ridder doortrekt, zijn lans brekend voor elke zaak, die zijn
idealistische ontroering doet groeien. Ziet dan in Homerus den avonturier, den krijger
en den rondzwervenden troubadour, die het wondere land van Hellas bereist en zijn
zangen componeert onder het ruischen der blâren en bij het gemurmel der teere
bronnen. Ziet hem dan, vervoerd door zijn mystieke verrukking: evenals zijn
voorouders staat ook hij geschokt tot in zijn diepste wezen vóór de
reuzenbergkolossen, beleefd door weet-ik welken ontzagwekkenden demon, en zingt
zijn ziel eenstemmig met het gedonder der stortbeken.
Hoe zièt hij de natuur, terwijl hij poogt er de ziel en den innigsten grond van te
doordringen! De vrouw, die hem, den vermoeiden zwerver, maar ook den
geestdriftigen zanger der goden, den beker wijn reikt, die hemelsche lafenis schijnt
voor de verdroogde keel en het afgematte lichaam, de vrouw wordt in zijn oogen,
door inspiratie beneveld,
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omstraald door een aureool van gratie en majesteit. Tot de geringste handelingen
van het dagelijksch leven idealiseert hij, toovert hij om, noteert hij met een
onuitwischbaren streek, die, voor alle eeuwen, hun levend beeld grift in hen die
voorstellingsgave bezitten. Dat wijst op den mensch die rondtrekt, die in innig contact
leeft met de natuur, voor wien alles nieuw en levend is en van poëzie boordevol
overstroomt. Leest in Homerus van de wentelvoetige runderen en gij ziet ze voor u
die koeien met hun slanke achterpooten, wier onberispelijke gang de meest elegante
Parisienne jaloersch zou maken.
Met de steeds frissche verwondering van het kind houdt hij voor alles stil: de
fonteinen met hun schoone wateren; de breede waschbekkens, schoon, gehéél van
steen; de lier van Achilles, welluidend, mooi en fijn bewerkt, met een z i l v e r e n
dwarsstuk; of de zoons van Priamus, die voor hun ouden vader in beweging zetten
‘een muildierwagen, met goede raderen, gladglanzend, pas in elkaar gezet.’ Alles
wat hij aanraakt vergroot hij door op het wezenlijke een hel licht te doen vallen. Hij
is idealist, maar met een rijk, werkelijk idealisme, bijna materieel, en volstrekt niet
dat doodgeboren idealisme, dat zich beknelt in het enge veld van een idée fixe. Het
gehééle leven gaat aan hem voorbij; alles boezemt hem belang in, in alles ziet hij de
openbaring van de ziel, van het eeuwig goddelijke!
De oorsprong van de Ilias is de ‘wrok van Achilles’. Homerus is nog jong, en....
hij is aangeraakt met de gloeiende kool van het genie! Welnu, indien dat een
altijd-springende bron schept van onzeglijke vreugde wanneer men eenmaal het
evenwicht heeft verkregen en gansch de gloed van onze ziel zich tot één groote
harmonie concentreert, dit genie is voor den j o n g e n man een voortdurend
schrijnende wond, die zich nooit sluit; een schroeiende smart, die geen verpoozing
laat aan het gefolterd slachtoffer; een geesel, die hem rusteloos voortzweept, een
zielebrand, die hem verteert, de afgrond van het eeuwig Niets die hem verzwelgt.
En tusschen de verzen van het epos ziet de begrijpende lezer de hooghartige en
gekwelde ziel van den jongen dichter oprijzen, waar hij in vlammende trekken het
portret van zijn eigen hart en zijn eigen strijd schildert in den opbruisenden Achilles.
Waarom moest hij den nek buigen voor Agamemnon, den erfelijken vorst? Volgens
welk recht zich onderwerpen aan de willekeurige beslissing van een conventioneel
gezag? Gevoelde hij niet in zichzelf de aanblazing van het genie? En zou zijn arm,
bestuurd door een weergaloozen geest en bezield met een moed, die de goden zelf
trotseeren dorst, niet driest genoeg zijn om zich een weg te banen, al was het dwars
door de dichte drommen van zijn tegenstanders? En evenals Dante, in de
middeleeuwen, den ondergrond zocht voor een gedicht, waarin hij met zijn ver-
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achting kon striemen, al die zelfvoldane grootheden, die aan een overgeleverde positie
den hatelijken druk van hun overheersching waanden te mogen ontleenen, - zóó
doorvorschte de jonge Homerus zijn geheugen en zijn omgeving om geheel
evenwaardig zijn brandende verontwaardiging en het lijden van zijn gevoelig gemoed
uit te drukken. Maar was de twist tusschen Agamemnon, den verwaten koning, en
Achilles, het onverwinbaar krijgsgenie, niet juist wat hij zocht?
Leest nu zijn dichtwerk, en heden nog, bijna 3000 jaren na zijn oorspronkelijke
vinding, zult gij, ondanks uzelven, worden meegesleept door de levendigheid, de
realiteit en de scherpte van deze schildering van het verscheurde hart van Homerus.
Agamemnon, uit het eenig motief van zijn koninklijke waardigheid, ontneemt aan
Achilles de schoone Briseis, welke deze aan de spits van zijn geduchte lans had
buitgemaakt. Met één sprong stort Achilles zich op den tyran, en na hem met
donderende stem geheel de verachting van zijn vrije genialiteit te hebben toegebulderd
in vleiende benamingen als: ‘dronkaard, onbeschaamde hond, laf als een rillende
hinde, uitzuiger van je volk’, staat hij op het punt hem den buik open te rijten, met
zijn geweldig zwaard, als plotseling een bliksemende flitsing van zijn verstand zijn
opgeheven arm tegenhoudt en hij zich ook hier verheven toont boven dengeen die
hem ten doode had gehoond. Want de godin Athena zelf, gelijk een lichtstraal zich
van den Olympus neerstortend, springt achter Achilles, grijpt hem bij zijn blonden
haardos, en kalmeert de brullende golven van zijn kokende ziel. En Athena, eens
geheel gewapend voortgesprongen uit den van louter licht zwangeren kop van Zeus,
zij, godin van den snerpenden bliksem, Homerus, zelf een genie, heeft de
verwantschap begrepen tusschen haar en de oplichtende intuïtie van den meestergeest.
Dat is het portret van Achilles, reeds aan het begin van de Ilias; zóó zal het blijven
tot aan het laatste vers. Als hij later, in zijn hechtste vriendschap getroffen door den
dood van Patroklus, er in toestemt zich met Agamemnon te verzoenen, is zijn
hartstocht slechts gevallen, omdat hij door een andere, niet minder heftige is
verdrongen: hij moet den dood van Patroklus wreken; hij zal dus Hektor achtervolgen,
beschimpen, slachten en achter zijn kar sleuren met een woeste vreugde. En als ten
slotte de grijze Priamus hem het lijk van zijn Hektor verzoekt, zal hij het teruggeven
om aan de goden te gehoorzamen, maar zijn hart blijft verbitterd. Aanvankelijk schijnt
hij verteederd door de bede van den ouden man: hij heeft hem doen plaats nemen;
hij heeft geklaagd over hun beider ellende; hij heeft hem zijn innerlijke droefheid
medegedeeld bij de gedachte, dat hij, na zooveel roem te hebben behaald,
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jong zal moeten sterven en zonder zijn vader weer te zien; en hij heeft Priamus
bewogen zijn lot zonder morren te dragen. Maar, let wel, over het lijk van Hektor
geen enkel woord. Als dan ook Priamus zich verstout het stoffelijk overschot te
vragen, stuift de onstuimige Achilles opnieuw op: ‘tart mij niet, grijsaard! ik heb
u i t m i j z e l f b e s l o t e n u Hektor terug te geven’ (welke uitdrukking had beter
de vlucht van het karakter van Achilles kunnen teekenen!); ‘mijn moeder, de dochter
van den grijzen zeegod, is mij op bevel van Zeus hiertoe komen aansporen. En u
ook, Priamus - ik weet het, en gij zult mij niet bedriegen - ú ook heeft een godheid
naar de snelle schepen der Acheërs geleid. Een sterveling, hoe groot zijn jeugdige
overmoed ook was geweest, zou niet in het leger hebben durven doordringen: hij
zou niet ontsnapt zijn aan de wachten, noch zou hij gemakkelijk den sluitboom van
onze poort hebben weggeschoven. Tart dus niet langer mijn hart, dat lijdt, want
anders, grijsaard, zal ik u zelfs in mijn tent niet eerbiedigen, al zijt ge ook een
smeekeling, en zal ik de geboden van Zeus schenden.’ Daar komt Achilles geheel
en al in uit: 't is nog steeds de held van de ‘wrok’, en hij is nog verschrikkelijk, zelfs
in zijn genade.
Maar dat komt omdat hij l i j d t , lijdt door de miskenning van hen voor wie hij
zijn leven zal geven; lijdt door de vereenzaming, waarin de dood van Patroklus, den
eenigen vriend die het heimwee van zijn hart begreep, hem heeft gedompeld; lijdt
door zijn genie zelf, dat hem veroordeelt verteerd te worden gelijk de intense vlam
het stroo verteert en jong te sterven, ver van vader en vaderland.
Zietdaar, dunkt me, den hoek waaronder men de Achillesziel moet beschouwen:
toeft een weinig, bid ik u, en tracht er de vereenzaming, het lijden en de
vreesaanjagende grootheid van te doordringen.
Ik heb bijzonderen nadruk gelegd op deze grondfiguur van de Ilias, omdat, zoo
goed als de Acheërs voor Troje, men steeds nog zijn verbijsterende diepte en zijn
demonisch élan miskent, tegenover een andere gestalte, even gaaf, even werkelijk
en even levend als Achilles, maar hoeveel meer sympathiek, meer edelmoedig, meer
menschelijk! Maar bedriegt u niet. Het is steeds Homerus; het is hetzelfde
levensprobleem, het is dezelfde opvatting van de menschelijke taak hier beneden.
Evenzeer als Achilles, is H e k t o r , want over hem spreken we, het symbool van
het lijden. Maar als Achilles zich heldhaftig aan den dood wijdt, gedreven door een
onbepaalbaar instinct van opofferingsgezindheid en voor een omfloerst ideaal, dat
hij zelf niet zou kunnen definiëeren en waaraan hij zelf niet bewust denkt, maar dat
a.h.w. de fatale streefkracht van zijn eigen wezen is - in de sublieme gestalte van
Hektor, de grootste en de statigste van het gedicht, zijn de nevels van den ‘Sturm
und Drang’ uiteengedreven, de felle stormen van den
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jongen man bedaard, en alles licht en harmonie en schoonheid. Het vraagstuk van
het lijden van den meerwaardigen mensch, een van die waaraan de Grieksche
bespiegeling zich het hardnekkigst heeft vastgeklemd en dat reeds een eerste
cristallisatie vindt in de mythen van Sisyphus en Tantalus, reuzengestalten, die, omdat
zij met de goden hebben verkeerd, veroordeeld zijn, de een om zijn eeuwig rotsblok
voort te rollen, en de ander om zonder lafenis folterenden honger en dorst te lijden
- dit vraagstuk vindt in de persoon van Hektor een zoo heerlijke en zoo ontroerend
schoone behandeling, dat alle menschelijke generaties sindsdien eenstemmig zijn
onvergelijkelijke bekoring hebben geprezen en heel wat edelmoedige harten hebben
geweend bij het lezen van zijn lot.
In hem heeft Homerus, aangeland op het hoogtepunt van zijn geestelijke
ontwikkeling en gekomen tot het evenwicht en de harmonie van zijn innerlijke gaven
(zoo bij uitstek het Grieksche ideaal!) in hem heeft Homerus geheel den rijkdom en
geheel de zielsaandoening, waartoe hij in staat was, gegeven. Wie zal met droge
oogen het hartroerend afscheid van Hektor en Andromache kunnen volgen, waarin
de held het voorgevoel heeft van zijn naderenden dood en aan zijn vrouw, de teedere
Andromache (en wat rijzige gestalte ook deze aanhankelijke vrouw!) de opvoeding
van den jongen Astyanax beveelt. Laat deze steeds in gedachten houden den
heldenmoed van zijn vader, die in belangelooze zelfopoffering zal zijn ondergegaan.
Want hij weet voor welke zaak hij gaat sterven: voor zijn vrouw en voor zijn zoon,
voor het geheele vaderland, voor de vrijheid van den geboortegrond.
En ziet nu beze beide Titanen in tweekamp, aan den eenen kant de oplaaiende
Achilles, jeugdliefde van Homerus, bekleed met het vreeselijk vuur eener
ongebreidelde onstuimigheid - en daartegenover Hektor, edelmoedig, groot,
koninklijk! Doch Hektor moet vallen: want Achilles is een blinde natuurkracht; welk
sterveling zou zijn woede kunnen weerstaan?
Hebt ge wel eens een onweer in 't gebergte bijgewoond? als in stikdonkeren nacht
zwarte wolkgevaarten zich ophoopen boven de dreigende bergkruinen; als de
razendfelle bliksemstralen dien zwaren gordijn schijnen vaneen te rijten; als de
donderslagen zwaar rollend of met oorverdoovend geraas losbarstend in de
duizendvoudige echo van het gebergte tot een Satanische woede worden opgevoerd;
als de slagregen, van verre aangekondigd, in helschen galop naderstormt, in de
dreigende stijging van één geweldig, homogeen geluid, demonisch aanzwelt en met
één verpletterenden slag op den verstomd geslagen reiziger neersmakt: zóó sprong
Achilles los op Hektor, die wachtte, ‘Achilles’, beschrijft Homerus, ‘gelijk aan
Enyalios, den oorlogsgod met den wuivenden helm, zijn esschenstam van den Pelion
drillend langs den rechter-
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schouder, vreeselijke lans; rond zijn lichaam laaide het brons, gelijkend op den gloed
van een vlammend vuur of van de morgenzon die boven de kimmen rijst.
‘Zoodra Hektor hem zag, beefde hij en durfde niet te blijven waar hij stond, maar
liet de poorten achter zich en snelde op de vlucht. De zoon van Peleus sprong achter
hem aan, vertrouwend op zijn vlugge voeten. En evenals wanneer in het gebergte
een valk, de snelste der vogels, zich zonder inspanning stort op een bedeesde duif:
maar deze duikt weg en vlucht; de ander komt nader, stoot schrille kreten uit,
verdubbelt zijn wiekslagen en hevig begeert hij haar te grijpen.... Zóó vloog Achilles
driftig recht achter Hektor; en deze vluchtte, den muur der Trojanen àl meer naderend
en holde met al de kracht van zijn knieën. Daarna stormden zij langs den uitkijktoren
en langs den vijgeboom, door de winden geteisterd: steeds bleven zij dicht bij den
muur en volgden de sporen der karren: daar bereikten zij al de fonteinen met schoone
wateren, dààr waar twee bronnen uit den kokenden Skamander ontspringen. De ééne
giet heet water en geheel er omheen verheft zich een damp als van een brandend
vuur; de ander stroomt, zelfs in den zomer, even koud als hagel of ijzige sneeuw of
bevroren water. Dààr bij die bronnen zijn breede waschbekkens, schoon, geheel van
steen, waar de echtgenooten en de schoone dochters der Trojanen hun glanzende
kleederen waschten, eertijds in den vredestijd, vóór de komst van de zonen der
Acheërs.
Langs deze bronnen nu ijlden zij als een stormvlaag, de een vluchtend, de ander
op zijn hielen - vooraan vluchtte een hèld, maar hij die hem achterna zat was zeer
veel dapperder - beiden uit alle macht, want zij betwistten elkaar geen stier om te
offeren, noch een runderhuid, gewone belooning der wedloopers, maar zij holden
om het leven van Hektor, den paardentemmer.
Evenals eenhoevige paarden, gewoon om te overwinnen bij het omwenden der
eindpalen, pijlsnel voortvliegen, wanneer een groote prijs is uitgeloofd, een drievoet,
of een vrouw wier man is afgestorven, zóó snelden die twee om de stad van Priamos,
gelijk een wervelwind, als renpaarden met losgelaten teugel: e n a l l e g o d e n
zagen het aan!
De derde schepping van Homerus is Odysseus.
Maar het decor is veranderd. De dichter heeft de jaren zien heenglijden op zijn
grijzend hoofd en zeer weinig moet wel gebleven zijn van het Ionië van zijn jeugd.
Het is thans een Ionië in gisting. Eeuwen door had men in de verdooving der
patriarchale verhouding geleefd en de massa had steeds gewillig en onderdanig de
koningen, ‘herders van het volk’, vereerd. Langzamerhand echter had zich juist
tengevolge van de nooit
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gestilde behoeften van de grooten der aarde, een nijverheid ontwikkeld en de handel
was begonnen zijn vleugels te ontplooien. Een bedwelmende bedrijvigheid heerscht
langs de reeden der steden, die aan den handel hun bloei danken, en honderden van
ranke schepen doorklieven de lichtende wateren van de Egeïsche Zee. De grieksche
zeeman heeft de amphoren en de vazen, gevuld met olie, zalven of wijn, uit de
werkplaatsen van Ionië gebracht naar de kusten der Zwarte zee, naar het nevelachtige
Westen, en naar het verre Oosten, in fabels en mysteriën gehuld. De horizon heeft
zich verruimd; de opmerkingsgave heeft zich gescherpt op een bonte verscheidenheid
van vreemde volken en zeden; de geest heeft zich verrijkt met practische ervaring
en met een menigte van kundigheden, aan de meer gevorderde naties aan den Euphraat
of aan den Nijl ontleend. Het is een verleidelijk leven, dat van zeeman, vol
aantrekkingskracht, verdiept door de gevaren en als vervoerd door onmetelijke
vreugde. Hoe zou een stuwend hart als van Homerus niet zijn aangedreven geweest
om den beker dezer genietingen tot op den droesem te ledigen? En hoe kan men beter
het groote aantal der steden verklaren, die ieder voor zich de eer opeischten Homerus
te hebben zien geboren worden, dan door aan te nemen, dat de dichter, getrouw aan
den nooit sluimerenden hartstocht van zijn zieledrift, de Grieksche wereld heeft
doorreisd, om overal de glorie van het verleden te bezingen, zoo goed als de dronken
zaligheid van het oogenblik? En als later de vermoeide zwerver, verblind door de
overmatige helheid van zijn inwendige vizioenen, den boeg van zijn vaartuig naar
Smyrna wendt, om daar a.h.w. een geestelijken tempel op te richten aan den god die
hem bezielde, en er een onstoffelijk reukoffer te branden aan Athena, de vlekkelooze
maagd uit wie het eeuwig vuur van poëzie en genie opspàt, dan eerst vat hij, gelijkend
op Demodokos, den blinden zanger der Phaeäken, terwijl zijn handen de snaren der
lier streelend, de vreedzamer cadans van zijn ouden dag ondersteunen, dàn eerst vat
hij èn de ziel van zijn leven, èn den adem van zijn tijd samen in één grootsch beeld.
Want gelijk de Ilias het gedicht is van den Griekschen ridder, zoo is de Odyssee de
onvergankelijke heldenzang van den Griekschen zeeman.
In bonte afwisseling volgen de lotgevallen van zijn gevaarvol leven elkander op:
beloerd door valsche klippen, bedreigd door vulkanen, die zijn brooze boot
verpletteren met de uitgebraakte rotsblokken, of haar verslinden door onderzeesche
aardbevingen; verdwaald in verlokkend schoone eilanden; aangevallen door vijandige
inboorlingen; verbrijzeld door de kolken en wervelstroomen; afgemat door stormen
en orkanen: geheel het gezamenlijke leven van den zeeman is in den vernuftigen
Odysseus geconcentreerd.
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Bij het voortbrengen van deze heldenfiguur heeft de dichter van Achilles en van
Hektor zich niet verloochend. Natuurlijk zijn wij ver van den bruisenden overmoed
der jeugd, of van het sublieme evenwicht van den rijpmanlijken leeftijd. De kalmte
en de vrede van de grijsheid hebben het fanatisme van het uitgangspunt verzacht.
De levensopvatting echter is dezelfde gebleven, en verre van haar te verstompen,
heeft de gedurige wrijving van den tijd haar gepolijst en verfijnd.
Odysseus blijft het genie dat lijdt. Maar de leeftijd heeft den vermoeiden worstelaar
niet verslapt; welk een afstand tusschen dit Grieksche lijden en het geweeklaag van
een kwalijk begrepen Christendom, of het bleeke Nirwana van een ontzenuwd
Boeddhisme! Neen! al moet de Griek in zijn oogenblikken van intens nadenken de
naargeestige droefheid van het bestaan erkennen, een oogenblik daarna schaamt hij
zich over zijn zwakheid en schudt de beklemming van het onvermijdelijke af - is
Zeus zelf niet gebonden door de onveranderlijke besluiten van het Noodlot? - en als
Kalypso, de goddelijke der godinnen, den held, die neergezeten op de krijtrotsen,
waartegen de zee ruischt, altijd maar uitkijkt over den eindeloozen Oceaan, denkend
aan zijn trouwe Penelope en aan den rook van zijn lachend Ithaka, als Kalypso hem
voorstelt hem onsterfelijk te maken, den Goden gelijk, en tracht hem te verschrikken
door het vooruitzicht van al de rampen die hem wachten op de huichelachtige zee:
dan verstarren zich zijn trekken en met een onverwrikbare vastheid, zegt hij haar: al
zou ik alle denkbare rampen moeten doorstaan, en zelfs omkomen, ik zàl de zee
oversteken, om mijn dierbaar Ithaka weer te zien!’ Zietdaar de philosophie van
Homerus, zietdaar den wezenlijken grondtrek van het Grieksch karakter,
samengehoopt in een machtig verkort: niettegenstaande smarten, worstelingen en
dood, neemt hij het menschenleven aan en wijst zelfs de gelukzaligheid der goden
af! Dat is zoozeer de bodem van de Grieksche ziel, dat later een aanstellend
philosooph als Epicurus nog te midden van ondraaglijke smarten, die zijn zwak
lichaam verwringen, de weelderige l e v e n s v r e u g d e uitjubelt. En wie denkt hier
niet aan de superbe perspectieven van den Lucifer van Vondel, waarin deze aan de
gelukzalige engelen in den hemel de rijkste vreugde ontzegt, dat is die welke
ontspringt in de onzeglijke pijnen van den gevallen mensch!?
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Chartres,
door Ir. J.H. Plantenga.
VAN al de herinneringen van een reis door Midden-Frankrijk mee teruggebracht,
zal die aan Chartres één der mooiste, één der innigste blijven. Te midden van de
warme, zwoele dagen, met gouden zonnegloed in Maine en Touraine, liggen de uren
in Chartres doorgebracht, als een zoet moment van zilverig grijs licht.
Het kleine stadje tegen den heuvel opgebouwd, die bekroond wordt door de
kathedraal, waaromheen de huisjes zich nestelen, als kuikentjes om de kloek, is van
een vredig aandoende stilte en wonderbekoorlijke rust. Er hangt een stemming als
bij ons in de doode stadjes aan de Zuiderzee; en eenzelfde gevoel van verlatenheid
overvalt ons, als we door de straatjes wandelen. Die rust wordt mogelijk soms
verbroken door toeristen, maar nu, in de vroege Meimaand, ontmoeten we er
nauwelijks een enkeling, die er, als wij, ook blijkbaar niet thuis hoort.
't Is jammer, dat men zooveel Hollanders spreekt, die, lang soms in Parijs
vertoevende, Chartres niet kennen, terwijl dit plaatsje toch zeker in één dag zoo goed
gezien kan worden, als het steeds wél bezochte Fontainebleau. En is men er eenmaal,
hoe noode gaat men weer heen!
In een mistigen morgen kwamen we in Chartres aan. Een vroege ochtendtrein
bracht ons van het Gare Montparnasse uit het nauwelijks ontwaakte Parijs naar de
Provincie. Even een glimp van het park en het paleis van Versailles, dat we later
grondiger zouden zien, en dan langs Rambouillet en Maintenon naar Chartres. Drie
namen al dadelijk die doen denken; die wat zeggen aan den buitenlander, die
Frankrijk's groote geschiedenis lief heeft en bewondert. Uit school-herinnering duikt
het Hôtel de Rambouillet op, de cercle artistique van het Parijs der 17de eeuw.
Versailles en Maintenon brengen ons Lodewijk XIV dadelijk voor oogen, en men
behoeft waarlijk niet juist de mémoires van den Duc de St. Simon, de brieven van
Liselotte of Voltaire's geschiedenis gelezen te hebben, om te voelen: hier ben ik op
den grond, waar eens de personen leefden, die niet aan Frankrijk's cultuur alléén,
doch aan die van geheel Europa richting gaven.
Ziet men na drie kwartier sporen de grijze kathedraal van Chartres opdoemen, dan
verdwijnen die gedachten weer, de geest gaat eeuwen terug en denkt zich de tijden
van heilige bezieling voor het geloof en de Moederkerk, een bezieling waaruit
ongeëvenaarde krachten voortkwamen; kruistochten werden ondernomen, kathedralen
gebouwd. Suger van St. Denis, Bernhard van Clairvaux, Abélard en anderen, en
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koningen van het Capetingsche huis, Lodewijk de Heilige en Philip Augustus, dat
zijn de namen die levendig worden.
Brand na brand verwoeste de kerk van Chartres, doch steeds weer werd ze
herbouwd, vier malen achteréén.
In 858 werd de eerste kerk, die gesticht heette te zijn op een heuvel van beroemde
Druïden-samenkomsten, verwoest door een bende Deensche piraten. Abt Gislebert
deed ze onmiddellijk herbouwen en vergrooten. In den nacht van 7 op 8 September
1020 ging deze kerk door een brand ten gronde. Dadelijk berichtte de toenmalige
bisschop Fulbert aan koning Robert het onheil, en hij verzocht hem en alle andere
Christelijke koningen en vorsten om steun voor den wederopbouw. Rijkelijk
stroomden de gaven van alle kanten toe; Fulbert voltooide eerst de krypt en begon
daarna met de bovenkerk. De brand die in 1134 de stad verwoestte, beschadigde ook
toren en voorgevel; opnieuw moest het werk hieraan worden opgenomen, en de
Zuidtoren kwam in 1160 gereed.
In den nacht van 10 Juni 1194 werd deze kerk van Fulbert geheel door een grooten
brand vernield, alléén de torens en de juist herbouwde voorgevel bleven staan.
Snel verbreidde zich de treurmare door Europa, Chartres was toentertijd één der
meest bezochte bedevaartplaatsen voor de Christenen.
De ‘Madonne-sous-terre’ had en heeft nog een groote aantrekkingskracht voor
hen, die moreele wonden te genezen zoeken. De legende zegt, dat rééds voor de
verspreiding van het Christendom in West-Europa Druïden in de grot, waar zich nu
nog het beeld in diepe duisternis, omringd door kaarsjes bevindt, offerden aan een
‘vierge, qui devait enfanter’.
Een pauselijke legaat vertoefde juist in Chartres, toen de kerk afbrandde. Hij
predikte den onmiddellijken wederopbouw, en oude overgebleven perkamenten
vertellen ons, hoe door enthousiasme opgezweept en door 't geloof gesteund,
edellieden en edelvrouwen zich van hun kostbare kleedij ontdeden, en jarenlang
meewerkten met artisans en gewone handwerkslieden om materiaal en mondvoorraad
voor de bouwers aan te slepen en op de steigers te brengen. In 1194 werd begonnen,
1220 was de kerk overdekt. Zeven van de negen torens en de twee zij-ingangen, die
op het plan van den onbekend gebleven meester voorkwamen, moesten toen nog
gebouwd worden. Bij de inwijding door Lodewijk IX den Heiligen was de kerk
ongeveer zoover gereed, als ze nu is (1260). In 1300, 1326 en 1431 werden nog
eenige kapellen aangebracht. In 1513 voltooide Jean Texier de spits van den Noorder
toren. Nog eens in 1836 had een ernstige brand plaats, die de kruistoren vernielde;
doch deze brand deed aan de rest gelukkig geen schade.
Een kille wind woei langs het plein voor de kerk, dien morgen van
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tweeden Pinksterdag. We traden binnen om de mis bij te wonen. Langzaam en zoo
geluidloos mogelijk langs de zij-banken loopend, ondergingen we de stemming; de
geloovigen bijéén, betrekkelijk weinigen voor het immense ruim, en onder die
geloovigen zoovelen in rouw, na de verschrikkelijke oorlogsjaren, geknield, biddende
voor het heil der gesneuvelden, links en rechts in den ommegang van het koor, daar
waar men het altaar zien kan, ook velen, geknield op den steenen vloer. In het koor
zelve de dienst der drie priesters voor het altaar, met de vele anderen en de koorknapen
in twee rijen opgesteld langs de afsluiting. Een stem, die zingt en afwisselend door
gemeente en koorknapen wordt beantwoord. En over dat alles de paarse en blauwe
en violette tinten van het licht, dat door de ramen trilt. Want dat is het wonder; het
is de gloed der glaskleuren, het is het kilgrijze of helblauwe licht van buiten,
hierbinnen gemetamorfozeerd tot een wonderdadigen gloed, gebroken tot blauw,
diepviolet en groen, paars en intenswarm rood, met weinige lichte grisaille-tinten.
Dat is het wonder der oude eeuwen, het mysterie zelve der Gothische kerkruimten.
O, we weten wel, wat men aan de Gothische bouwmeesters verwijten kan, we zien
wel de verwaarloozing der plastische vorm door de wijduitstaande contraforten van
het koor, we weten en zien dit en nog zooveel andere dingen; maar er blijft van deze
redeneeringen niets over, als we binnen zijn, en gevangen worden door het mysterie,
dat geheel het ruim vult, het mysterie der kleuren.
In het koor, nog somberder verlicht dan de ommegang, branden de honderden
kaarsen, op de trappen voor het altaar knielt de bisschop in gouden gewaad en heft
den kelk omhoog. Zoek de schoonheid waar de kunstenaar deze wilde geven, zoek
bij een gothische Kathedraal de schoonheid binnen, als de kaarsen branden, als het
orgel speelt; waarlijk dan behoeft ge niet lang te zoeken.
Na den voltooiden dienst werden we achter in het koor aangesproken door een klein
eenvoudig mannetje, met een zwart calotje op het hoofd. We schrikten bij de
veronderstelling, dat het een van die bewaarders zou zijn, die op zoo'n vervelende
manier bijzonderheden vertellen, dat het mooiste er duf en grauw door wordt.
Niets was minder waar, het gesprek met hem behoort tot onze aardigste
herinneringen aan het Fransche volk uit de provincie. Deze kleine, eenvoudige man
bleek te zijn Mr. Etienne Houvet, gardien de la Cathédrale. Men moet, geloof ik, in
Frankrijk zijn, om zoo iemand te vinden. Aangesteld als bewaarder van de kerk, was
hij er in de jaren één mee geworden; er was liefde in z'n hart ontbloeid en gegroeid
tot een groote vereering, die een uitweg zocht. Mr. Houvet leerde fotographeeren,
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ging snuffelen in boeken en perkamenten, offerde een groot deel van z'n geld en zoo
ontstonden, als de vrucht van zeventien jaren arbeid, een aantal buitengewoon mooie
banden met fotographieën, allen van de kathedraal, architectonisch, zoowel als
iconographisch van de grootste waarde. Elk der banden wordt voorafgegaan door
een klein voorwoord. En nog dagelijks werkt de ijverige Etienne Houvet door om
z'n werk vollediger te maken*).
Na deze vriendelijke ontmoeting zijn we de kerk uitgegaan; en een reeks van
verrassingen werd het bij het doorslenteren van het plaatsje zelve. Een van de eerste
dier verrassingen was het aangrenzende abdijgebouw. In Chartres, in Tours, in Blois
overal vonden we weer terug als onafscheidelijk saamhoorig de kathedraal der 12de,
13de of 14de eeuw met een adbij van de 17de of 18de eeuw, veelal op meesterlijke
wijze stedenbouwkundig daarbij gecomponeerd.
Zulke dingen spreken boekdeelen. Eerst de opbloei, de extase van 't geloof, wat
wonderen mogelijk maakt als zoo'n enorme kathedraalbouw. Dan een verval van
krachten, apathie nà over-inspanning; reformatorische ideeën dringen door, de
Hugenoten-oorlogen verzwakken het land. Nieuwe idealen, nieuwe belangstelling,
worden geboren, het Humanisme en de Renaissance doen hun intocht nà de
veroveringen van Karel VIII en Lodewijk XII in Italië; het collège royale wordt
gesticht en stelt zich met z'n vrije onderzoek tegenover de oude Sorbonne; dan,
daarna, de heropbloei van het katholicisme, de tijd der contrareformatie; Loyola en
de Sociteit van Jezus; aanknooping aan de oude scolastiek; en als triomf der kerk in
Frankrijk de opheffing van het Edict van Nantes. Zoo zien we twee perioden elkaar
de hand reiken, en als bouwkundig symbool daarvan gothiek en barock tot één schoon
geheel groeien.
Van deze uiterst superieure schoonheid nemen noch Baedeker nog de meeste
andere reisgidsen in 't algemeen notitie. De smaak van het reizende publiek bleek in
die richting ook weinig of niet ontwikkeld te zijn, en afbeeldingen van gebouwen
uit deze latere eeuwen waren dan ook vrijwel nergens te krijgen.
Baedeker zegt alléén: ‘Au nord de l'Eglise, l'ancien évêché du XVIIe siècle, doit
ètre restauré’. Meer niet. Bij het uitgaan van het Noorderportaal, uit de gedempte
kleurenpracht in de portiek met de beelden ineens weer in het zilveren licht van den
opklarenden dag komende, zagen we, tegen het transept aangebouwd door een prachtig
gesmeed ijzeren hek ermee verbonden, de portierswoning; daarachter wuifden
eeuwenoude kastanjes en iepen hun kruinen in den wind. In de as van

*) Van den heer Houvet kreeg ik schriftelijk toestemming zijn werk voor Elsevier's Maandschrift
te gebruiken. De illustraties op blz. LXXX zijn van hem.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

382
dat hek ligt het bisschopshuis, lang gestrekt gebouw met een halfrond uitgebogen
middenpartij, één van die scheppingen uit de Fransche provincie, die zonder schroom
op één lijn gesteld kunnen worden met het Hôtel Soubise in Parijs of het Petit Trianon
in Versailles.
De tuin van het verlaten verblijf, vervallen als het huis zelve, leidt achter de
kathedraal langs naar het seminarium, oude baksteenbouw uit den tijd van Henri IV.
Deze gebouwen liggen met elkaar op het hoogste gedeelte van Chartres, met stijl
naar omlaag de vroegere verdedigingsmuren tot diep in de tuintjes, die met hun
huisjes en schuurtjes aan de Eure grenzen. Mooier nog dan het uitzicht vandaar,
zouden later blijken de kijkjes van beneden af langs het stroompje, naar boven; steeds
een gekrioel van daken en muurtjes, maar altijd saamgehouden door het schip en de
torens van de allesbeheerschende kathedraal.
Chartres heeft een massa smalle, bochtige en stijle straatjes; trappen op, trappen
af gaat men om het maison du Saumon te zien, een goed bewaard voorbeeld van een
huis uit de 15de eeuw, om naar de St. Pieter te komen, rustig kerkje, waar de grootste
émaux bewaard worden van Jean Limousin uit Limoges, om ten slotte naar het oude
Hôtel Montescot te gaan, een mooi voorbeeld van bouw in twee materialen uit 1614.
Boven de deuren prijken de portret-bustes van Henri IV en Maria de Medici, tusschen
de zware tot voluten verbogen frontonlijnen, één der geliefkoosde motieven, die uit
het Italië van nà 1575 naar Frankrijk kwamen.
's-Middags hebben we de kathedraal opnieuw bezocht, de krypt gezien en de torens
beklommen, en we hoorden toen het meeste over de wordings-geschiedenis, die
hierboven reeds is medegedeeld.
Mr. Etienne Houvet moge in z'n monographie op de groote éénheid in de kathedraal
van Chartres wijzen, heelemaal waar is dit niet. De buitenkant is van velerlei perioden,
zooals reeds gezegd is, en doet zeer fragmentarisch aan. Voor het intérieur echter is
het juist en daarin toch moet, volgens ons, het zwaartepunt der gothische schoonheid
gezocht worden.
De voorgevel, waarin het Portal Royal van 1150, op zichzelf een wonder van
vroeg-middeleeuwsche beeldhouwkunst, is te rijzig in verhouding tot den
Zuider-toren, die daardoor te hoog wordt vrijgelaten, zoodat men dezen toren dan
ook het best genieten kan, wanneer men haar afzonderlijk opneemt en de rest van de
kathedraal een oogenblik wegdenkt. De spits van den tweeden toren van Jean Texier
doet onsympathiek aan, pedant en gekunsteld, uiterste poging van een stijl, die
teneinde loopt; uit een tijdperk echter, dat nog heel wat schoon voortbracht,
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getuige de onze Lieve Vrouwetoren te Antwerpen. Van dezen zelfden Jean Texier
is ook de rijk gebeeldhouwde koorafsluiting, die interessant moge zijn, om z'n
doordringingen van de Gothiek met vroeg-Renaissance motieven, die echter, al zet
Baedeker er twee sterretjes bij, verre van mooi is.
Wat bouwkundig de groote charme uitmaakt van het Portal Royal kan al van de
latere transept-portalen niet meer gezegd worden. Het portaal in den voorgevel is,
als dat van de Notre Dame in Parijs, rationeel ontstaan door de zijkanten der ingangen
af te schuinen over de volle muurdikte en deze afschuiningen, met bogen en tympans,
rijkelijk van beeldhouwerk te voorzien, welke versiering prachtig contrasteert met
het daarboven rustig gehouden muurvlak.
Een eeuw later werd dit niet meer voldoende geacht, het groote aantal kerkvaders,
heiligen en martelaren vroeg om meer plaats; zoo ontstonden de naar buiten
uitgebouwde portalen, die, al zou men ze niet willen missen om het prachtige
beeldhouwwerk, bouwkundig sterk onsamenhangend aandoen; en zoo zien we dan
al de kiemen van 't verval nog voor dát bereikt is, wat men gewoonlijk den vollen
bloei noemt. Dit onsamenhangende en onzekere wordt nog verhoogd doordat de
beide torens, die deze transept-ingangen hadden moeten flankeeren, onvoltooid zijn
gebleven. Van dit fragmentarische en van deze verschillende bouwperioden valt
binnen niets te bespeuren. Hier vinden we in tegenstelling met le Mans, met Doornik
en zoovele anderen een gewelfbouw van groote eenheid. Ouder dan haar zusterkerk
te Parijs, die gebouwd werd van 1163-1208 heeft men in Chartres den laatsten stap
gedaan, die de Gothische gewelfbouw tot z'n volmaaktheid zou voeren; het zesdeelig,
laat Normandische kruisgewelf op den vierkanten grondslag werd losgelaten, voor
het kruisgewelf op rechthoekig grondplan, met vierkanten zijbeuk-grondvorm.
Chartres valt in de rij Parijs, Sens, Bourges, Laon, Soissons, Chartres, Reims, Amiens,
Bauvais, allen begonnen tusschen 1163 en 1225. Sens, Bourges Parijs en Laon dragen
nog het kenmerk van den vroegtijd door de zoojuist genoemde 6-deeligheid van 't
gewelf; daarna blijft, tot den laatsten ademtocht der Gothiek, het gewelf, dat we ook
in Chartres vinden, de vorm, die, aan de hoogste eischen voldoend, wordt
gehandhaafd, en waarvan niet meer wordt afgeweken.
Zeven traveeën vormen het schip, dat rijst tot een hoogte van 34 meter. De
zijbeuken, die ook het transept begeleiden, verdubbelen zich bij het koor. Verder is
dan de kooromgang voorzien van grootere en kleinere kapellen, het geliefkoosd
motief der Fransche kerkenbouwers. Al deze ruimten heeft de bouwmeester dank zij
de groote elasticiteit van het ribben-gewelf met de horizontale kruin, meesterlijk en
schijnbaar spelend weten te overwelven.
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Van den druk dier gewelven, buiten het kerkruim opgevangen door de dubbele
luchtbogen, onderling verbonden door kleine zuiltjes, is binnen niets te merken.
Inderdaad is het begrip materie hier bijkans opgeheven, de muren, nauwelijks meer
zoo te noemen, zijn geheel doorbroken door de enorme ramen, de triomf der kleuren
viert hoogtij en heft het laatste gevoel van zwaarte op. Niet voor niets is de
glasschilderschool van Chartres beroemd geworden; na den invloed van St. Denis
bleef ze vooraan staan en leverde ver in het rond, in le Mans, in Tours, in Bourges
de geschilderde kerkeramen.
Den volgenden morgen om 6 uur waren we al op, om nog een laatsten rondgang door
het plaatsje te maken; langs de paardenmarkt, waar het al druk was, door de rue de
la Couronne, langs de geslechte wallen tot aan de Eure, en dan voorbij de oude
brokstukken der vroegere vestingwerken nog eens naar den tuin van Romain
Houdebine, waar we den vorigen middag zoo heerlijk rustig hadden genoten van het
uitzicht op Chartres, en ten slotte door steegjes en langs trappen naar het hôtel terug;
om negen uur verlieten we Chartres, om zuidelijker te gaan. De aandoening, gewekt
door de machtige kathedraal, het domineerend hooggrijze gevaarte op den heuvel
van het stadje, gezien bij onze aankomst, vanaf de Place Chatelêt, was weer levendig
geworden; voor een nog ééns genieten van de kleurenpracht binnen, ontbrak het ons
helaas aan tijd.
Wel liet Chartres ons los bij alle nieuwe indrukken, die daarna kwamen, maar al
op den terugweg naar Holland, en later nog sterker bij 't doorzien thuis van de
uitgewerkte fotographieën, voelden we: Die kathedraal-portalen door het hek in 't
zilvergrijze licht, die reuzenbouw tegen den wolkenhemel, die kleurenpracht in 't
koor, ze zullen de mooiste en sterkste indrukken van onze reis blijven.
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HEK VAN HET AARTSBISSCHOPHUIS EN NOORDPORTAAL VAN DE KATHEDRAAL;

MIDDENPARTIJ VAN HET AARTSBISSCHOPHUIS;

17DE EEUW.

17DE EEUW.
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CHARTRES. HOTEL DE MONTESCÔT

1614, THANS RAADHUIS.
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H.TH. WIJDEVELD. ZAALINRICHTING DER THEATER-TENTOONSTELLING.

M. LARIONOW. DECOR VOOR: CONTES D'ENFANTS ‘BABO JAGA’.
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De theater-tentoonstelling te Amsterdam, een nabetrachting,
door Otto van Tussenbroek.
ER is in de laatste jaren welhaast geen kunst-tentoonstelling in Holland geweest, die
zóó de aandacht getrokken heeft in binnen- en buitenland als deze. Zij kwam dan
ook wel zeer op het juiste oogenblik, op het hoogtepunt der naoorlogsche,
sterk-gespannen verlangens naar vernieuwing; der sterk uitgesproken wenschen naar
bestrijding van de oude leuzen en het daarvoor in de plaats stellen van wat jong in
den tijd staat, jeugdig en vol van tintelend leven.
Het groote publiek weet dat zoo niet en leeft daar niet in mee, maar er is in de
laatste jaren heel wat veranderd en er broeit heel wat, en meer dan men geneigd is
te onderstellen neemt Holland een verblijdend eervolle plaats in te midden van de
moderne bewegingen op kunstgebied.
Ook dit merkt de buitenstaander zoo niet op, maar een feit is (de
Theater-Tentoonstelling is hiervan een treffend bewijs) dat men in het buitenland
warme belangstelling heeft voor wat er in ons land in verband met de verjongde
opvattingen ten opzichte van het tooneel, evenals van de bouwkunst, de muziek, de
beeldende kunst, geboden wordt. Zoo is dan deze onderneming, op initiatief van de
vereeniging ‘Kunst aan het Volk’, met als vader van het plan de tooneel-schrijver
Frans Mijnssen, geworden tot daad van ver-strekkende beteekenis. Want dit is zij
zeker alleen reeds geworden door het samen brengen van hen die strijden voor de
verheffing van het tooneel, van hen die zich scharen om het verjongd ideaal, waarvan
Royaards zeide: ‘de belangstelling voor het theater in ons land zoodanig in de hand
te werken, dat gelijktijdig met den opbloei van een waarlijk artistiek tooneelrepertoire
in onze eenigszins behoorlijk ingerichte schouwburgen te Amsterdam, Rotterdam,
's-Gravenhage, wij ook nader gebracht zullen worden tot den, geheel naar den eisch
van het hier tentoongestelde nieuwe, te bouwen schouwburg.’
Hij voegde daaraan toe, dat, meer dan overal elders, hier het volk de liefde voor
‘schoone’ tooneelkunst moet toegebracht worden; ‘omdat zij hier minder dan elders
die liefde van huis uit in hun leven meebrengen.’
Mogelijk is dit dan de diepliggende reden en verklaarbare oorzaak van het feit,
dat ons land geen enkel behoorlijk, naar de eischen des tijds ingericht
schouwburggebouw bezit. Trouwens, behalve een enkele uitzondering is het hier
treurig gesteld met wat het publiek geboden wordt ten op-
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zichte van het theater, waarvan zij in de allereerste plaats het vermaak in tegenstelling
met de diepere kunstgenieting vergen. Maar al is men geneigd te zeggen dat aldus
de massa krijgt wat zij waard is, het is daarmede nog niet gezegd, dat, mits onder
behoorlijke inleiding en voorbereiding tot betere waardeering van wat goed is en
schoon, de menigte zich in de toekomst niet veeleer zal keeren tot dit weer
blijvend-waardevolle, zooals het publiek in de toekomst beu zal worden van de
overprikkelde sensatie der op de lagere instincten speculeerende film-scenario's met
de altijd eendere conflicten van misdaad en hartstocht in het sprakelooze spel der
bioscopen, waarin ook de zoutelooze grappen van een Billie Ritchie, een Ham and
Bud alras niet meer zullen kunnen boeien. Maar niet alleen in de Cinema, ook op
het tooneel is het tot een bedroevend verval gekomen. Is het niet treurig, (ik heb het
elders reeds neergeschreven) dat een man als Gordon Graig, te Amsterdam toevend,
op den openingsavond der tentoonstelling de keuze had tusschen.... ‘Oud-Heidelberg’;
‘Op Stap’; ‘Beurskoorts’ en.... ‘de Spaansche Vlieg’!
Maar het zal anders worden, dat is zeker. Er groeit een stil verlangen om uit het
moeras te geraken en een betere tijd zal genaken waarin de waarachtige tooneel-kunst
niet meer schuil zal gaan te midden van al de misselijke bedenksels van
achtstenrangs-auteurs, maar als een wondere bloem zal op-bloeien uit het bed van
distels en onkruid met het gouden hart geopend naar het licht van den Nieuwen Dag.
Eerst dan zal het goed zijn!
Er was veel te zien op deze tentoonstelling. Maar vooral was er de inrichting door
Wijdeveld, waarvan Holst zoo terecht schreef dat zij als zoodanig reeds een kunstwerk
was. ‘Zij bezit inderdaad de eigenschappen, die ieder kunstwerk moet bezitten, zij
toont bouw en overzichtelijkheid, geestelijke bedoeling en overtuigingskracht, smaak
en fantasie, zij is rijk aan facetten en ook vast van grenzen, zij is noch breedsprakig,
noch kort van adem.’
Zoo was het. Wijdeveld is er in alle opzichten in geslaagd de leelijke zalen van
het Stedelijk Museum zoodanig te maskeeren en in te bouwen, dat er een stijlvol
geheel verkregen werd. Wie de breede trappen van het gebouw betrad, zag al dadelijk
dat er iets bijzonders te doen was, want boven was, recht er tegenover, van hout en
karton in sterk rood en groen en goud een ultra-moderne ingangspoort gebouwd,
waarin het hokje voor de juffrouw met de kaartjes was opgenomen. Het ware m.i.
wenschelijk geweest deze poort niet buiten de groote middenzaal te plaatsen, maar
in deze zaal zelve, al moet erkend worden dat door het brutaal neerpooten van dit
samenstel in de tierlantijnderige traphal het tegen verouderde opvattingen strijdende
karakter der tentoonstelling treffend werd gedemonstreerd.
Over de inzendingen zelve zal ik niets zeggen. Deze zijn voldoende besproken en
deze nabetrachting heeft een ander doel voor oogen.
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Het is dit: nog eens duidelijk en onomwonden vast te stellen, wat haar doel en haar
beteekenis is geweest. Want het komt mij voor, dat bij velen niet voldoende vaststaat,
hoezeer het tooneel in de toekomst wederom de vervulling zal brengen van een
hooggestemd gemeenschappelijk ideaal; hoezeer ook het tooneel meer en meer
gemeenschapskunst zal brengen als hoogste uiting van saamhoorigheid der massa.
Welke mogelijkheid biedt (ook de oudheid leert ons dit) in dit opzicht niet het
theater! In het theater werkt alles tezamen; hoevele zeer verscheiden talenten:
architecten, litteratoren, schilders, musici vinden op dit terrein niet een machtig
arbeidsveld braak liggen, waarin tevens, met terzijde schuiven van het ten spits
gedreven individualisme, eene krachtige samenwerking kan worden bereikt, waarin
het werk van hoofd, hart en handen wordt samengesmolten tot een symphonie van
schoonheid, waarin de figuren der spelers weder het symbool worden van het geluk
en het lijden van gansch een volk, in een spel voor elk verstaanbaar en elk nabij.
Men mag over deze bewering glimlachen, men mag twijfelen aan een beteren tijd;
men mag gerust zeggen, dat de menigte altijd zal blijven grijpen naar het middelmatige
en naar het on-kunstzinnige in stede van naar wat waarachtig waardevol is en schoon,
de tijd zal komen dat het anders zal zijn. Het is net als met den armen Gauguin, die,
toen een dame lachte om zijn uiterlijke verschijning met zijn hoed à la Buffalo-Bill,
zijn fluweelen jas en het Bretonsche, geborduurde vest, zijn pofbroek en de hooge
laarzen en lachte om zijn krachtig werk, haar antwoordde: ‘Je ne suis pas ridicule,
Madame. Je ne peux pas être ridicule, car je suis deux choses qui ne peuvent pas être
ridicule: enfant et sauvage!’
De jongeren, en ook hij die de tentoonstelling heeft aangekleed, zijn kind en wilde.
Kind, omdat zij grijpen naar verre idealen, omdat zij onbedorven met kinderlijke
zielszuiverheid trachten aan te voelen dat wat komen gaat, en wilde omdat zij wars
van alle over-beschaving, dwars tegen alle traditie in, het nieuwe tegemoet stormen
en stamelend willen getuigen van het geluk eener nieuwe lente. ‘l'Univers se refait!’
Maar de menschen, die van dit alles niets weten en ook niet willen weten, hadden
eigenlijk van deze tentoonstelling iets anders verwacht. Zij meenden dat er een plaats
moest zijn ingeruimd aan de spelers zelf, hunne portretten, souvenirs en dergelijke
dingen. Zij hadden er ook gaarne de conterfeitsels der tooneelschrijvers gezien, het
werd, zooals ook Simons zeide in het Letterkundig bijblad van de N.R. Ct., meer
eene tentoonstelling van bouwmeesters, dan van een Bouwmeester, terwijl Mr. van
Rossum in het rose weekblad spotte met het streven der inrichters, omdat, als ik mij
wel herinner, aan de tooneelschrijvers te weinig eer gebracht was. Hoe het zij, zeker
is dat het zwaartepunt dezer geslaagde tentoonstelling, inderdaad gesteund door de
sympathie van de besten onzer
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jongere bouwmeesters, niet gelegen heeft in het persoonlijke element, maar veeleer
hierin: het gezamenlijke internationale streven ten opzichte van het tooneel aan het
licht te brengen. De eenheid van gebouw, décor, inhoud van het tooneelspel, kleeding,
houding en gebaar der spelers in overbreekelijk verband gold hier als hoofdmoment
met terzijdezetting van alle naturalisme, dat niet anders dan verzwakkend werken
kan.
Ook in dit opzicht bestreed zij de verwording van het theater. Want hoe men ook
over de aankleeding bij het hedendaagsch tooneel moge denken, men zal mij moeten
toegeven, dat de tijd der bordpapieren deuren, die niet open of dicht willen; de in de
tocht op-bollende kamerwanden en wankelende coulissen; de boomen en het groen
op kippengaas; de rotsen van karton en stuc, voorbij zijn. Wie ooit een
theater-inventaris heeft bekeken zal begrijpen, dat het teedere plantje der waarachtige
kunst te midden van deze stoffige uitdragers-chaos toch zeker nooit zal kunnen
opbloeien.
Ook dit onderstreepte deze tentoonstelling ten duidelijkste. Het nieuwe tooneel
stelt gansch andere eischen. Men zoekt allerwegen. Er groeit iets. Hoe aardig brengt
Horace Shipp dit in woorden in een stukje over deze tentoonstelling waar hij zegt:
‘....one feels as the engineer who, tunneling the mountain, meets these working from
the other direction. Holland, France, Germany, Austria, American, Russia, everywhere
the same labour in overcoming them; decorators, expressionists, symbolists - every
method to achieve the end we all have in view; primitive art, old art, modern art,
future art, all times bringing their contributions; architect, costumier, scene designer,
maskmaker, theorist, every worker offering his service; and from it all comes a clearer
conception of the art of the theatre.’
Dit klaarder begrip van de kunst van het theater heeft deze tentoonstelling ons
bijgebracht. Het strekt de vereeniging ‘Kunst aan het Volk’ tot eer daartoe het initiatief
te hebben genomen, evenzoo als Wijdeveld en Lensvelt, van wie de eerste de stijlvolle
ruimte-indeeling, het kader schiep, waarin alles wat de laatste met zooveel zuiver
inzicht mede hielp verzamelen op zoo uitnemende wijze tot zijn recht kwam.
Men kan dit niet genoeg waardeeren en het zij hier nog eens met nadruk vermeld:
het sociaal en cultureel belang van het Tooneel in verband met de kunstzinnige
opvoeding der menigte is nauwelijks te overzien.
Ook in dit opzicht was deze onderneming een vingerwijzing. Wij zijn er nog lang
niet en er ligt nog een rijstebrei-berg van vooroordeel en terughoudendheid voor ons,
maar het verlangen is er naar beter, de gedachte aan beter is versterkt en dat is al veel
gewonnen. Want waar een wil is, is een weg!
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In voto,
door Karel van de Woestijne.
I.
Handen die van goeden wil,
needrig-moede, zijt getuigen, waar deze avond, rood en stil,
daalt om daên en daalt om tuigen;
Armen die van goeden moed
trillen gaat door warme spieren, waar de laatste dages-gloed
mijne ruite komt vercieren;
- weêre keer 'k het duister toe
van mijn huis en mijn gedachten;
sluit ik op uw luister toe,
nacht, mijn eigen armoe-nachten;
en, waar ik u weêre-vind,
Eenzaamheid met wijkende oogen....
- o, te schreien als een kind,
in zijn waan bedrogen.
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II.
Wielwaal, die van rijpe kersen
uwen rooden gorgel spoelt;
Ziele, die u-zelf te persen
in den mond van God bedoelt;
(want te worden riet ten tande
die het zacht tot suiker bijt:
speelsche en wijze vrucht, ter hande
die de buit tot fluite wijdt);
..'k Sta in mijnen hoek geborgen,
- God, Gij die geen kerse zuigt,
- kerse, ík, die, als een'ge zorge,
mond, naar uwe bete buigt,
mond van God....
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III.
Zóó, als aan 't stellig stooten van 't getouw
dat, hoekig, kraakt van vlijt en glanst van trouw,
een wever waakt en volt den dag met werken,
waar, over 't maatlijk stompen van 't getouw,
de brug der zon bindt vroege aan late zwerken;
- hij zwoegt; hij heeft een vrouw, en wicht bij wicht;
maar niet voor hen alleen is 't noeste zwoegen:
zijn doek vast aan den boom, en kaatst een licht
nog langer dan de zon op zijn gezicht,
en - 't ware hem genoeg voor zijn genoegen;
Zóo heb ik dag aan dag mijn taak gewrocht,
niet 'lijk ik wou, helaas, maar 'lijk ik mocht;
en iedre nacht werd warrem in mijn handen
na 't paarsen van de laatst-verlichte locht
over den damp der omgedolven landen.
Doch niet om plicht, om vrouwe niet of kind;
niet om het loon van 't dagelijksche lijden
te lang gelijk een slechten drank bemind;
niet om wat trouw die 't oog met tranen blindt
of om wat twijfel bij te vlug verblijden;
Zelfs niet om uwe gave, o vroom verhaal
dat, zuster van mijn zorge, te elken maal
naast haar ontwaakt en lacht den morgen tegen;
niet om 't gedicht waar 'k traag in adem-haal
wen de avond de de' armsten dag wijdt tot een zegen;
niet om het werk alleen, in leed gebaard,
noch om het lied dat alle leed zou tarten:
om U, om U, mijn onbegrepen klaart
die, dooven ook de kolen van den haard,
ontluikt op hoop en sluit op troost mijn harte.
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Om U, die van dit mistig aangezicht
de tin tot Uw gelijkenis hebt belicht;
die deze schouderen, met dood beladen
en loochening, gerecht hebt en gelicht
op de kristallen zuilen der genade;
om U 't standvastig waken van 't gebouw
dat niet vergeefs van arrebeid zou ronken,
waar wind van ijlheid niet door zingen zou,
doch steeds, bij heil van kinderen en vrouw,
drempel en raam van zole en ooge blonken.
Om U. - En gij, die 'k in één liefd omvaêm,
gij, heil'ge glans van drempel en van raam,
niet vrouw en kroost alléén, maar pijne en zorge
die 'k, dankend om mijn plecht'gen schroom, verzaêm
iederen nacht voor daad en zang van morgen:
bemint mij voort, gij die mijn norschheid temt;
die, waar de zolder woog van heimlijke aren,
waart, die den wreeden vlegel hebt omklemd,
daartoe door onbevroede wet bestemd,
'dat ik voor God ontkeeste, o zwengelaren.
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De moeder,
door Ina Boudier-Bakker.
NU de schemer inviel, joeg de storm met gierende vlagen het water van den
ondergeloopen waard op in vuil grauwe golven. Die daarbinnen zaten in het groote
alleenstaande huis buiten de oude stadspoort, hieven het hoofd, en luisterden: de
hooge boomen in de oprijlaan kraakten en piepten, en honderd stemmen klaagden
in de duistere regenlucht.
Een trage lange gestalte ging met langzaam bewegen het huis rond, sloot de luiken.
Bij het laatste treuzelde hij half onbewust om wat hij, zelf ongezien, door 't raam
zag: de huiskamer waar zij nu bij elkaar zaten, meneer en al de kinderen - wachtend
- sinds de dokter vanmiddag had gezegd: het liep af met de oude mevrouw. Meneer
bij den haard - bleek en stijf, hij leed veel pijn de laatste dagen; geen halven dag was
mevrouw van huis gegaan, uit vrees dat het hem aan iets mocht ontbreken. En
mevrouw Suze met den rechter; die zou als oudste wel het meest haar moeder missen,
méér dan juffrouw Margreet, die al lang niet meer thuis woonde - meer dan meneer
Maurits, die uit Indië gekomen, het hier toch niet kon harden, en in Den Haag was
gaan wonen; alleen als hij ziek was kwam hij thuis om door z'n moeder verpleegd
te worden. Meneer Karel alleen moest nog komen, mevrouws lieveling. Wat had
mevrouw altijd onvermoeid voor iedereen gezorgd - voor ieder in huis. Daar was er
nooit één die te kort kwam.
De oude knecht sloot zacht het laatste luik.
Door de lanen stoof het dorre blad en hoopte zich op tegen de breede stoeptreden.
Toen hij tegen den rukkenden wind in de deur moeizaam toedrukte, dacht hij, hoe
mevrouw ervan gehouden had met zulk weer buiten te loopen.
Dat was nog niet eens lang geleden.
Aan 't eind van de gang tikte hij - reikte brieven, een courant....
‘Is Hendrik weg met het rijtuig, Jan?’
‘Hij gaat dadelijk, meneer.’
Binnen bleef het stil. Op de oude canapé schreide de oudste dochter zacht. De
vader zweeg strak en bleek - aan de tafel praatte de Indischman gedempt met zijn
zwager, den rechter.
‘Is gisteravond de verandering begonnen?’
‘Ja - gisteravond laat.’
‘Heeft moeder niets meer gezegd?’
‘Neen, al in geen dagen.’
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‘Ze kent ons niet meer,’ zei de vader.
De dochter schreide.
‘Wees niet zoo bedroefd,’ sprak de Indischman moe - ‘moeder heeft een goed
leven gehad - geen verdriet, geen zorgen. Eens is er 't eind.’
‘Ze heeft tot het laatst toe geloopen om mij te verzorgen, ze moet zich toen al heel
ziek gevoeld hebben’, hernam zijn vader.
Ze knikten. Ze dachten hoe de zieke nooit op eigen gemak had geacht - geen ander
leven scheen te leven dan dat van vader en van hen.
Buiten knirpten wielen over het grind.
‘Als Karel nog maar op tijd komt.’
‘Moeder heeft zoo naar hem verlangd toen ze nog gezond was. Ze schreef trouw,
al sloeg h i j dikwijls over. Dan lachte ze, en begon maar weer opnieuw.
‘Moeder kon altijd lachen.’
‘Ja om eigen teleurstelling of tegenspoed lachte ze.’
In de open deur der ziekenkamer stond de jongste dochter - bleek en ontdaan.
‘Ik dacht dat Karel er was.’
‘Vroeg moeder?’
‘Moeder ligt stil-’
In het groote ledekant met de zwaar neerplooiende gordijnen, lag de moeder, de
oogen gesloten in het geelbleek onbeweeglijk masker. Moe en overgegeven lagen
haar wasgele handen open, alsof zij eindelijk loslieten dit leven, waarin geen dag,
geen uur was geweest, dat niet werd opgeëischt door man en kinderen; en zij had
gegeven, steeds gegeven met een gierigen haast, alsof zij nooit genoeg geven kòn.
Als een honger die zich niet liet verzadigen was het geweest.
Den laatsten tijd meer dan ooit - intenser, hartstochtelijker. Sinds den grauwen
wintermiddag, toen zij haar vonnis geweten had in die wit-lichte kamer van den
medicus; en zij een half uur later slechts, wéér op die stoep had gestaan en de straat
ingekeken - een veranderde straat met veranderde menschen. En een nieuwe gezel
aan haar zijde was gegaan, welke nooit afliet, die haar langzaam aan, onherroepelijk
onttrok aan haar oude leven. Tot zij haar weg had voelen wijken van dien der haren
- in de langzame kentering van haar geest, die een einde begon te zien.
Zij was aan 't Eind nu. Dat wist zij. Al wist zij niet hoe lang zij zoo al lag. Sedert
men haar gevonden had, flauwgevallen op de logeerkamer, waar zij linnen uitlegde
voor het bed van Maurits.
Nadien was er gekomen het onbewegelijke liggen tusschen waken en slapen zonder dieper te kunnen wegzinken, zonder te kunnen ontwaken tot klare bewustheid
van 't leven om haar heen. In 't begin was
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er telkens even een vreemde begeerte in haar geweest te weten hoe laat het was,
meende zij Suze of Margreet te wenken. Maar haar bewegingen waren tot bedoelingen
teruggebracht, en de wensch vernevelde weer snel en spoorloos.
Ook had zij lang met haar gescherpt gehoor de geluiden, de stemmen
onderscheiden, echter zonder verlangen, zonder aandoening. Nog drongen ze tot haar
door, maar ver af, onverschillig. Sinds uren was er nu slechts één geluid, dat haar
innerlijk gehoor met aandacht opnam:
Het stòrmde....
En ergens, diep in haar - daar kwelde een donkere pijn - een andere dan haar
ziekte-pijn; alsof uit verre werelden van onbewustheid iets opdook en met moeite
zich opwerkte naar de grenzen van bewustheid. Het werd een felle, nooit aflatende
worsteling, die achter het gesloten onbewegelijk masker onophoudelijk zich voltrok;
de strijd tusschen het uitgeleefde lichaam dat smachtte naar rust, en de geest, die
gekruisigd zich wrong, en smeekte om licht - en niet inslapen kon.
Soms schrikte zij op - werd zij één moment door een geluid gewekt. Dan kwam
als meegesleurd uit diepten van vergetelheid een seconde iets aan het oppervlak zag zij zichzelf in den kring der haren - wist zij een verdriet - hoorde zij een woord.
Het waren geen herinneringen, niet meer dan even opduikende beelden, die meteen
weer uitdreven in den nevel.
En zij zonk weer weg, met die donkere kwellende pijn - die blééf....
Het stormde....
Zij hoorde niet het rijtuig dat keerde - niet de fluisterende stemmen die begroetten
in de andere kamer. Maar den storm hoorde zij.
‘Moeder! Dag moeder! Ik ben 't....’
De stem rukte haar gewelddadig op uit haar dofheid. Het was Karel. Er gleed een
gemartelde uitdrukking over haar gelaat, een smeekend verzet in haar oogen, die
even zich openden. En haar hand bleef open liggen, deed geen poging de jongenshand
te vatten.
In de andere kamer was de zoon bij de tafel op een stoel neergevallen. Verreisd,
ellendig, snikte hij het uit. Met z'n moede resignatie troostte de Indischman.
‘Moeders leven was goed geweest - en zij stierf met al wat zij liefhad om zich
heen.’
Buiten beukte de storm het huis. En plotseling begon hortend en fluisterend de
oudste dochter te spreken van een winter uit haar prille kinderjaren, toen weken
aaneen de winden het water hoog joegen, en dijk na dijk bezweek. De dijkwacht liep
dag en nacht buiten, en bij hen, dat wist ze nog, logeerde heel dien tijd de ingenieur.
Die met haar speelde, en wandelde met moeder en haar....’
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‘Ja’ - knikte de vader, herinnerend.
Ook de anderen zochten naar dat vergeten beeld - dat flauw opduikend eerst, nu
langzaam werd van een ontstellende helderheid op dezen avond....
Stom - veraf - worstelde de zieke haar doffen strijd - tegen dat Iets. Dat Iets,
waardoor haar ter dood vermoeide lichaam niet wegzinken kòn naar het koele zachte
donker dat wachtte.
Dan bij 't heviger loeien van den storm scheen een wondere oplettendheid langzaam
wakker te worden in de ziel der moeder; alsof te midden van al die klanken, één
enkele klank zij zocht; alsof in dien razenden stormvaart iets was op weg naar haar
toe.... Tot in den dwang van een schrikkelijk speurend waken, lichaam en geest uit
de verlangde rust werden teruggestooten, en opgestuwd tot aan de grenzen van
bewustheid.
Plotseling sloeg een luik los van het eene venster - en het raam werd blank en open
als een oog dat uitziet in den avond. Daar buiten klonk een stap.
De stervende bewoog zich. Met een pijn van het zich verzettende lichaam, die een
luiden kreet over haar droge gebarsten lippen dreef, w i s t zij! Hieven zich de handen
in hartstochtelijke luistering - w i s t zij één seconde: en stormavond - zij een jonge
vrouw, angstig en alleen - een luik dat opensloeg - een stap - en dan plots allen angst
vernietigend, beschermend, daar in de kamer de vreemde ingenieur. Een reeks van
avonden - samenvloeiend tot één....
Het dreef uiteen in den nevel. Zij liep alleen - altijd maar door alleen op een
eenzamen weg - alléén....
Op haar veege lippen brak een klank - half roep, half klacht.
Over de moeder hadden zij zich gebogen, zich om haar geschaard in smartelijke
ontsteltenis.
‘Riep zij? Had zij een naam genoemd? Iets gewild?’
‘Moeder - moederlief....’.
‘Elze....’
Zij hoorde hun stemmen niet. Tusschen hun liefde, tusschen hun teedere handen
door, gleed zij onverschillig weg, onbereikbaar naar ontastbaar gebied. Als feilloos
gestuurd naar een zeker doel.
Maar terwijl zij om haar stonden, zagen zij langzaam haar trekken zich strakken
in een vreemde zegepraal.
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Kloosterleven,
door J.J. van Geuns.
Waar steile bergen 't stille meer omringen
Ligt een wit klooster uit den ouden tijd.
Daar bloeit het leven van de kloosterlingen
Zacht open onder 't oog der eeuwigheid.
Wel menigeen vond hier den laten vrede
Verwonderd om de wending in zijn lot:
Hij schikt zich licht naar strenge kloosterzede Die nooit gebonden werd door één gebod....
Voor 't kleine venster hangen bladertwijgen.
Daar toeft hij iedren avond op het uur
Dat klokkenklanken uit het kloosterzwijgen
Zich mengen met de reine bergnatuur.
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Wanneer de maan in heldre zomernachten
Schijnt in de cel door 't kleine venster in,
Komen somwijlen zondige gedachten
Den jongen kloosterbroeder in den zin.
Dan hoort hij buiten 't donker water stroomen
De bergen af, den diepen dalgrond toe,
En 't is de geur der dichtbeloofde boomen,
Die maakt hem moe, der stille dagen moe....
Hij vreest de klok die straks begint te luiden
Tot een gebed dat niet genoeg verruimt. Het schijnt zijn eigen leven te beduiden,
Dat in den nacht de donkre bergbeek schuimt....
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De onafhankelijke,
door M.E. Klinkhamer-Van Hoytema. (Slot).
ER brandde een behoeftig vuurtje achter in het warongkrotje van Soewarna, uit welks
donker tusschen houtskool, groenten en gebruikte borden, de houder te voorschijn
kroop, om de klanten te bedienen. Hij was een welvarende, pootige kerel, maar het
schilderachtig nest, waar hij zijn bloeiende negotie dreef en dat, om de dieven, slechts
weinig voorraad tegelijk kon bevatten, verried in niets den rijkdom, die er omging.
Aan de voorzij lagen een paar mannen op de bank, vóór de uitstalling der sajors
en vruchtjes, en kleinkramerij, in kommetjes, op blaren en vlechtwerk; zij lagen er
beschut onder 't afdak tegen den regen, rookten hun strootjes en aten hun rijst met
vischjes.
‘Mooi geld te verdienen’, bromde er een al schrokkend.
‘Waar?’ vroeg een druipende nieuwkomer.
‘Het land van den loerah. Een aardig stuk ontginning er bij, zoo gauw de regens
ophouden.’
‘'t Zal wel haast gedaan zijn,’ mompelde Sahari, opkijkend naar de wolken. En de
waronghouder zei, reikend met bordjes, op zijn gemak, terwijl hij op den grond zat
met de beenen gekruist: ‘Dit is de laatste flinke bui, je zult het zien.’
Hamali die er bij was, wat achteraf, zijn sarong tot de schouders opgetrokken,
voelde zich plezieriger dan hij in langen tijd was geweest. De magere slungels, wier
daaglijksch leven hij kende en die dezelfde gewoonten hadden als hij, vreesde hij
niet, zooals de blanken met hun onverwachte gebaren, waarachter een mysterieuse
macht, onmetelijk groot en nieuw en om te sidderen zoo geheimzinnig, scheen te
broeien. Wat hem den laatsten tijd zoo hinderde, misschien was dat de wraak wel
van een djoerig, die boos was, dat hij bij de blanken steun zocht, van de blanken geld
kreeg, met de blanken meedeed. Wellicht had hij een djoerig doodelijk gebelgd! En
veilig lokte 't vrije werk in 't landje van den loerah, onder 't eigen volk en met een
flinken zak vol geld in uitzicht!
Zoo zonder dat hij 't zelf goed wist, had hij het al gezegd: ‘ik ga daar ook’ en om
't misnoegen op Sahari's neergetrokken mond gaf hij toen niets. Hij kocht wat strootjes
en hij dampte vroolijk met de anderen mee. Wel nam zijn vader hem dien avond
ernstig onderhanden, waarschuwde, dat geen mensch zoo onbetrouwbaar als een
loerah was, dat blanken nooit op 't loon zoo knepen als een dorpshoofd, die valsche
akals had,
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waartegen geen eenvoudig inlander iets vermocht of durfde; maar hij, Hamali,
geloofde 't niet. Zoodra de droogte ingevallen was, wat later gebeurde dan Sahari
had voorspeld, vroeg hij aan zijn toewan een dag verlof, hij moest, vertelde hij, naar
een doekoen*), want hij had een ziekte. En of hij voorschot krijgen kon voor de reis.
En toen het alles toegestaan werd, toen ging hij, trotsch en blij omdat hij het slim
had aangelegd, met geld op zak zijn nieuwe baantje zoeken.
Hij poosde bij den warong aan den weg.
‘'t Is goed dat je gaat,’ zei de baas gemoedelijk ‘maar je zult er niet veel verdienen.’
‘Waarom niet?’
‘De loerah geeft het karweitje in heerendienst uit.’ En toen Hamali wat suffig
teleurgesteld keek, niet vattend van 't mindere geld: ‘dat is makkelijker, zie je, dan
betaalt-ie minder en zegt dat de rest van 't werk door 't gouvernement geëischt wordt.’
De klank ‘gouvernement’ werkte in op Hamali. Ofschoon hij niet precies wist,
wat 't was, had hij er toch dikwijls van gehoord en begreep, dat er niet aan te tornen
viel. Dus berustte hij en ging met bezwaard hart verder.
Den volgenden dag stond hij te hakken in 't bosch met vele anderen en probeerde
vergeefs zijn bijl, die hij nog onhandig zwaaide, telkens in dezelfde gleuf te doen
vallen. Dikwijls moest hij even rusten, keek dan neer in 't ravijn aan den overkant
van den weg, waar de warmte woog op 't dicht gewas. En 's avonds bij het òverwerken
zag hij bij 't dalen der zon in rood en geel en blauwig roze, de tinten over de velden
wisselen van hevig bruin tot somber paars en parelgrijs, fonkelgroen en smeltend
nevelgrauw. De sawah's lagen in flikkerende kronkelingen, de eenige klaterende
waterkleur tusschen de zwaarbegroeide en kaalgebrande grillige hellingen en valleien;
de kleine, nauw zichtbare rieten daakjes waren verspreid als verdwaalde kinderen
en de dauwige koelte streek aan uit de vlakte, versch en geurig.
Zijn makkers van elken dag waren meest ouder dan hij. Zij hielden hem veel voor
den gek en hij antwoordde weinig, maar hoorde het onbekend soort praatjes
nieuwsgierig aan. Ook leerde hij omgaan met de plukstertjes uit de buurt, zooals de
anderen.
De groene theetuin, zilverglinsterend van vroegen dauw, lag uit onder den zonneschijn
en wachtte op de warmte. Tegen de heuvels scheen de nevel weg te smelten en het
veld, in volle klaarte, leek zijn vochtige jonge bladertoppen op te steken. De roode
spikkels van de doeken, die de vrouwen om het hoofd gebonden hadden, bewogen
boven de bedrijvig plukkende

*) Soort inlandsche kwakzalver.
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handen; hun gezang klonk ver, met schrille dalingen en schelle stijging, altijd in
onbevredigend mineur. Een van de jongere meisjes - ze heette Siti - had haar lap half
vol gezameld en ging schaduw zoeken om wat uit te rusten. Er stond een
rubberboschje aan den zoom. Daar vond zij een vriendinnetje, dat met theepitten
speelde. En Siti bond heur knoetje haren los, zoodat de steile donkere pieken langs
haar muizegezichtje vielen, dopte een pit en deed de kern van haar vingertje naar
boven springen. Hij kwam juist neer op 't hoofd van den mandoer*), die omkeek,
zonder zich te bukken uit zijn stramrechte houding, lachte tegen het verlegen in de
handen giechelend kind en vriendelijk vroeg, of ze al was uitgerust.
Des middags ging ze terug naar huis, den juist geleegden plukdoek opgevouwen
in de hand. Om de bocht van den weg was een pantjoran en daar stond Hamali zijn
dagelijksch bad te nemen. Het water pletste hem heerlijk over den rug, bonsde koel
op zijn stevige schouders en gleed in twee wijdspetterende slingers om zijn hals naar
voren af.
Hij kende het meisje niet, dat aankwam en zij kende hem evenmin. Maar juist
stond hij zich af te drogen, met den lust van het lavende bad nog in heel zijn tintelende
huid, in zijn wuivende, druipende haren en de sterke spanning van zijn gaafbronzen
borst, toen opeens ze hem zag, om den hoek, en stil stond, ademloos verbluft. En
toen ze doorliep, het wiegen van de heupjes, het nijgen van 't halsje, het ruggerekken
en 't lichte zweven van armen en voeten eensklaps verrukkelijk bewust, toen zag hij
haar ook en hij lonkte van louter verrassing. Zij ging hem voorbij en elk toen zijn
eigen kant.
In de groote zonnehitte een open stuk ontginning: de gevelde stammen levend hout,
nog sappen bloedend uit de gele, geurige wondeplek; gewar van takken, blaren
afgerukt, vertreden en dooreengesmeten. Aan den rand van het gerooide bosch de
rechte donkere wand onaangeroerde boomen met de dichtgevlochten struiken- en
lianentuining. Er klonk geluid van echoënd gekap, van krakend, scheurend, zwaar
neerbonzend hout, geknap van twijgen. En menschenstemmen, ijl, wijdklinkend. Er
zaten koelie's in het neergeworpen groen te rusten, anderen werkten nog, hoofddoek
en baadjes uit, het bruine, sterk gespierde bovenlijf verhit en glimmend en het zwarte
haar aan natte pieken over het bezweet gezicht. Hamali liet zijn bijl staan bij een
stronk, en achterom, languit, plofte hij op de veerende, versche blaren neer. Koel
waren ze, achter een dikken stam, die schaduw gaf. Hij luisterde naar het verwijderd
gepraat van zijn kameraads en het eentonig koorspreken der koelie's bij 't tillen der
zware blokken, waar gestapeld werd. En opeens stond naast hem het meisje van den
vorigen dag met een verlegen lachje en een volle kom met koude

*) Opzichter.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

402
thee. Of hij wilde? Nu, hij wilde wel, wat graag; en gulzig slokte hij in snelle teugen
het vocht naar binnen. Vermaakt stond zij het aan te zien. Toen knikte hij en
knipoogde en zij lonkte terug en wiegend op haar parmantige heupjes slipte zij weg.
Hij soesde blij om 't prettig avontuurtje en blij om de koude thee, al neuriënd na.
Zijn vader, merkend dat hij zich om de vrouwen ging bekommeren, wilde, dat hij
trouwen zou. Hamali was wel wat verwonderd en hij deed zijn best om uitstel te
verkrijgen. Maar daar zijn vader en moeder het ditmaal eens waren, moest hij
gehoorzamen. Hij noemde Siti en Sahari keurde 't goed.
Het nieuwe plan stemde Hamali onbehaaglijk. Hij vond het wel gewichtig, omdat
immers de meeste mannen trouwden en het kleine vrouwtje leek hem lief, maar hij
voelde zich nog geen man en de gedachte aan het onafgebroken samenleven met dat
meisje was hem eer een schrik dan een voldoening. Hij dacht niet aan verzet, doch
't huwelijk was hem een vreemde plicht, waaraan hij zich liever onttrokken had. Den
omgang met vrouwen stelde hij zich anders voor, zooals de kameraden hem hadden
geleerd: een ruw genieten in de wild verrassende momenten die hij zoo goed al kende,
wanneer de vlammen door het lichaam schenen te slaan en er niets overbleef dan
één onverzoenlijk verlangen. Het tengere lieve meisje met haar kinderlijk blijde
maniertjes kon daarmee niets te maken hebben.
De brand sloeg uit. Hij leek een oranje wolk van vlammen, schuin opwaaiend tegen
de helling, ijl in 't daglicht, dat nog aan den hemel stond. Een knistervuurtje scheen
hij als een kinderspel. Maar groeiend in den schemer gloeide hij aan en in het snel
aanzwevend duister woei het vuur in bloedende flarden op en golfde rood langs 't
droge hout dwars door het dal. Bij elke vlaag verslond het in een oogenblik een
gansch complex van takkenstapels en van struikgewas. Het gierde er doorheen, de
bamboe knalde en een dof geraas bleef blazen langs den grond. Toen zwol het
grommen tot een aangehouden brullen, doorschoten van een heftig bamboesalvo,
terwijl een reuzevlam, angstwekkend breed en rood en hoog het dal geheel te vullen
scheen. Het was, of de lucht in brand stond. Een opgejaagde vogel fladderde er boven,
vluchtend uit al zijn macht, maar overal den gloed invliegend zengde hij zijn vleugels
en viel in zijn dood.
Mandoers liepen langs den rand, om hier en daar de zandstrook te verbreeden die
de thee beschermen moest, of als de wind te hevig opstak, tegenbranden te ontsteken;
koelie's liepen af en aan, fantastisch in het grilverlichte donker.
Terwijl Hamali op een boomstronk zat en voor den dikken rook zijn
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oogen schutte, hoorde hij naast zich zacht een stem, die dreigend zei: ‘Zoo moest
het nu maar blijven branden tot het heele land van al dat vreemde volk gezuiverd
was.’
Verwonderd keek hij op. Wat bedoelde die man? Het was een hadji, wiens oranje
zware tulban door de huiverende vlammen bruusk en vurig oplichtte en dan spokig
weer vergrauwde. Ook 't zwartgebaarde, groezelig gezicht schimde op en weg in
wonderlijke wisseling. Op zijn witte jas piekten twee dunne schaduwen van half
verkoole takken, waaraan nog losse blaren bengelden. Hij praatte met een der
mandoers.
Hamali durfde hem niet aanspreken, maar uit enkele woorden die hij verder opving
werd 't hem duidelijk, wie die hadji was. Hij had wel eens gehoord van een groote
vereeniging die 't inlandsche volk zou machtig maken. Den Islam en de hadji's moest
men dan trouw dienen en gehoorzamen.
‘Ben jij al lid van de Vereeniging, jonge man?’ vroeg plotseling hem de hadji. ‘Of
hoor je nog tot die zoetsappigen, die alles goedvinden wat met hen gebeurt en die
niet zelf willen meehelpen om vooruit te komen? Volg je trouw de Voorschriften?’
‘Ik weet niet,’ antwoordde Hamali onthutst.
‘Jullie jonge menschen,’ vervolgde de hadji luider met een wuivend gebaar van
zijn hand, die rooddoorschijnend en skeletachtig tegen den vuurgloed afstak, ‘jullie
jonge menschen vooral moet begrijpen, dat het volk van Java zich niet langer mag
laten gezeggen door de overheerschers. Wij hebben een eigen wil en eigen behoeften,
wij willen geen slaven meer zijn om de belangen van vreemden te dienen.’
Het woord ‘slaven’ klonk Hamali vreemder dan de vreemdheid van de blanda's,
maar hij luisterde oplettend verder.
‘Jullie moet niet dulden, dat alles over je beschikt wordt, niet blijven zitten, als je
lust hebt, te gaan loopen en niet “ja” zeggen als je “neen” bedoelt. Jullie bent lafaards,
die geen eigen denkbeelden durft hebben en niet voor je eigen plannen durft opkomen.
Als je een jas laat maken, pas je die toch eerst zelf aan, je kijkt zelf of die goed zit
en je neemt niet een te wijde die een ander je heeft omgehangen.’
Hamali dacht aan de jassen die hij van Meneer soms kreeg als ze afgedragen waren,
voor Vader of voor hem en waar hij bijster blij mee was, maar dat bedoelde die hadji
niet.
De ander praatte voort, er kwamen meerderen om hem heen staan, het werd een
groote groep die daar de rook trotseerde.
Hoezeer het alles nieuw was voor Hamali, er werd toch veel gesproken, dat bij
zijn gedachten en ervaringen aansloot. Hij kende ook dien haat voor 't onveranderlijk
bevolene, hij voelde ook het ‘vreemde’ in dat andere volk, dat louter uit meneeren,
meesters scheen te bestaan. En
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hij ook had wel dikwijls hun de macht en al het geld benijd, die hun wel aangeboren
leken en waarmee het heel goed leven zijn moest. En was hij niet uit vrees voor
wraak der geesten van de blanken weggeloopen? Ja, als ook deze groote man, die
zelfs in Mekka was geweest en macht had in de Messigit, als die ook verzekerde,
dat alles de schuld van de blanken was.... dan moest het toch wel waar zijn! En toen
bedacht hij zich met schrik, hoe hij den godsdienst had verwaarloosd, een schrik,
dien hij in de vlammen zag vergroot. En daar, nog voor het onheilspellend vuur in
den schemer vol geheim en vol stillevende gevaren, drong de angst hem 't voornemen
op, om te gaan bidden en de hadji's en de kerk voortaan gehoorzaam te dienen en de
blanken - af te zweren.
De makkers waren allen vol van 't voorval dat hen wakker had gemaakt. De een
begon te pochen op zijn afkomst, de ander beweerde, altijd te hebben gezegd, dat
alle kwaad van de blanda's kwam, de meesten hielden zich wat schuw en peinzend
achteraf, verkropten hun vrees en tegenzin voor dit onverwachte roeren in hun rustig
leventje. Die werden echter door de drukken uitgemaakt voor laffe sukkels, slaven,
domme koelie's en dat bracht hen nog meer van de wijs.
Niet lang daarna werd er een openbare vergadering gehouden, waarin bekende
volkssprekers optraden, die in mooie woorden 't zelfde zeiden als de hadji, maar ze
repten niets van 't oproerig dreigen, dat den hadji zoo geducht maakte bij zijn hoorders.
Er traden velen toe tot de Vereeniging en droegen van haar schaarsche centen bij
voor 't goede doel.
Op den dag van zijn huwelijk was Hamali plechtig gestemd en trotsch als de
belangwekkende hoofdpersoon. Hij hechtte stipt aan de oude gebruiken en in zijn
nieuwen godsdienstijver voelde hij zich stipter dan ooit. Deftig schreed hij in den
kleinen stoet met zijn smettelooze jas en broek en nieuwe hoofd- en lendedoeken
naast zijn keurig aangekleede bruidje, dat behangen was met armbanden en kralen
kettingen. In de messigit bleven ze maar kort, doch des te langer duurde de slamatan
daarna met 't overvloedig, feestelijk eten en de muziek. Het speet hem, toen het
afgeloopen was.
Hun kleine woning lag niet ver van 't ouderlijk huis en Siti kon, zoo dikwijls ze
maar wilde, hulp of raad gaan vragen bij haar schoonmama. Zij kon met schoonmama
best overweg, dat trof heel makkelijk. Zij was gehoorzaam en goedleersch en altijd
vriendelijk.
Hamali scheen nu een nieuw leven in te gaan: een eigen thuis, een vroolijk,
makkelijk en behoorlijk vrouwtje. Een druk, omslachtig, nauwgezet godsdienstig
leven en een harde dagtaak, want hij had er nu zijn zinnen op gezet, veel geld bijeen
te sparen, zoo onafhankelijk te worden,
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macht en aanzien in de omgeving te verkrijgen. Al wat hij ging verdienen, zou hij
vastleggen in sawahs, kains en krissen; waar hij kans zag, ook zoo ongemerkt wat
medenemen, als hij zeker wist, dat 't niet gesnapt zou worden. Dus leefde hij naar
eigen inzicht een verstandig, deugdzaam leven, hield de geestenwereld ook te vriend
en had de beste kansen op een onbezorgde toekomst. Met de blanken had hij dan zoo
weinig mogelijk te maken; dat gaf toch enkel ongeluk en voor een lafaard of een
slaaf verkoos hij niet weer uitgemaakt te worden.
Zoo hield hij het drie maanden vol. Toen kreeg hij maling aan 't bestaan; zóó
gruwelijk verveelde 't hem, dat hij opeens alles, vrouw en werk en godsdienst in den
steek liet en verdween.
Het was in 't huis van 't kleine vrouwtje nu zoo eenzaam. Hij was zoo goed voor haar
geweest en had haar nooit geslagen. En als hij ongeduldig was, had zij hem altijd
stil verdragen. In 't eerst wachtte zij dag en nacht, maar toen de dagen langer werden
en de nachten niet meer schenen te eindigen, trok zij weer bij haar ouders in. En
eindelijk - kwam hij terug. Doch niet voor haar. Zij zag hem toen hij langs ging en
snelde naar hem toe - zijn oogen waren koud en niets ontving haar. Zoodat ze staan
bleef en beteuterd, schuw, verslagen, staan bleef tot hij weg was.
Hamali had het in de stad niet heel lang uitgehouden. Hij had er zich als tokolooper,
als sadokoetsier en timmerman verhuurd, doch na eenige dagen was hij overal
ontslagen. Het was er duur, daar in de stad; hij werd er afgezet en uitgeknepen door
zijn eigen volksgenooten. Ieder merkte, dat hij van het land kwam en er was er geen,
die van zijn onervaren- of onwetendheid geen misbruik maakte. Dus moest hij 't wel
weer zoeken in het binnenland en bij de blanken. Hij kon zoo ver van zijn
geboortestreek ook heel niet wennen. En keerde weer, maar niet naar 't oude werk.
Dat was ook afgeloopen. Hij trok, berooid en met wat schulden, bij zijn ouders in
en, hoorende dat bij zijn vroegeren baas een huisjongen*) gezocht werd, liep hij naar
het groote huis en werd er dadelijk aangenomen. Zijn ouders waren woedend op hem
en vooral zijn moeder keef en schold; hij was daar echter aan gewend en liet den
storm eerst luwen. Toen zei hij: ‘als je me dan niet wilt, dan ga ik maar weer heen.’
En Moeder was, al brommend, bijgetrokken.
Op de lange eettafel stond het zilver-en-kristal, 't doorschijnend porcelein, ten
schoonmaak uitgestald. Mevrouw, wat zenuwachtig, toch blij-bezig, drentelde er
rond om alles zelf te zoeken, aan te geven en te schikken. Het zacht doordringend
licht geluid van éven tinkend fijn

*) Huisbediende.
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kristal gaf feestlijke stemming in de kamer boven het snel verdoffend zingen van het
zilver en het helder geklik der bordjes op elkaar.
Zij was verlangend, het feestje dien middag aan de lunch, dat weer eens aan Holland
herinneren zou, zoo mooi en goed zij kon op te tuigen, genoot van de voorbereiding,
de zorgvuldige inspectie van het kostbare, dat altijd in de kasten school. De kinderen
waren met de baboe naar den tuin gebannen. De jongen poetste lepels en vorken.
Het was Hamali, of er geen eind kwam aan den stapel. En 't moest onder de oogen
van Mevrouw zoo akelig precies gebeuren, er mocht geen vuile veeg op blijven
hangen en de randjes moesten uitgeborsteld. Wat waren die blanken verschrikkelijk
peuterig en waarvoor diende dat gedoe nu eigenlijk? Alsof men van een vork met
vuilen steel niet net zoo lekker at. En waarom deden ze 't dan met zoo'n ding en niet
- veel makkelijker - met hun vingers? De dag was voor Hamali vol met nuttelooze
werkjes. Toch deed hij ze met plezier, omdat hij pluimpjes voor elke nuttelooze
fraaiïgheid kreeg; als hij er echter ongemerkt de hand mee lichten kon, dan liet hij 't
niet.
De stapel was ten slotte klaar en nu kwam het kristal aan de beurt om
schoongemaakt te worden. De jongen zag niet, hoe bewonderend zijn mevrouw keek
naar zijn poesachtig lenige, welbestuurde handen en de geduldige voorzichtigheid,
waarmee hij elk stuk aanvatte, veilig door den doolhof op de tafel voerde en naar
boven trok zonder iets te raken.
Toen alles was opgeruimd, moesten de logeerkamers voor den middag in orde
gemaakt, moest er overal nog eens extra geveegd en geïnspecteerd worden, kleedjes
neergelegd, de gang van het maal gerepeteerd en 't gebruik van elk klein prutsding
ingeprent, de tafel gedekt met honderd kleine beschikkingen naar den eisch, van wier
nut de jongen zelfs niet zou kunnen droomen. Hamali verloor zijn phlegma, werd,
al sjouwend tot hij glom, prikkelbaar en vol geërgerde verbazing tegen het nu jachtig
dravend mevrouwtje, dat steeds meer wou en steeds dringender bevelen gaf.
De gasten reden aan. De stalknecht nam de paarden over en 't voor Hamali
zonderling geklap, geschuif, gedruk van handen en armen begon, dat altijd weer zijn
lachlust wekte. Hij spiedde naar de trekken om de monden, in de oogen. Waar al dat
starrig lachen, dat benepen kijken, dat krom en scheef verwringen van 't gezicht, bij
't onverstaanbaar praten, toch toe diende? Het was, of niemand zich beheerschte,
zooals hij, bij wien geen spier daar noodeloos bewoog.
Hij moest vlug whisky-soda brengen, limonade en sigaren. Het speet hem van de
sigaren: als er heel weinig overbleven, merkte Meneer, wanneer hij er van stal.
Vreemd, dat de blanda's dat spuitende sterke goed lekker vonden. Hij had er ééns
van geproefd, maar daarna nooit weer! Vanuit
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zijn hoek speurde hij oplettend de geluiden en gebaren na: het frommelen met
zakdoekjes, het schetterig, kirrig lachen en het joviaal doen van een heer met een
der dames, die wel bij elkaar schenen te hooren. En dan het streelen van den hond,
't onreine beest! En als zij iets zeiden tegen hèm, hoe erbarmelijk was hun
Soendaneesch!
Er kwam een man met vazen en met koper voor de deur der galerij, de gasten
gingen allen kijken; betastten en beklopten al de uitgestalde waar; en met een zeker
afgrijzen zag Hamali met zijn eigen oogen dat voor één der vazen zestig gulden werd
betaald. Driemaal zijn maandelijksch loon! En duizelend dacht hij toen aan al het
geld, dat elken dag verbruikt werd daar, aan kostbaar eten en aan kleeren en aan
honderd dingen, waarvan hij nauwelijks besef had en die hij hier voor 't eerst gezien
had.
Het maal werd opgedaan. Terwijl de spen, in de weer, druk schikte en schoof en
schotels aandroeg, had Mevrouw nog allerlei kleine orders, zoodat Meneer, die langs
kwam, waarschuwde:
‘Maak nu den jongen niet overstuur, hij is immers toch al moe en doet zijn best.
Je moet niet 't uiterste eischen.’ Hij sprak een paar vriendelijke woorden tot Hamali
en liep door. De genooden kwamen uit hun kamers, waar ze zich hadden verfrischt
en toen begon de lunch.
Hamali's handen beefden wat, toen hij de soep ronddiende. Hij voelde toch den
overmacht van al dit moois en duurs en al die sterke menschen, die niet op hem letten.
Bij de spijzen die hij opdischte, waren er wel, die hij nooit zou hebben aangeroerd;
maar van de meeste hield hij veel en soms keek hij met hartzeer toe, hoe tot den
laatsten hap een schaal geleegd werd en de heeren en dames zich de lippen met 't
servet schoontipten.
Hij had het dienen goed geleerd, bewoog zich haast geruischloos, bracht attent
een schoone lepel, waar iemand er een in den schotel glijden liet, verhoedde morsen
en vulde telkens weer de glazen. Het was zijn trots, dat hij dit handig kon en netter
dan de gasten zelf. Het luide stappen met gespoorde schoenen en 't forsch gepraat
der zware stemmen vond hij eigenlijk niet zooals het hoorde, schoon hij er danig
eerbied voor had. Hij was blij toen allen gingen rusten en hij ook uitblazen kon, vòòr
hij de thee moest zetten. Toen dien avond de fooien neervielen en de toewan heel
tevreden keek, voelde hij de moeite wel verzoet en sliep in zijn ouden hoek een
diepen, langen slaap.
Drie maanden had hij nu als spen gediend en zelfs al wat gespaard. Behalve 't loon
was er telkens wel wat mee te nemen, dat toch niemand meer gebruikte en dat hij
dan een poosje lang verstopte, vervolgens, indien er geen mensch naar taalde,
meepakte en verkocht. Er viel te
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snoepen en te vragen, als de toewan goed geluimd was, er viel te sjacheren en met
liegen mee te troonen. De lieden, die zoo veel te missen hadden, mochten best wat
deelen, vond hij.
En desondanks doorleefde hij een harden tijd van twijfel. Hij voelde zich gruwelijk
alleen, en zonder doel, gejaagd, benauwd. Hij zocht met vrouwen omgang, sloot zich
bij zijn sobats*) aan, maar alles stond hem tegen en niets gaf hem voldoening of
bevrijding.
En ook zijn betrekking bezwaarde hem. Hoe immers zou al dat werken voor de
blanda's hem bekomen? Zij waren 't ‘andere’, 't overheerschende 't gehate ras. En
met hen omgaan, hen gehoorzamen, leidde tot verderf. Maar waarom voelde hij zich
hier dan zoo op zijn gemak, meer dan bij zijn ouders? Waarom waren ze hier zoo
goed voor hem en voor elkaar en keken ze hem vriendelijk aan als hij zijn best op
iets gedaan had? En waarom was hij daar zoo trotsch op? Hoe kwam het, dat hij bij
deze blanda's wel altijd zou willen blijven, hen meer vertrouwde dan wien ook van
zijn eigen volk? Hun manieren vond hij raar en slecht, hij was boos, dat hij hun geld,
hun kleeren en hun vroolijkheid niet had en ook nooit krijgen kon. Hij wist, dat de
hadji's hem tegen deze menschen opzetten en dat hadji's heilige lieden waren, vrienden
van de goede geesten - en toch diende hij de blanken zoo veel hij vermocht, en was
het hem, of ze niet kwaad konden zijn.
Hij had wel gehoord, dat sommige huisjongens met opzet zich deugdzaam hielden
bij de blanda's en nauwgezet werkten om in een goed boekje te komen, hun
vertrouwen te winnen en dan alles van hen aan de hadji's over te brengen; maar dat
was zijn opzet immers heelemaal niet, daar was hij dan zeker niet pienter genoeg
voor.
Hoe zou hij ooit - wat hij zoo vurig wenschte, zich op kunnen werken, een groot
man worden, macht krijgen, geld, aanzien, een lekker lui leven, mooie vrouwen en
volop fijn eten? Wat was toch zijn bestaan en dat van al die menschen zooals hij een
armelijk zoodje, een behoeftig geknoei, zonder veel plezier en zonder veel moois,
als je het vergeleek bij de Hoofden of bij de blanda's!
Het was een droevig en onuitputtelijk, half bewust getob, waarin hij die dagen
telken verviel, tot hij somber werd, woedend soms en giftig, omdat hij er niet uit los
kon komen. Waarna hij altijd eindigde met een ongemerkt aanrollende, als van zelf
sprekende gelatenheid, die hem dan weer rustig in zijn dagelijksch doen terugbracht.
Waarom zich moeite te geven, als hij het goed had en ook niets vermocht te
veranderen?
't Gebeurde op een passardag.
Onder de koopers, die hurkten op het zand, rondslenterden of zaten

*) Vrienden, makkers.
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op de banken, met de bedaarde bedrijvigheid en 't gemoedelijk plezier van den
Soendanees, die zich niet gaarne haast, was veel vreemd volk, pas uit de stad
geworven voor den overmatig grooten pluk; in het fakkellicht donkere glanzing op
haar en oogen der kleurig slanke vrouwen, in de verinnigde sfeer der gamelangmuziek.
Toen Hamali er heen ging, trof hem de sterrenblanke hemel, waartegen het zwarte
veerprofiel van een bevallig buigenden palmkroon bijna dreigend afstak. Zoodra hij
den passar betrad, had hij haar gezien, lang en met sleepende gebaren, loome wimpers
op matten gelaatstint, rond en gaafbruin glanzende, volwassen vormen. Met een
duizelig gevoel, met tintelende polsen en een branding in zijn borst bleef hij kijken,
kijken; toen zij ook keek, hem lonkte en langzaam lokkend naar buiten week in de
duisternis, volgde hij bleek en hijgend.
In een felle en zinnelooze verrukking had hij de vrouw omvat, gekneld. In zijn
hoofd dansten en bonsden de beelden en geluiden van alles om hem heen
onherkenbaar dooreen, een sterke geur drong bedwelmend tot zijn besef door.
De matelooze, stoorlooze vervoering van dat oogenblik bezonk in hem als een
eindelijke voldoening en in die koele rust werd al het volgende kinderspel: het
onvermijdelijk tweegevecht met den woedenden echtgenoot, een ouden man, die
hem, den jongen, sterken, uit vrees voor openbaren spot wel moest uitdagen; onder
de kleppende strijdmuziek en aangevuurd door veel luidruchtig belangstellend publiek
werd 't pleit beslist en mocht Hamali, toegejuicht, de veroverde vrouw meevoeren
naar zijn nieuw huis in de kampong.
‘Kerel!’ waarschuwde de toewan, toen hij er van hoorde, en hield de pen, waarmee
hij voor zijn schrijftafel zat, als een knuppel omhoog, ‘kerel, pas op! Ik ken die
vrouw, het is de slechtste keus, die je doen kondt. Bedenk, wat je begint, want zij
zal je ongeluk brengen.’
En hij vertelde alles, wat hij van 't verleden der vrouw wist. Hamali luisterde half,
slechts prentten zich de meubels van 't kantoor, de inktkoker en de gouden dasspeld
van Meneer hem hecht in het geheugen vast.
Alsof er niets gezegd was, zoo onbewogen ging hij heen.
De woorden, die zijn vader hem in bijgeloovigen angst toevoegde, zijn verwijten,
en vermaningen, schenen in een onbekende taal gesproken. Hij merkte nauwelijks,
dat zijn rijst nooit gaar was en de kamer nimmer aan kant, en waar hij helpen moest,
leek 't enkel z i j n plezier. Niets hinderde hem en alles was omgloried en verinnigd.
Het lichte leven duurde kort. Want op een avond toen hij moe en hongerig en vol
verwachting thuiskwam, vond hij, onheilspellend, de deur open en de tepas leeg. En
binnen niemand.
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Dat zij niet terug zou keeren, zag hij ook, want al haar sarongs en wat huisraad had
ze meegenomen.
Hij voelde een draaiïng, toen een stuwing, zinverwarrend, naar zijn hoofd, dat
gloeide en killig zweette. En toen ellende. Het eerste, wat hij dacht, was, zich te gaan
verdrinken. Hij deed het niet. Hij greep zijn mes en rende naar buiten.
Aan de warong vroeg hij, waar zij heen was: men had haar daar niet gezien. Hij
snelde den anderen kant uit. Daar was zij met een man voorbijgegaan. In 't vallend
donker, onder de grimmige hooge boomenschimmen tegen den lichten hemel, terwijl
een mistweb langs de toppen dreef, ze zilverig als in ijzel hulde, ijlde hij voort, den
hortenden adem tot regelmaat betoomend, de heete wangen koelend aan het bloote
staal. Er kwam een man hem tegemoet. Die had ze een zijpad in zien loopen. dat
naar den passar voerde. Toen begreep Hamali, dat dit een list moest zijn, om hem,
braveerend, te ontloopen en hem uit te kunnen lachen bovendien.
Terwijl hij nader sloop, om op den passar een groepje mannen te beluisteren,
hoorde hij dadelijk al de luide braniestem van een der kerels bluffen op zijn goed
gelukte slimmigheid. En zonder langer te kunnen wachten sprong hij van den
hooggelegen weg midden in den groep met een dierlijk schor geschreeuw en bonkte
het mes zoo diep hij kon den vijand in den rechterschouder. Die wankelde, ontzet,
en vluchtte, struikelend over de eigen beenen.
Toen aan de wraak voldaan was, hief Hamali, bloedbelust en dol van stuurlooze,
losgebarsten opwinding, de tot klauw geklemde hand om het wapen nogmaals op,
gereed, in den blinde rond te slaan - en bleef opeens in vasten greep gekneld, en
wonderlijk ontnuchterd, voor de kalme meerderheid van den toewan, die hem met
koele stem beval, bedaard te zijn en zich niet aan te stellen.
De wilde macht in hem, die op sprong stond, uit te breken door de diepe holen
van zijn uitbrandende oogen, uit de verzadigde wangen, die in gloed stonden, langs
de schokkende wanden van den hijgenden neus en door het zwarte gat tusschen de
uiteengescheurde, rauwrood verwrongen lippendijken, de wilde macht, voelde zich
verlammen, getemd worden. De spiertrekkingen in de wijdzwaaiende armen
ontspanden zich, de wankele beenen verstramden en een vreemde verdoezeling, als
na dronkenschap, waasde door zijn hoofd.
Nu eerst was het goed tot hem doorgedrongen, dat er een man stond die hem aankon;
op wien zijn bruutste kracht als op een noodlot afstuitte zonder spoor te laten; hij
ervoer het met een griezel, een ergernis en een bijna vrome vereering.
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Toen hij later nadenken kon over dit oogenblik, liet het een verbazing in hem, door
geen emotie in zijn leven nog geëvenaard. Hij herinnerde zich duidelijk, dat bij het
zien van den blanke een klein gevoel van noodweer, van betrapt en ontmaskerd zijn,
zijn dorstige bedwelming had aangerand, er blusschend was binnengeslopen en er
de betoovering van had gebroken. Het was geweest, of hij van den kook raakte en
er niet weer aan komen kon. Nutteloos leek zijn arm in de hoogte en nuchter zijn
bedoeling, die hij niet meer begreep. Toen had hij zich een tikje belachelijk gevoeld
en zich, geheel bekoeld, tusschen de joelende en gebarende omstanders, die hem met
ophef, blij om het standje en zich uitvierend in gerechte hulp, hadden aangevat, als
een belangeloos lam laten wegvoeren.
De zaak was spoedig beslecht: vóór het blandahuis werd door den toewan
rechtgesproken. De vader en broer van den aangerande en vele vrienden van Hamali
spraken er eerst dooreen en toen na elkaar, totdat de administrateur het vonnis velde:
de vrouw zou niet verder gezocht, doch evenmin zou Hamali's aanval gevolgen
hebben. En hiermee moest ieder tevreden zijn.
Toen de eerste verdooving geweken was, plaagde een onverdraaglijke wilde
verslagenheid den jongen man nacht en dag. Een behoefte aan roekelooze,
onberekenende heftigheid, aan verwildering, prikkelde hem onweerstaanbaar. Hij
snakte naar een andere ongeving, ver van de blanda's, in wier dienst hij nu al voor
de tweede maal de macht en den toorn der geesten ondervonden had; ander, druk en
vurig leven om hem heen, onverwacht gebeuren, vergeten en verdoezeling.
Bewust was hem alleen, dat hij weg wilde, weg van den toewan, die hem kwaad
deed, naar de stad, waar hij mogelijk zijn vrouw en zijn vijand nog opsporen kon.
En dus liep hij weg, zonder een woord van opheldering of afscheid. Alleen nam
hij mee, uit gewoonte, al van zijn baas, wat zijn handen vonden.
Langs de grens van het theeland wandelden de beide Hollandsche menschen uit het
groote huis. Aan de eene zij de rijen laaggesnoeide heesters, aan de andere het
eentonig Preangerlandschap, heuvel aan heuvel groen van wilde struiken, groen van
sawahs, groen van bosch. Hier en daar een bruin dak of een roode stip, verrassend,
nietig, en op een afstand 't donkergele kaliwater.
‘'t Valt me tegen van den jongen’, peinsde hardop de blanke vrouw, wier
Hollandsche begrippen moeilijk 't pas gebeurde konden rangschikken. ‘Wat een
heethoofd!’
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‘Nu ja, de jongen was zichzelf niet meer na dien beroerden slag.’
‘Verdedig hem maar niet te zeer, hij had 't vooruit kunnen weten en is me dat een
optreden dadelijk!’
‘Dat zouden toch alle inlanders doen; directe reactie - net als een kind. En dan
geen maat meer weten.’
‘Maar waarom dadelijk van ons weg te loopen en te stelen ook nog? Hij weet best,
dat jij het goed met hem meent. Hij leek zich bij ons zoo op zijn gemak te voelen.’
Hij trok de schouders op. ‘Misschien niet. Wat weten we er eigenlijk van?’
‘Na al wat jij voor hem gedaan en gesproken hebt, toont dit toch niet veel
dankbaarheid.’
Nu keek hij verbaasd.
‘Dankbaarheid? Wie verwacht er nu dankbaarheid bij inlanders?’
‘Het zijn toch ook menschen.’
‘Maar kindmenschen. Een kind in zijn ontwikkelingstijd vóór hij zelfstandig wordt,
kent voor zijn ouders of zijn voogden ook geen dankbaarheid. Dat ziet het eerst en
scherpst aan hen de slechte kanten.’
‘Dus als de inlander “volwassen” wordt, dan zal hij dankbaar zijn?’
‘Wie weet. Mogelijk ook niet. Het zijn nu eenmaal andere menschen dan wij, met
andere moraal, in heel verschillende levenssfeer. Dàt maakt hen juist voor ons zulk
een mysterie.’
Hij drukte een zucht weg, toen hij 't zei. Want dat mysterie was en bleef voor hem
een teere snaar.
Zij stonden op een heuvel. 't Land lag droomerig voor hen uit in zijn betooverende
verkleuring.
De versche stilte geurde aan vanuit de verten. Alleen de krekels sjirpten langgerekt
en onverpoosd. Het leek een peinzende avond.
Op een boomstam gingen zij zitten om het zinken van de zon te zien, over een
paar minuten.
De hevige kleuren versomberden. Zij spraken niet meer. De paarse stilte stond in
't land zoo mijlenver, dat de enkele late roep van een hond en de kijfstem van een
mensch er niet in stoorden.
Beneden in 't ravijn begon een man te hakken. De slagen zongen.
Vanaf den eersten avond, dat Hamali in de stad was bij een gastvrij kennis van den
vorigen keer, nam die hem vaak mee naar de bioskoop. Van zooveel wonderlijks als
daar vertoond werd, had hij nooit een voorstelling gehad. Er waren avonturen van
half of heel ontkleede vrouwen, blanke dames; er waren slimme dieven, ook al
blanken, roofpartijen, wedstrijden. Hamali raakte in vuur en floot*) en joelde met de
anderen mee.

*) Fluiten is bij inlanders een teeken van goedkeuring.
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Hij joelde om alles, zoowel de spannende races als de blanken-tafereelen, die hij
eerst minder vertrouwd en wat luguber vond. Hij leerde lachen om dat uitgestalde
schoon en wende aan de boeventrucs. Met 't gniffelend en smoezend publiek werd
hij de beste maatjes en al gauw was hij in hun gemeenschap opgenomen. Hij verkeerde
met allerlei slag van volk, veel leden ook van de Vereeniging, met wie hij naar
vergaderingen ging en die zijn gedachten altijd deden kringen om de ontwikkeling
van den inlander, zijn lage positie in de maatschappij, en de middelen om er bovenop,
te raken.
Hij kwam in opiumkitten en in alle mogelijke huizen van verdacht allooi, sprong
in 't ontbolsterend bandelooze boevenleven dat zijn makkers voor hem openden met
een verbitterd, fanatiek élan.
Slechts zelden raakte hij in kennis met de zienswijzen der meer beschaafden van
zijn volk, die den vooruitgang, de ‘verheffing’ van den inlander doordacht en met
beleid bevorderen wilden.
't Meest ging hij met het uitschot om, de boemelaars onder de stakers, de brallers
onder de hervormers, het schuim der echte stedelingen. Hij leerde in schoenen loopen,
boorden en deukhoeden dragen, leerde Europeanen nadoen, terwijl hij in zijn hart
en in zijn wezen inlander bleef. Hij leerde een beetje Hollandsch praten, de manieren
van de blanda's ook gebrekkig imiteeren, leerde zelfs wat smalen op de blanken
tegelijk.
De adat mocht hij niet meer volgen: het hurken voor een meerdere, dat hij altijd
had beschouwd als een gewone wellevendheid, een bewijs van goede opvoeding,
hetwelk de beschaafde, die hun manieren kenden, toepasten en alleen de lage koelie's
nalieten, leerde hij nu een vernedering vinden, een teeken van gedweeheid,
onderwerping, waarmee iemand die zich respecteerde, zich niet inlaten mocht.
Beleefdheid werd laffe onderdanigheid, een ingetogen werkzaam leven slaafsche
schande. Wie luieren konden, waren immers hoofden, rijken, blanken en voornamen
en elke koelie moest voortaan aanzienlijk zijn. Al wie dit in den weg stond, tegenhield,
was vijand en verdiende wederstand.
Het werd een warring in zijn hoofd als de draad van een streng te snel gewonden
wol, vol klitten, knoopen, onuitpluisbaar stijf verdraaid en hecht ineen.
Waarvan hij leefde, wist hij zelf niet goed. Zoo nu en dan een baantje, tuinman,
straatventer of steenendrager; veel gestolen goed, dat hij verkocht. En zat hij bij een
warong al te zeer in schuld, dan verdween hij en verhuisde naar een ander
stadsgedeelte.
Maar toen, ondanks dit alles geen vergeten en geen rust zich over hem erbarmen
wilden, toen het nieuwe hem vervelen ging, de stad hem te-
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genstaan, begon het heimwee naar zijn land, naar zijn lemoer, met al het
oudvertrouwde, te tornen aan zijn moed, en zijn verbittering.
Voor een der hôtels van de stad lag in het galerijtje van zijn kamer een jonge man
zijn morgenkoffie te drinken. Hij had zwart krulhaar en een bruine huid en strekte
een behaarden pols naar 't dampend kopje op tafel uit, zonder op te kijken van zijn
boek, dat met den langen stoel zijn vacantie voor hem belichaamde. Maar zich
verslikkend in den heeten drank richtte hij zich even op en zag toevallig naar den
weg.
‘Zoo! Zeg, Hamali!’ riep hij toen, ‘kom eens hier! Wat doe jij in de stad?’
De jongen keek verbaasd, wantrouwig eerst, toen lichtte herkenning in zijn oogen
en hij stapte langzaam toe op den fabrieksemployé van zijn ouden baas en hurkte
machinaal.
‘Ga mee met mij. Ik heb juist een jongen noodig. Je hebt zeker lang genoeg verlof
gehad,’ begon de ander en wist, dat hij indruk maakte met zijn zwarte oogen en
zwarte snor.
Hamali wilde wel. Dan kon hij terug naar zijn lemoer en als hij er genoeg van had,
zou hij weer kans zien, verlof te vragen en weg te loopen.
En zoo ging hij den volgenden morgen in de auto mee.
Het viel hem tegen, zijn lemoer, hij was er niet meer thuis. Zijn vader, oud
geworden die zijn zoon met een kalotje in plaats van hoofddoek zag, en dadelijk
merkte, hoe de jonge man veranderd was, de vader die gewoon was, zijn oogen neer
te slaan, alsof hij 't licht niet kon verdragen, keek nu doordringend en profetisch recht
hem aan, en waarschuwend hief hij een hand omhoog. Hij sprak niet veel, maar
enkele woorden, warm van schrik en afschuw en bijgeloovigen angst.
Dit weerzien onthutste Hamali. Hij had, half onbewust, op instemming gehoopt.
Hij had verwacht, de geesten te verzoenen en nu scheen hij ze juist van zich te hebben
vervreemd. En treurig wendde hij zich naar zijn nieuwe werk.
Zijn baas woonde in een klein huis dicht bij de fabriek. Het was er vuil en slordig,
maar dat zag Hamali nauwelijks. De baas was streng, op zijn gemak gesteld, voer
heftig uit, als hij niet op zijn wenken werd bediend.
De njai, een Chineesche, verkocht klappers en geneeskruiden aan de inlanders,
klepperde heel den dag op haar tweeklankige houten klompjes door het huis om te
contrôleeren, dat zij niet bestolen werd en knibbelde zoo veel zij kon op de salarissen
harer bedienden. Zij kende vele kneepjes, smoesjes, akals, wist af te zetten en te
liegen als een Soendanees. Met haar heer had zij 't herhaaldelijk aan den stok: hij
schold haar uit, als hij haar verdacht van ontrouw, of als zij uit zuinigheid de lekkere
schotels
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opborg in de kast, die hij voor zijn ontbijt verlangde. Het was een onophoudelijk
scharrelen, sjacheren, om elkaar te troeven en de beste beetjes of den voorrang af te
troggelen.
Hamali voelde zich in deze sfeer onbehaaglijk. Als om zich te redden en
aangestoken door het voorbeeld van zijn meesters stal en knoeide hij zooveel hij
maar kon, om de voldoening van het gappen, van den stillen triomf. Had hij een
handigen slag geslagen, dan wist hij zich de meerdere van zijn meerderen; het werd
een wedstrijd, waarin de prijs in gezwegen erkenning aan den schurkachtigste
toekwam.
Maar alle vordering in boevenbedrog kon in hem niet heelen wat eenmaal
opengereten was: wroeging om het roekeloos wegsmijten van de oude gebruiken en
godsdienstige voorschriften; ontzetting als hij dacht aan de machten, die hem zijn
samengaan met blanken nooit zouden vergeven. En daartegenover het snakken naar
vooruitgang en de langzaam gegroeide overtuiging, dat die enkel mogelijk was, door
de blanken te volgen, hun rijkdom, hun kennis en hun levenswijs machtig te worden;
en dit alles dooreengemengd met de nimmer verbeten wanhoop om 't verlies van wat
hem 't liefste was geweest. Eenmaal nog trachtte zijn ontstemde geest een zuiveren
toon te vinden door zich aan de blanken vast te klampen. Eenmaal nog wilde hij
leeren wat te leeren viel, in manieren en kleeding een westerling worden, zich
aanpassen aan het bestaan, waarin hij wedana's en schrijvers, huisjongens en koelie's
zelfs, in aanzien stijgen zag. Maar hoe moest hij 't aanpakken? Naar zijn vorigen
toewan durfde hij niet terug, meenende, dat hij daar uit de gratie zijn zou. En hoe
dan te weten te komen, waarmee men beginnen moest? Van wien steun te vragen,
dien hij ontwijfelbaar noodig had?
Hij probeerde 't nog bij den tuinemployé, door er als waschman in huis te komen.
Dit was een boerenzoon, grof maar goedhartig. Hij behandelde den jongen ruw, doch
hielp hem zooveel hij kon, bracht hem op de hoogte van allerlei handwerk, legde
hem machines uit, trachtte hem practisch bruikbaar te maken en ook meer Hollandsch
te leeren.
Doch het denkbeeld, de blanda's te moeten schuwen, de drang zich te weer te
stellen, liet op den duur Hamali geen rust meer. Het werd een obsessie. De angst
voor den haat der djoerigs plaagde elken dag heftiger. Zelfstandig zijn, onafhankelijk
worden van de groote machthebbers, de blanken, werd het krampachtig nagestreefde
doel van zijn leven, waaraan hij zich niet meer onttrekken kon.
Tot goden vergroot, als demonen zoo verschrikkelijk, stonden ze hem voor den
geest, de nooit begrepen, bijgeloovig vereerde geweldigen, schepselen zoo van zijn
verkrachte en verkrankte fantasie.
De zelfstandigheid, die hij te vroeg tot elken prijs wilde, was zijn krachten te boven
gegaan. En liet hem, noch inlander, noch Europeaan,
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onaf en half ontpopt, een onvruchtbaar halfwezen, dat uit zijn verstand was gegroeid.
De toewan uit het groote huis, ‘de’ blanda voor hem, stond hem steeds voor oogen;
dikwijls met de hand opgeheven en de bedaarde, koele stem van dien eenen keer.
Hij meed hem, en wist toch langzaam, onfeilbaar, alle vrees en afschuw zich op hem
concentreeren. Tot hij onvermijdelijk gedreven werd tot de daad, als een zoenoffer:
op een dag, midden in het werk, in de fabriek, nam hij met één houw van zijn mes
hem het leven.
De omstanders stonden stom van ontsteltenis.
‘De kerel is krankzinnig!’ schreeuwde er toen een.
Maar in den jongen man was geen besef van ziekte of ondankbaarheid. Hij stond
er fier, hij voelde zich een held, een gelukkige.
De schroeiende schok van het doodelijk schot, dat hem terstond daarna in den rug
trof, ontzette hem niet, hij besefte het nauwelijks. En er klonk geen zweem van haat,
van woede of zelfs leedvermaak, enkel onzegbare triomf en de rust van een
welbesteed, afgeleefd leven door in den toon-tint, waarmee hij, ineenzakkend, hijgend
naar zijn laatsten adem, zijn àl leed verzoenende woorden uitzuchtte als een
slaapwandelaar:
‘Hij is dood, goèd dood.’
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Taj Mahal,
door Edward B. Koster.
In blanke mijmering van marmerwit
Verrijst het monument, dat Shah Jehan
Oprichtte voor zijn lieve koningin,
Een steenen wonder van genegenheid.
En koep'lend met zijn koepel in het vlak
Van d' uitgestreken vijver voor de poort,
Bewondert het zijn eigen blanke pracht,
Die weggetooverd droomt in 't spieg'lend nat.
Zulk een visioen moet dorst'gen pelgrims zijn,
Die trekkend door de dorre woestenij,
Ekstatisch van ontbering wond'ren zien,
Fantasmenbouw van luchtverheveling.
De minaretten rijzen stil en slank
Naar boven in de smettelooze lucht,
De wachters van den witten wonderbouw,
Het marmeren poeem van heiligheid.
En 't rijke graf, der doode vrouw tot sier,
Den man die 't maken liet tot eeuwige eer,
Is sprookjesheerlijkheid van bloem en blad
En fijne stengels: arabeskenwerk
In grillige etsing sling'rend langs den wand,
Een eed'le schoonheid en een oogenlust.
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Sonnet,
door Jo Landheer.
Het hérbegint - nog dekt een onbewogen
Nevelen lucht de zee en 't melken strand,
Uit windslen teer komt de ijle dag getogen,
Door vooglenroep geseind van de 'overkant.
Houdt even in - dan is 't weer al vervlogen,
En de einder vreemd van rossen avondbrand,
En nog een wijl - de witte sterrenoogen
Gaan open, koud, aan diepblauw hemelland.
Een eindloos spel.... 't voltrekt zijn eeuwig wonder
Op de ééndre wijs en onverstoorbaar, zónder
Bekommering om wie 't aanschouwen moet.
O de één, een kind, blind van verrukkings tranen,
Met glanzen lach, wijl ginds in onverstane
Krimpende pijn een weerloos hart verbloedt.

Katwijk aan Zee.
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Kroniek.
In memoriam Ary Prins. 19 Maart 1860 - 3 Mei 1922.
Hoe groot was de belangstelling bij zijn sterven - en hoe weinigen hebben hem
gekend. Was het dan zoo moeilijk hem te leeren kennen? In 't geheel niet. Prins, wars
van elke pose, ieder vertoon, was de eenvoud zelf. Maar ook de beheerschtheid, de
mannelijkheid. Aan slechts enkelen gaf hij zich in zijn ware en komplete wezen.
Eerlijk was dat wezen, open en recht-uit tot op het straffe, stroeve, beminnelijk,
goedhartig, ja teêrhartig soms tot op het weeke, flink en doortastend, ten uiterste
nauwgezet bij de vervulling van zijn plichten en beloften, rechtvaardig,
menschlievend, bescheiden en toegankelijk schijnend voor iedereen - maar onder
dat alles door vervuld van een besef van dichterschap, een kunstenaarseenzaamheid
zoo hoog en trotsch als ik nog bij niemand anders ooit ontmoette. Pessimistisch dacht
hij over de menschen, de wereld, den tijd. Toch hielp hij waar hij kon, viel niemand
hard, hield van zijn naaste omgeving met een innigheid, die ondanks de strakke
beheersching telkens uit stemgeluid en blik naar voren kwam - diep in zijn innerlijk
koesterend slechts één groote vereering, één allesoverheerschende liefde: d e
schoonheid.
Niet naderen liet hij zijn hooge geliefde. Maakte iemand in zijn tegenwoordigheid,
en over iets dat hij mooi vond, een opmerking die blijk gaf van wanbegrip of
onnoozelheid, gebrek aan kunstgevoel of aandacht, dan lachte hij niet, gaf ook zelden
antwoord, liet wel eens een kort gebrom hooren of zijn geliefkoosd: ‘Tja!’ - en praatte
weer vriendelijk door, alsof er niets gebeurd was.
Ziedaar, lezers, den grooten kunstenaar, zooals hij wordt wanneer hij niet uitsluitend
kunstenaar is, maar volledig dus ook maatschappelijk mensch, koopman b.v. of
industrieel, gelijk Prins. Wij allen, meer gewone menschen, dwingen hem tot die
houding. Wij behoeven ons er niet over te schamen. Prins, hijzelf, koesterde nimmer
wrok tegen de menschenmaatschappij omdat zij de kunstenaars niet verstaat. Hij
vond b.v. - Brusse heeft het indertijd uit een ‘interview’ meegedeeld - dat het met
de waardeering van litteratuur in Nederland nog zoo kwaad niet gesteld was. En dan,
hij bezat een groote mate van humor. Met welk een innig plezier kon hij vertellen
van een kennis, die hem op straat had staande gehouden met een ‘Zeg, dat boek van
je, hoe heet het ook.... “De vroolijke tocht”.... ik ben het aan het lezen, maar ik wou
je 's vragen: wat bedoel je daar eigenlijk mee, ik begrijp er niets van....’ Het diepe
goud in zijn oogen zal bij die vraag wel even opgelicht, maar
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het antwoord zonder eenigen twijfel vriendelijk geklonken hebben.
Men moet ook vooral niet denken, dat Prins niet vóelde voor zijn zakenwerk en
zijn maatschappelijke bemoeiingen. Alles wat hij deed, dat deed hij goed en met zijn
heele hart, zijn volledige aandacht. Behalve directeur der groote kaarsenfabriek
‘Apollo’ te Schiedam - een zaak waar honderden aan verbonden zijn - behalve
oprichter en ijverig bestierder der Openbare Leeszaal in zijn woonplaats, behalve lid
van nog verscheiden andere commissies en besturen daar, commissaris ook van het
Ondersteuningsfonds der Vereeniging van Letterkundigen en van het (door zijn
vriend Boutens gestichte) Willem Kloos-fonds, was Prins ook in de
uitgevers-maatschappij, die dit tijdschrift exploiteert, mijn medecommissaris. Welnu,
ik durf zeggen dat de hartelijke belangstelling, die hij ook in deze functie toonde,
iets zeer zeldzaams is. Nogmaals: wat hij deed, dat dééd hij, goed en kompleet.
Maar zijn diepste wezen, zijn eigenlijken aard leefde hij uit in zijn litteraire werk
alleen. Daar alleen is, voor wie hem niet tevens zéér intiem gekend hebben, de
werkelijke Ary Prins te vinden. Zijn werk, hoe objectief het ook schijnt, hoe zuiver
beschrijvend - schilderkunstig, meer dan letterkundig heb ik het wel eens genoemd
- zijn werk is hij zelf. En wie het kent, het werkelijk doorgrondt en doorproeft, die
begrijpt ook dat deze waarachtige kunstenaar er geen behoefte aan had in het gewone
leven anders op te treden dan als een gewone meneer. Prins was, ook in zijn uiterlijke
verschijning, de eenvoudigste der eenvoudigen. Een donkergrijze overjas, een zwart
pothoedje - in den zomer hoogstens een, overigens eveneens doodgewone, stroôhoed.
Waarom niet? In zijn verbeelding, zijn visioen, zijn droom, droeg hij den maliënkolder
of het kleurig-fluweelen wambuis zijner keuze. En is niet de droom - naar het woord
van Boutens - ‘machtiger dan het leven’?
O, er is veel geschreven en gepraat over die paar boeken die Prins heeft gemaakt:
eerst het bescheiden bundeltje realistische schetsen ‘Uit het Leven’ (het hedendaagsche
leven) door A. Cooplandt (1885), toen die machtige visioenen uit verleden tijden:
Een Koning (1897) en De Heilige Tocht (1913). Het publiek is begonnen met er zich
aan te ergeren: de zinnen met onvervoegde, ja soms heelemaal zónder werkwoorden,
de impressionistische woord-combinaties, men vond dat, ‘Nieuwe Gidserig’, en
lachte er om. Later - toen, overigens, ‘De Nieuwe Gids’ had overwonnen - lette men
er niet meer op. Dat was litteratuur voor de litteratoren. ‘Als je 't mij voorleest vind
ik het heel mooi, maar alleen-lezen kan ik het niet’, zei mij eens een vriend die toch
in muziek de schoonheid zelf wel weet te vinden. En zij die het wèl lezen konden,
litteratoren of andersoortige kunstenaars meestal, zij waren het er over eens: dit was
sterk visionnair en tevens sterk realistisch werk, zoo objectief als maar
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mogelijk was, gemaakt volgens de stelregels van Flaubert; van den schrijver kon
men er zoo goed als niets in merken. Hoe begrijpelijk, dat oordeel, en toch hoe onjuist.
Ik heb er al op gewezen, toen ‘De Heilige Tocht’ pas verschenen was: zijn hoogste
schoonheid ontleent dit werk aan de volkomen open subjectiviteit zijns auteurs, aan
den hoogen adeldom van zijn karakter. De schoonheid van ‘Een Koning’ en van ‘De
Heilige Tocht’ i s de schoonheid van Ary Prins' diepste wezen.
Het zij mij veroorloofd uit die oude recensie van ‘De Heilige Tocht’ hier iets te
citeeren. Deed ik het niet, ik zou, zij het misschien in eenigszins andere bewoordingen,
toch weer precies hetzelfde moeten zeggen:
(E.G.M. 1913, II, bl. 308) ‘Wij moesten de kardinale kwestie bij deze gelegenheid
toch weer eens goed onder de oogen zien en precies trachten te zeggen, wat ervan
is. Onze gewone onderscheidingen en verdeelingen van litteraire kunstwerken gelden
slechts hun, oppervlakkig gezien, uiterlijk of bedoeling, niet hun w e z e n . En ook
de meeste z.g. critische bemerkingen handelen over bijzaken. Zoo heeft men het b.v.
bij het beoordeelen van romans veelal over de karakterontleding of de teekening van
het maatschappelijk milieu, terwijl nog nooit één werkelijk goede roman - een
kunstwerk - om die fraaie zaken geschreven is. En zoo is ook verdeeling in historische
en moderne romans, in realisme, symboliek en allerlei andere ismes en ieken, in
‘romans’ en ‘novellen’, ja zelfs in proza en poëzie, allemaal erg nuttig, ja bepaald
noodig - wij dienen dan toch te kunnen zeggen hoé de dichter zich geuit heeft, welke
beelden en vormen zijn gedachte behoefde om zich naar buiten te verwerkelijken maar omtrent h e t e i g e n l i j k e der kunstwerken, d.i. niet alleen omtrent hun
verschil in w a a r d e , maar ook omtrent hun verschil in w e z e n , zeggen ons al die
min of meer litterairwetenschappelijke termen eenvoudig niets. ‘De Heilige Tocht’
is volstrekt niet in de eerste plaats een ‘historische roman’ of een ‘middeleeuwsch
verhaal’, en als zoodanig geslaagd of niet geslaagd, als zoodanig min of meer ‘mooi’.
Er is iets aan ieder kunstwerk, waarvoor wij geen juisten naam hebben; men zou,
subjectief, kunnen zeggen: de smaak, men zou ook, objectief, kunnen zeggen: de
essence. Het hoogste (en daarom minst begrepen) schoon van iedere kunst is als het
hoogste (en daarom minst begrepen) schoon van ieder mensch. Het is: adeldom, het
is: zuiverheid gepaard aan hoogheid. Het werk ‘De Heilige Tocht’ is vooral zoo
mooi, omdat het zoo edel is, zoo'n absoluut oprechte, zoo'n wonderlijk diepe en
directe zielsuiting. Deze eigenschap troont hoog boven alle meer speciaal litteraire
uit; onze kleine bezwaren en bedenkingen den vorm betreffend vallen erbij in 't niet.
De lezing van dit boek is eenigszins vermoeiend door het korte, hobbelende rhytme;
de woordenkeus of woordformatie schijnt wel dikwijls aanvechtbaar.... Goed; maar
hier is een heerlijke volheid
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van ontroerde schouwing; hier is adeldom van gedachte; hier is, bovenal, de heilige
schroom voor het verhevene, het reine, het vrouwelijke, het teedere, het zwakke, op
onvergetelijke wijze uitgedrukt. Een dichter toont ons het innigste van zijn wezen
in staalstrakke beelden, trotsch - als een middeleeuwsch ridder.
‘Men kan natuurlijk maar niet familjaarweg zeggen, dat het doodslaan van een
ouden muzikant in een bordeel door een wraakzoekende bende krijgslieden hier werd
beschreven om het lage van alle wraak aan te toonen, maar dat geen beeld in de kunst
mij deze laagheid ooit dieper heeft doen gevoelen is zeker. Er kan geen sprake zijn
van moralistische bedoeling - laat staan: strekking! - in een boek als dit, maar er is
wel degelijk hoog moreele werking, er is uitstralende adeldom, er is een krachtig
idealisme.’
Vaak, in de critiek der latere jaren, heeft men Ary Prins aan het realisme
tegenovergesteld, hem als 't ware uitgespeeld tegen de realisten die het moderne
leven beschrijven. Geheel ten onrechte en tot zijn eigen verbazing. Prins, de eerste
die het moderne realisme in Holland heeft verdedigd en geïntroduceerd, is altijd zelf
een onverschrokken, een fel realist gebleven. Hij deed niets anders als alle realisten
doen: beschrijven wat hij z a g in zijn verbeelding. Dat men volbloed realist en
romanticus tegelijk kan zijn, hij was er het zeer treffend bewijs voor. Waarom toch
ook denkt men zich zoo vaak realisme en nuchterheid als onafscheidbare gezellen?
Als Prins voortgegaan was met het geven zijner eenvoudig gestelde, maar recht op
den man, en de zaak, afgaande kritieken - hij schreef vóór iemand anders hier in
Nederland over de groote fransche realisten en naturalisten - hij zou wel gezorgd
hebben dat men beter op de hoogte bleef van wat zijn bedoelingen waren.
Schoonheid! Hij leefde voor haar, en alle ismen waren hem even goed. Met welk
een vuur kon hij spreken over Villiers de l'Isle Adam en Flaubert, over Huysmans
en Zola, en ook over de minder bekenden, die hij hoog stelde: Duranty, Caze, den
duitscher Meinhold.... Vele der franschen had hij persoonlijk gekend; Huysmans was
een tijdlang zijn intieme vriend. Hij reisde met hem. Met een vriend reizen vond
Prins een genot. Vooral wanneer hij daarbij als leider kon optreden in musea en
andere kunstverzamelingen en met zijn onwankelbaar vast oordeel wijzen op zekere
schoonheden, waarbij de rest als wegviel.... De Schoonheid! Hoe heeft hij haar
bemint. Zijn eigen prachtige verzamelingen, in jonger jaren met veel opoffering
bijeengebracht, getuigen er ook nu nog van.
Ook nu nog, nu hij is heengegaan. Wie van ons, zijn vrienden, die het nog beseffen
kan? O, ik weet het zeker, zoo lang ik nog te leven heb zal ik zijn stem hooren, zullen
zijn oogen mij aanzien.
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Schrijnend is de gedachte, dat juist de laatste jaren van zijn ontzaglijk werkzaam
leven voor Prins vaak zoo moeilijk waren. De oorlogsellende, de daarop gevolgde
geestesdemoralisatie en malaise, de vele tracasserieën, waarmee thans gepaard schijnt
te moeten gaan al wat zaken-doen heet - hoe heeft deze gevoelige eronder geleden.
In zijn allerlaatste levensjaar gunde hij zich maar drie dagen vacantie. Dat deze met
moeite uitgespaarde dagen, door hem en zijn bewonderenswaardig energieke
levensgezellin, fleurig en opgewekt als steeds, werden doorgebracht in mijn woning
te Schoorl, met diepen weemoed, maar ook met trotsche voldoening zal ik het mij
altijd blijven herinneren.
HERMAN ROBBERS.

Boekbespreking.
René de Clercq, Het Boek der Liefde. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1921.
Het dichterlijk leven, dat zich in René de Clercq manifesteert, en dat hem dreef thans
weer met dezen omvangrijken bundel te komen, is heilig en sterk - dit werk is wel
waarlijk met het hart geschreven.
Wij zijn te dezen opzichte niet bepaald verwend den laatsten tijd. Het meerendeel
der tegenwoordig publiceerende poëeten - laat ons liever niet spreken van dichters
-, te ongeduldig het heerlijk verschijnen der Muze in het begenadigd oogenblik te
wachten, of zelfs niet bij machte haar gezegend aangezicht te herkennen, oefent zich
uitsluitend in het saamstellen van berijmd geredeneer uit meer-dan-versleten, want
traditioneele en conventioneele, beelden en gedachten. Blijven zij daarbij meestal
voorzichtiglijk ver van de nimmer goed begrepen realiteit; be-dichten zij bij voorkeur
in plaats van de gewone, indien slechts wel verstaan immers altijd waardevolle,
dingen dezes aardschen levens, lang reeds door anderen geziene verschijningen, lang
reeds door anderen ontdekte werelden.... welk eene geweldige tegenstelling met deze
onecht en geforceerd klinkende stemmetjes vormt daar het edel geluid, ontsprongen
aan het zingend hart van René de Clercq!
Ziehier dan wezenlijk een groot en oorspronkelijk zanger, vrij van elke zucht tot
navolging, want daartoe te innig en te rijk. Ziehier levend aanwezig, wat ons den
waarachtigen dichter onmiddellijk van de kunst- en tuchtloos rijmende letterkundige
snobs doet onderkennen: het eigen oog, het eigen hart, het eigen woord, het eigen
beeld. Hier is in gevoelde, want doorleefde, verzen de weg bezongen, langs welken
de bewogen geest uit brandenden hartstocht tot verstilling en klaarheid, uit de troebele
woeling der primitieve en instinctieve aandoening tot zuiverheid van gedachten en
van geweten, uit de vervoeringen der verterende passie tot de simpele ervaringen
van het alledaagsche leven kwam. Een weg,
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dien slechts weinigen tot het einde vermogen te gaan, maar dien De Clercq volbracht
in zuiver, ongeschonden dichterschap. Wie als hij steeg aldus gelouterd uit boven
de moderne zielsverwondenheden, welke den tijdgenootelijken dichter scheiden van
de groote massa? Wie als hij won zoo groote en simpele zuiverheid, verstaanbaar
voor elk hart? Want hier ontspringt het ideale aan het zinnelijk aardsche; de ideale
geliefde, het licht, de-ster-daarboven, is één van wezen met het vol teederheid
omarmde, vol innigheid bezongen kind-dezer-wereld Ria. Over mystiek en extase
buigt zich met ingehouden adem de innerlijk z i e n d e Dichter, de bewogen visionair
ziet en hoort hetgeen hij zingt....
En maar zelden wordt hij daarbij vlak, zoodat in de plaats van het dichterlijk beeld
het kunstig geschreven rhytmisch proza (of erger) treedt:
Een twijgje kreeg ik op mijn vest,
Tusschen twee kussen ging dat best. (94).

Of:
Ik zag het de paarsche bloemekens aan
Ze wouën op Ria's kamer staan. (94)

Bijna altijd echter klinkt het geluid van den waarachtigen zanger, dat niet misduid
kan worden (13, 14, 20, 39, 48, 50, 51, 53, 55, 75 etc.):
Die mij ten dage van mijn glans
Met jubel hebt omringd
en omgedragen op uw schouderen,
gij jongeren, die mijn liederen zingt,
en die ze looft, gij ouderen,
waar blijft gij thans?
Het grauw van Vlaanderen, trouw aan zijn verleden,
heeft mij, die leven bracht, gedreigd met hoogen moord.
Dewijl ik waarheid sprak werd mijne stem gesmoord.
Dewijl ik schoonheid schonk moest hoon en slijk geworpen.
Ik ben geworden tot een schimp der steden
en een smaad der dorpen.
De liefde is niet meer om mijn hoofd
Gelijk een gouden krans;
Maar straalloos, toch onuitgedoofd
in het diepe van mijn hart. (75)

Het komt mij voor, dat de groote waarde van dezen bundel hierin gelegen is, dat elk
dezer gedichten niet is gemaakt, doch ontvangen. Ontvangen, naar het woord van
Hebbel, in die levensmomenten van den dichter:
Wo ihn die Erde entlässt, weil er den Sternen verfällt.
Wo das Gesetz, das ihn selbst erhält, nach gewaltigem Kampfe,
Endlich dem höheren weicht, welches die Welten regiert.

D.Th.J.
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J.S.H. Kever †.
Met Kever is een schilder heengegaan van zeer voorname allure. Hij was een hoofsch
man, een Fransch edelman had hij kunnen zijn, zooals hij zich bewoog. Hij was een
man van fijne beschaving, van distinctie.... en deze eigenschappen van den mensch,
zij typeerden ook zijn werk.
Als schilder van binnenhuizen, vooral van Larensche interieurs dringt hij ons
onwillekeurig de vergelijking op met Neuhuys, met Israëls, met Blommers, misschien
met Valkenburg en dan zien wij hoe hij onder deze toch een geheel aparte plaats
inneemt. Hij heeft niet het vaak droefgeestige van Israëls, nòch het robuste van
Neuhuys, ook niet het anecdotische van Valkenburg, of het blonde van Blommers.
Het meest neigt hij, mede door de analoge onderwerpen tot Neuhuys, maar dan met
meerdere distinctie, meerdere beschaving zou ik haast zeggen. Naast de hartstocht
van den een, de innige liefde van den ander.
Een liefde die niet alleen uit het onderwerp sprak, uit de huiselijke intimiteit van
de Larensche moeders met hunne zuigelingen aan de borst, of omringd door hun
kroost; maar een liefde die zich uitte in kleur, in toon, in de stemming van het geheel.
Zijn kleur was steeds fijn, teer, gevoelig, nimmer ruw of brutaal, wat bij den
mensch Kever ook niet passen zou, eerder was er iets droevigs in, maar altijd was
het een prachtig blauw, of mat-groen of dof-rood dat zijn schilderijen deed kennen.
En deze stille, rustige toonwaarden, die aan zijn binnenhuizen hun intimiteit gaven,
typeerden ook zijn portretten, zijn stillevens, zijn bloemen.
Want schilderde hij in het begin van zijn Larenschen tijd ‘het binnenhuis’ dat
vooral in Amerika zeer gewaardeerd werd, later zocht hij afwisseling in de
kleurenharmonie van het bloemenstilleven. En juist dit was geëigend aan zijn natuur;
hieruit sprak, in een rustig evenwicht van tinten, de zuivere innigheid van den schilder,
die bekoord werd door de fijne stof en kleur der bloemenpracht.
Het was het tintelende oranje van goudsbloemen in een groenen gemberpot, of
het diep rood van papavers, het paars van anemonen, dat hem boeide, en meer nog
de kleur en de harmonie van 't geheel dan de teekening. Die stille ontroering van den
kunstenaar, wij vinden haar terug in die bloemen-stillevens, die verwonderlijk zijn
om de kleur, om de eenheid, om de distinctie die ervan uitgaat.
En hoewel zijn aandacht zich concentreerde op het algeheel aspect, toch was hij
gevoelig voor een vroolijke noot, voor een tintelend kleurtje dat echter nooit de
stemming bedierf; juist hierin toonde hij zijn beschaving.
Hij was, bij een ernstigen ondertoon, ook in het leven, toch gevoelig voor den
humor, voor de note gaie. En zoo zien wij in zijn schilderijen, die dik-
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wijls in donker-gamma geschilderd zijn, plotseling een vroolijk, tintelend kleurtje,
dat den rasechten schilder doet kennen, die geniet van een flonkerend lichtje op
tinnen kan of schotel, van een glimpje in het donkergroen van een glazen vaas.
Hij genoot er van, als een fijnproever, in stillen aandacht, hij nam rustig de
schoonheid in zich op, en uitte die op een wijze die altijd van goeden smaak, van
gevoel voor harmonie getuigde; terwijl hij de technische verzorging van zijn werk
niet minder belangrijk achtte!
Zouden wij dan ook Kever, met wien de laatste schilder van een bepaald tijdperk
is heengegaan, zijn plaats moeten aanwijzen onder zijn tijdgenooten, wij zouden hem
niet naar rangorde willen schikken, hem niet een plaats ontzeggen naast Neuhuys of
Israëls, zooals men wel meent te moeten doen,.... omdat zijn temperament zoo geheel
anders was, en men geen ongelijksoortige grootheden vergelijken kan. Want juist
naast deze beide interieur- en portret-schilders van breeden bouw, is hij de niet minder
echte, kleurgevoelige kunstenaar, wiens geestelijke beschaving en fijne teederheid
hem tot een hun waardigen kameraad stempelen.
R.W.P. Jr.

Albert Saverys in den Rotterdamschen kunstkring.
Die blanke, liefelijk het land doorslingerende Leie, mogelijk Vlaanderen's schoonste
rivier, hoe wel is zij ons Nederlanders bekend, dank zij den Vlaamschen schilders.
Emiel Claus bracht haar in al haar wisselende stemmingen, met een jubel om het
glanzend-blijë licht, om de wijde ruimte, de stilte; met een extatische vreugd om het
tintelen van de zon, het trillen van de atmosfeer, om het geurende van het groen. In
louter vreugd gaf hij het dorre, verzengde gewas van den heeten zomer. Het gloren
van de morgenzon deed hij juichen om eigen pracht; en vol mysterie was zijn nevel,
waaruit de dingen ontwaakten in een jubel om den nieuwen dag. Claus gaf ons ook
de grijze dagen en het avond-goud. De vreugde van dezen grooten impressionist over
de blijë schoonheid der lichtende, geluk uitstralende natuur kent geen grenzen.
Daarna verscheen Maurice Sijs met zijn wijde, stille Leiedoeken, waarin immer
die pure klank over het water wijd doorzong in de blauwe luchten; vaak met
snaterende eenden aan den oever, met een dobberend wachtende boot, waar soms
een visscher zijn net uitgooide; met een trotsch blank zeilschip, vlinderlicht in ijle
atmosfeer. De vreugd om de stilte gaf Maurice Sijs, om den zingenden klank door
de wijde, klare lucht.
Dat was vóór den oorlog.
Thans, drie jaar na de ramp, verscheen weer een Belgisch schilder, aan de Leie
geboren en getogen, Albert Saverijs en ook zijn tentoonstel-
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ling bracht ons Vlaanderen's rivier met haar oever, op bijna al de doeken.
Doch hoe anders.
Zwart is zijn water, donker tegen groote, stille, sombere sneeuwvelden aan, onder
donker-grauw of donker-blauwe koude avondluchten. Wijd gaapt het zwarte watergat
op den voorgrond en met aangrijpende tragiek kerft het als een gapende, rauwe wonde
in de dikke sneeuwkorst op den oever. Een ijzingwekkend contrast vormen deze
werken met de beelden die in onze herinnering leven.
Tegen den horizon aan ziet Saverijs eenige verstrooide huizen of niets dan boomen,
rijën kale, zwarte boomen, rauw als met pik geteekend op zijn linnen.
Hij schildert de Leie-bochten soms vol houtbakken langs den oever voor de vlasteelt
gebruikt; of in de verte tegen een groep huizen een menigte ophaalbruggen, meer
dan een dorp er in waarheid heeft. Doch vaag is dit alles gegeven, als was het daar
alleen om de tragiek van het landschap te versterken; als om een lugubere zwarte
massa te geven tegen de groote eenzame sneeuwvelden aan; als om het zwarte water
te afschrikwekkender te doen schijnen.
Met dezelfde bedoeling deed hij bijeenstaande hooihoopen op den donkeren
voorgrond, donker opbulten tegen een blanke reflex in den stroom; terwijl armelijke,
bijna kale, lange boomstammen langs den oever opgrijpen in de sombere lucht; - een
doek dat niet naar Rotterdam kwam.
In een winterboomgaard, waar in de verte de zwarte rivier door slingert, gaf hij
op den voorgrond armzalige vruchtboomen, kaal en koud, naakt, als gestompt, gepookt
in de blanke aardkorst.
Soms geeft hij de gouden avondzon glanzend achter de met sneeuw bedekte
boerenhuizen, weerkaatsend met de volle uitstraling van het licht in het breede, stille
Leie-water; en dan ligt daar tusschen horizon en watervlak het land in dikke
sneeuwvacht, doortrild van avond-glans. Doch ook hierin is deze Belg tragisch; wel
geeft hij de vibratie van haar licht op zijn doeken; in zijn lucht trilt het door, en
wijd-glanzend spant het zich over het watervlak. Doch het is een somber licht, een
zwart licht, een licht gedrenkt in leed. Somber is het al. Somber, met louter rauwe
zwarten vermengd, glanst de zon transparant diep in het water door; somber liggen
de sneeuwvelden in het halve-duister.
Saverijs heeft ook zomerlandschappen gemaakt, meer blijmoedige doeken. Een
kermis is zeer kleurig geschilderd met schelle tegenstelling. Processies met roode
vaandels en lampignons liet hij te Rotterdam zien. Doch ook daar is zijn kleurenscala
zwaar en donker; zelfs een zonnig landschap zal hij met een algemeene sterke
versombering interpreteeren.
Vóór den oorlog werkte Saverijs, gelijk de meeste jongeren in Vlaanderen, onder
invloed van Claus. Hij was evenals deze, hoog door hem
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vereerde oudere, impressionist; werkwijze en kleur deden veel aan Claus denken.
De oorlogsjaren hebben een geheele evolutie in hem teweeg gebracht. Niet
dienstplichtig zijnde, bleef hij in zijn land op eenige kilometers van het front; en
‘binst dien tijd’, zoo schrijft hij, ‘heeft de overgang van mijn werk plaats gehad; en
hoe meer ik kijk en zie, geloof ik dat mijn werk nog somberder en geweldiger moet
worden.’ Het isolement, al de ellende van geestelijken zoowel als materieelen aard,
gevoegd daarbij de invloed die ook op de Belgen uitging van Vincent van Gogh,
maakten van den navolger van den blijmoedigen Claus een somber expressionist.
Om de techniek, om de onderdeelen bekommert hij zich niet. Oppervlakkig is zijn
schildering, dun in de verf. Wild, met groote vegen dooreen gesmeerd, met het
tempermes tot een spiegelglad oppervlak verwerkt, is zijn sneeuwveld. Met een
stugge kwast in de dunne kleurlooze verf gekriebeld en gekrabbeld is veelal het
water; als met pik rul opgesmeerd zijn de boomen. Heel de techniek is van een
expressionist die er maar op los schildert, zooals hij het in zijn somber binnenst voelt.
Het kan hem niet schelen, hoe het er op staat. Het is als wil hij zeggen: ‘Geeft het
expressie? Doet het goed? Zijn mijn doeken schetsmatig of afgelikt? Mij om het
even, àls ik maar bereik wat ik voel.’ En dit gevoel gaat naar het tragisch wrange.
Saverijs ziet de groote lijnen. Hij weet de veelheden tot eenheden te binden. De
kruinen der kale boomen, alle in een schoon over het doek verloopende lijn te doen
vervloeien; de dorpshuizen saamgebonden te houden. Groot ziet hij ook de oeverlijn,
groot-saamgehouden de vlakken, de velden en het water.
De te Rotterdam gehouden tentoonstelling was de eerste in ons land. Kort daarvóór
exposeerde de jonge kunstenaar te Brussel, waar bijna al zijn schilderijen werden
verkocht. Het volgend jaar wacht ons een meer uitgebreid overzicht, waar hij ook
figuurstukken zal laten zien.
***
Albert Saverijs is in 1886 te Deijnse aan de Leie geboren en er heel zijn leven
gebleven. Aan de academie te Gent kreeg hij opleiding onder Delvin en George
Minne. Hij studeerde er tot aan het uitbreken van den oorlog.
A.O.

Tentoonstelling van teekeningen in ‘Voor de kunst’ te Utrecht.
Hoe weinig wordt door 't publiek de belangrijkheid begrepen van een tentoonstelling
van teekeningen, belangrijk vooral in dit geval, doordat de verzamelaar, uit wiens
collectie deze groep teekeningen gekozen was,
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een zoo fijn kunstkenner en psycholoog als de heer H.P. Bremmer is.
De teekening, de schets vooral, is één der meest directe uitingen van de
menschelijke psyche. Ze is dus hiervan bijna steeds een onbedriegelijk teeken, waarbij
ook het bij meer doordachte werken soms voorkomend zelfbedrog is uitgesloten.
Want ze vraagt minder naar stijlrichting; ze staat in haar meest wezenlijke uitingen
minder onder invloed van de tijdstroomingen. In 't Utrechtsch Psalter, in Japansche
teekeningen, bij Rembrandt, bij een enkel der modernen e.a. verrast u soms eenzelfde
wezen, dat geen navolging is, 't één van 't ander, maar er op duidt, dat de menschelijke
geest in haar bewogenheid zich ten allen tijde in soortgelijke teekenen uit. Zoo dacht
ge bij den voortreffelijken krabbel van Z i j l , ‘de zeisen-slijper’ wel dat een Japansch
teekenaar dit zoo had kunnen teekenen, en Ve r s t e r ' s ‘Liggende Hond’ riep een
dierteekening van Rembrandt wakker, ‘het Scheepje’ van Vo e r m a n deed in den
aard aan een Chineesch landschapje denken. En, wanneer ook onbewuste invloed
hier geenszins uitgesloten schijnt, erkent ge toch dat juist deze drie genoemde krabbels
zeer sterk het eigenlijke van ieder dezer kunstenaars openbaren. En, waar ge op de
tentoonstelling zelve de dierenteekeningen van een Va n T r o o s t w i j k uit 't begin
der 19e eeuw vergelijkt met de poesjes van J a n B o o n of de Visschersvrouwen
van C. K r u s e m a n van 1817 met die van S a d é e , zoudt ge vreemd opzien, zoo
ge 't niet wist, bij 't vernemen, dat de gansche revolutie der Haagsche School
daartusschen staat. Mag men ook soms in de teekeningen, in de lijnvorming, een
tijdstijl en stijlinvloeden kunnen herkennen, sterker spreekt de persoonlijkheid. De
kunstenaar met de stift in de hand zal licht directer de rhytmische bewegingen die
in hem plaats hebben, als zijn geest in aandacht of bewogenheid schouwt, in der
lijnen rhytmische bewegingen kunnen weergeven, dan wanneer hij de zwaarte van
de materieele bezwaren van verf, klei, brons, marmer te overwinnen heeft, en met
de aan den tijd gebonden verstandelijke overwegingen rekening houdt bij de schepping
van gecompliceerder kunstwerk.
Dit maakt een tentoonstelling van teekeningen voor wie de lijnen-spraak verstaat
tot een bizonder genot. In de lijn zelf: haar strakheid, bewegelijkheid, fijnheid,
buigzaamheid, de zwaai, waarmee ze gansch een beeld omsluit, het afgebroken of
aaneensluitende, herkent ge des kunstenaars karakter: zijn durf, zijn aandacht, zijn
bewogenheid, zijn fijnheid, z'n wijze van zijn en van zien van het leven. De een zal
in één blik gansch een beeld omvatten, een ander vertolkt geduldig elke beweging
die 't oog ziet, of vertolkt in rythmische lijnen de driftige, of de stille gelijkmatige,
innerlijke bewogenheid. Zoo geeft ze u ook verheldering in 't wezen van den
kunstenaar en biedt velerlei verrasfingen: Ge ontdekt soms een verborgen innigheid,
een nooit in 't vol-
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tooide kunstwerk uitgesproken geestesgesteldheid, of ge ziet gëopenbaard in een
schets, wat eerst jaren daarna de schilderijen of beelden in velerlei uitingen
ontvouwen.
Vooral in de onder eerste inspiratie ontstane krabbel ontdekken we 't eigenlijke
van 't wezen van den kunstenaar, van zijn voelen en zijn wijze van zien. Bij den
beeldhouwer, die ons nooit zijn schetsen toont, is dit nog 't meest treffend. M e n d e s
d a C o s t a is in twee teekeningen van een Larensch boerinnetje herkenbaar als de
samenvatter, die direct de noodzakelijk plastische lijnen ziet, die den bouw bepalen.
Z i j l vertoont zich de momenteel levendig getroffene, die in dat moment scherp 't
karakteristieke waarneemt. Behalve de Zeisenslijper, getuigen ervan de met enkele
karakteristiek vorm-bepalende lijnen weergegeven Olifant, een paar Buffels, een
schichtig kijkend Reeëkopje.
Hier komen we tot het inzicht: Z i j l had ook schilder kunnen worden, M e n d e s
is in wezen b e e l d h o u w e r . - Ook bij een schilder als Vo e r m a n zien we in 't
schetsje van een Scheepje geconcentreerd al wat hij in zijn schilderijen van lucht en
water gaf. En in Ve r s t e r ' s teekeningen herkent ge sterk de beide zijden van zijn
kunst. Ja, in twee merkwaardige teekeningen van een Boerenjongen en vooral van
een Os voor een kar, geteekend op zestienjarigen leeftijd, ontdekt ge den veel later
zich openbarenden aandachtigen aanschouwer; en den sterk geïmpressioneerde, die
in één moment een geheel samenvat, ziet ge, behalve in den Hond, dien ik noemde,
in de, als in één lijnengolving, geteekende: Bloemvaas met takje. Ook bij Toorop's
teekeningen zien we verschillende zijden van zijn, zich in de jaren ontplooiende,
kunst: den overbenger der gevoelsrhytmiek in lijnenspel, den fijnen waarnemer der
levensvormen, den visionairen beelder. Maar Toorop is ons uit grafisch werk
voldoende bekend, en verrassender zijn de teekeningen van degenen die ons in
teekenwerk uitingen toonen, die we niet verwachtten en welke ons hen zuverder, of
dieper of van andere zijden toonen.
Zoo doet een Poortje van W i l l e m M a r i s ons hem dieper zien dan de meeste
zijner schilderijen. Daar is in dit Poortje, waarvan de deur iets openstaat, dat het licht
er tendeele doorschijnt, zulk een liefde in de aanschouwing, in de aandachtige
weergave van elk onderdeel, en in de beelding van het geheel: de aandacht van een
bezonken geest, die in het impressionistisch luminisme zijner latere schilderijen te
loor schijnt gegaan.
Hoe verrassend zijn ook de teekeningen van Va n d e r N a t . Dat de fijne schilder
der rustig bezonken landschappen zulk een doordoordringende aandacht toonen zou
in de teekening van een Binnenhuis kon men vermoeden, n i e t dat hij een zoo sterk
geïmpressioneerde zijn zou, als uit: ‘De Boer bij zijn doode paard’ blijkt. Terwijl
deze zich
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rijker toont in zijn teekeningen, D a a l h o f f toont er zich zuiverder, waar hij zijn
sprookjesdroom niet in 't gedurende vele jaren gebruikte gouden of blauwe waas hult
en in Z a n d l e v e n 's teekeningen openbaart zich een rustig schouwende
persoonlijkheid, niet voor ieder in zijn rijk-kleurige schilderijen zichtbaar.
Ook zijn er teekenaars van schetsen, dle 't nooit brachten tot 't voldragen kunstwerk;
anderen wier schilderijen we met minachting voorbijgaan en die in hun teekeningen
toch het bizondere vertoonen, dat den kunstenaar verraadt. Van twee mij onbekenden:
G.J. R o e r m e e s t e r en Va n B l o e m waren er zulke schetsen en ik wil ook de
wonder-mooie aquarel ‘De Kalfskop’ van V.H. K r a u s z hier noemen, al is deze
plastisch gebeelde kop meer schildering dan teekening.
Doch het meest treft ons het verschil in wezenlijke waarde tusschen teekening en
schilderij in een tijd van conventie, zooals de eerste helft der 19e eeuw was. Wie
verwacht van den conventioneelen historieschilder, den schilder van zoetelijke
Italiaansche en bijbelsche stukken C. K r u s e m a n zulke levende teekeningen als
deze Visschersvrouwen. Wie van den modeschilder P C. Wo n d e r zulk een gevoelig
portret, W.J. v. T r o o s t w i j k wist ook in zijn schilderijen de oud-Hollandsche
zuiverheid en eenvoud te bewaren, maar zijn dierenteekeningen zijn van bijzondere
bekoring. En verraadt niet Het Schip van Th. M e s k e r breeder geest dan diens
schilderijen, zooals ook S c h e l f h o u t , hoe fijne IJsstukjes hij geschilderd mag
hebben, toch een bewogener kunstenaar zich toont in zijn teekeningen, en vooral in
de ‘Stormbewogen Zee met Schip en Reddingsboot’, waarin een lichtwerking is, die
zijn leerling Jongkind, de latere luminist, wellicht reeds bewonderd en ondergaan
heeft.
C.v.H.

De Haagsche kunstkring.
De Haagsche Kunstkring heeft haar oude woning verlaten en in hetzelfde perceel is
nu een nachtkroeg gevestigd, terwijl de eigenaar op de meest onsmakelijke wijze het
overblijfsel van den ouden 17e-eeuwschen gevel met verf liet bekladden.
Toen ik jaren geleden in Venetië was, vernam ik dat alle verbouwing, tot zelfs de
beschildering van gebouwen in het voornaamste gedeelte der stad, aan voorgeschreven
bepalingen van het gemeentebestuur onderworpen waren. Ik vond toen dergelijke
bepalingen bekrompen en bureaucratisch. Maar als men dergelijke niets-ontziende
uitingen van modern barbarisme als het bovengenoemde waarneemt, dan voelt men
de noodzakelijkheid van dergelijke bepalingen en voorschriften ook voor ons.
En nu de nieuwe huizinge - men zou ook kunnen spreken van de keldering van
den Haagschen Kunstkring.
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De ingang, een soort torendeur, bevindt zich zijwaarts van het gebouw der Grafelijke
Zalen. Men daalt een donker arduinsteenen trap af en staat voor een zware eikenhouten
deur met gesmeed-ijzeren deurvatsel; dit is de toegang tot een der ondergrondsche
gewelven onder het geweldige gevaarte der ridderzaal. Deze ruimte, een primitief
kruisgewelf, dient tot tentoonstellingszaal van den Haagschen Kunstkring, een andere
deur geeft toegang tot de societeit.
De verlichting, die uit enkele smalle vensters bestaat, is onvoldoende, zoodat men
electrisch licht heeft aangebracht. De muren zijn gedeeltelijk bedekt door houten
wanden, waaraan de schilderijen; aan het eind der zaal bevindt zich een gemetselde
haard voor een open vuur.
De openingstentoonstelling omvat uitsluitend werk van W.A. v. Konijnenburg.
De teekeningen en ook enkele olieverfschilderijen (St. George?) van hem passen
zich in deze primitieve omgeving zeer goed aan. Dit is vooral het geval met zijn
Christus aan het kruis, in goud en enkele spaarzame kleuren opgebouwd. De plaats
ontbreekt mij, om te pogen, de beteekenis van dezen schilder - die zeker een der
belangrijkste figuren van dit tijdperk is - hier opnieuw bepalen.
Tot den schilder zelf zou ik het verzoek willen richten - juist omdat zijn kunst er
een is niet uitsluitend voor het oog en grootendeels ontstaan door intellectueele
inzichten en overwegingen - het den bezoekers eenigszins te willen vergemakkelijken
door enkele titels en gegevens.
P.C.H.

W.B. Tholen in de kunstzaal Kleykamp, Den Haag.
In den catalogus van deze tentoonstelling schreef Mr. R.S. Bakels een impromptu,
waarin hij zijn gevoelens van waardeering en vriendschap tegenover W.B. Tholen
en al wat hem - Mr. R.S. Bakels - persoonlijk in onze hedendaagsche kunst mishaagt,
met elkander in verband tracht te brengen. Mr. Bakels acht en gevoelt dit schrijven
als een plicht, waardoor hij allen schroom overwint, om met nadruk te getuigen van
de eenvoudige grootheid van W.B. Tholen als mensch en als schilder.
Tegelijk met deze oprechte waardeering van Mr. Bakels verschijnt in een periodiek,
van de hand van een literaire dame, die in een van onze groote bladen zoo
allerjammerlijkst over schilderkunst daast, een geheel en al parallel-loopend schrijven.
Is dit grammophoongeluid ook een huldiging? Ik meen van niet! Zou in Mr. Bakels,
zelf een schilder van beteekenis, nu eens een biograaf gevonden zijn, van een
belangrijk Hollandsch schilder als Tholen? Een biograaf groot door eenvoudigheid,
evenals Tholen, en naar het model van Eckermann?
Dit zou een huldiging zijn, maar ook tevens een taak slechts door waarachtige
gevoelens te volvoeren. Age quod agis.
P.C.H.
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[Nummer 7]
Inhoud van Deel LXIV.
BALI (OP) TERUG, door W.O.J.
NIEUWENKAMP, (Slot), met 3 illustraties
BEELD VAN DEN DICHTER,
GERHART HAUPTMANN ZESTIG
JAAR (HET), door Dr. E.L. DE MOOR,
met 10 illustraties

Bladz.
7
297

BRITISH MUSEUM (IN HET), DE
305
GRIEKEN, door J. DE GRUIJTER, II, de
Eeuw van Pericles, met 11 illustraties
DE AFWEZIGE (EEN FRAGMENT),
door AMÉLIE DE MAN

405

DE BLAUWE EDELSTEEN, door JUZO 114
ALEXANDROFF
DE VOGELTJES, door JO DE WIT

97

DUIVELSBOEK (HET), door Dr. N.J.
SINGELS, met 4 illustraties

373

ECKHART EN ZIJN KUNST
226
(FERDINAND), door L. FONTIJNE, met
3 illustraties
EENZAME UREN, door H.F.W. JELTES 46, 102
FRANCE (EEN NIEUW WERK OVER 382
ANATOLE), door Drs. MARTIN J.
PREMSELA, met 4 illustraties
GEDENKSCHRIFTEN (UIT MIJN),
door L. VAN DEYSSEL, LAROCHE

248, 319

GOOR (DE STEMPELSNIJDER J.J.
VAN), door W.K.F. ZWIERZINA, met
portret en 16 andere illustraties

81

HOFFMANN (ERNST THEODOR
13
AMADEUS), door CORNELIS VETH, met
21 illustraties
HET GOEDE HUIS, door ELISABETH
ZERNIKE

189, 263, 334, 392

HYPERIONS KLACHT, door BOB
SPOELSTRA

29
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KOLLWITZ (KÄTHE), door J. KNOEF, 73
met zelfportret en 7 andere illustraties
KORTELING (B.), HERINNERINGEN, 145
door P.C. HAMBURG, met 9 illustraties
KRONIEK

59, 133, 205, 275, 348, 419

KUNSTLIEVENDE VORSTEN UIT
87, 153
ITALIENS VERLEDEN, door Dr.
RAIMOND VAN MARLE, met 17 illustraties
MENDES DA COSTA (DE
BEELDHOUWER), door THEO VAN
REIJN, met 8 illustraties

217

MIJN HART, door Z. VERSTIJNEN

274

MUZIKANT, door HÉLÈNE SWARTH

57

OP DE BAAN VAN MONTIVILLIERS, 31
door PAUL KENIS
PLOEGOSSEN, door MARTIEN
BEVERSLUIS

403

POE (HET VOORMALIGE
25
BUITENVERBLIJF IN FORDHAM
VAN), door J.H. VAN KLOOSTER, met 6
illustraties
PRUTSKE EN DE GEITJES, door STIJN 173
STREUVELS
SERVAES (ALBERT), door Dr. JOZEF
MULS, met 11 illustraties

361

SPHINX, door EDWARD B. KOSTER

347

TOONEEL EN DE
229
THEATER-TENTOONSTELLING
(HET), door J.W.F. WERUMEUS BUNING,
met 14 illustraties
TROOST (CORNELIS), door RO VAN
OVEN, met 7 illustraties

160

VENUS VERTICORDIA, door BOB
SPOELSTRA

132

VOOR 'T WITTE HUISJE, door HÉLÈNE 159
SWARTH
VOUTE (DE COLLECTIE-), door Mr. 289
H.F.W. JELTES, met 9 illustraties
WESTENDORP (DE COLLECTIE-),
door Mr. H.F.W. JELTES, met 6
illustraties

1
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WINTERMIDDAG, door HÉLÈNE
SWARTH

391

ZOOALS EEN BLOEM, door Z.
VERSTIJNEN

58

ZONLICHT, door A.E. DRIJFHOUT,
I-VIII.

169, 245
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Alphabetische lijst der medewerkers.

ALEXANDROFF (JUZO) DE BLAUWE EDELSTEEN

Bladz.
114

BEVERSLUIS
(MARTIEN)

PLOEGOSSEN

403

DEYSSEL (L. VAN)

UIT MIJN
GEDENKSCHRIFTEN:
LAROCHE 1884,

248, 319

DRIJFHOUT (A.E.)

ZONLICHT I-VIII,

169, 245

FONTIJNE (L.)

FERDINAND ECKHART

226

GRUIJTER (J. DE)

IN HET BRITISH MUSEUM, 305
DE GRIEKEN II

HAMBURG (P.C.)

B. KORTELING

145

JELTES (Mr. H.F.W.)

DE COLLECTIE
WESTENDORP

1

JELTES (Mr. H.F.W.)

DE COLLECTIE VOÛTE

289

JELTES (Mr. H.F.W.)

EENZAME UREN

46, 102

KENIS (PAUL)

OP DE BAAN VAN
MONTIVILLIERS

31

KLOOSTER (J.H. VAN)

HET VOORMALIG
25
BUITENVERBLIJF VAN POE
IN FORDHAM

KOSTER (EDWARD B.) SPHINX

347

KNOEF (J.)

KÄTHE KOLLWITZ

73

MAN (AMÉLIE DE)

DE AFWEZIGE

405

MARLE (Dr. RAIMOND KUNSTLIEVENDE VORSTEN 87, 153
VAN)
MOOR (DR. E.L. DE)

HET BEELD VAN DEN
DICHTER

297

MULS (DR. JOZEF)

ALBERT SERVAES

361

NIEUWENKAMP
(W.O.J.)

OP BALI TERUG

7

OVEN (RO VAN)

CORNELIS TROOST

160

PREMSELA (DRS.
MARTIN J.)

ANATOLE FRANCE

382

REIJN (THEO VAN)

MENDES DA COSTA

217
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SINGELS (DR. N.J.)

HET DUIVELSBOEK

373

SPOELSTRA (BOB)

HYPERIONS KLACHT

29

SPOELSTRA (BOB)

VENUS VERTICORDIA

132

STREUVELS (STIJN)

PRUTSKE EN DE GEITJES

173

SWARTH (HÉLÈNE)

MUZIKANT

57

SWARTH (HÉLÈNE)

VOOR 'T WITTE HUISJE

159

SWARTH (HÉLÈNE)

WINTERMIDDAG

391

VERSTIJNEN (Z.)

MIJN HART

274

VERSTIJNEN (Z.)

ZOOALS EEN BLOEM

58

VETH (CORNELIS)

E.TH.A. HOFFMANN

13

WERUMEUS BUNING
(J.W.F.)

HET TOONEEL

229

WIT (JO DE)

DE VOGELTJES

97

ZERNIKE (ELISABETH) HET GOEDE HUIS
ZWIERZINA (W.K.F.)

189, 263, 334, 392

DE STEMPELSNIJDER J.J. V. 81
GOOR
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Inhoud van de kroniek.

BOEKBESPREKING, door H.R.,
D.TH.J., J. DE W., C.E., C.V., en ANNE
HALLEMA

Bladz.
59, 133, 205, 275, 348, 419

BOLDING (C.) BIJ FETTER,
69
AMSTERDAM, door R.W.P. JR., met 2
illustraties
BROUET (AUGUST) BIJ VAN
139
WISSELINGH EN CO., AMSTERDAM,
door R.W.P. JR., met 2 illustraties
COLENBRANDER (TH.A.C.)
EERE-TENTOONSTELLING IN DE
HAAGSCHE KUNSTKRING, door
R.W.P. JR., met 1 illustratie

425

DUITSCHE BEELDENDE KUNST
(TENTOONSTELLING VAN) IN
PULCHRI STUDIO, door P.C.H., I, II,
met 3 illustraties

285, 357

DIJSSELHOF (G.W.) BIJ BUFFA,
425
AMSTERDAM, door R.W.P. JR., met 1
illustratie
EXPOSITION INTERNATIONALE IN 214
DE KUNSTZAAL KLEYKAMP, door
P.C.H., met 1 illustratie
GRAPHISCHE KUNST IN HET
STEDELIJK MUSEUM, door R.W.P.
JR.

71

HOGERWAARD (GEORGE) IN DE
360
LAAN VAN MEERDERVOORT, door
P.C.H.
HOUTEN (GEORGES VAN) BIJ
285
HIRSCH, AMSTERDAM, door R.W.P.
JR., met 1 illustratie
ICART (LOUIS) BIJ BIESING, DEN
HAAG, door P.C.H.

69

KATALAANSCHE KUNST IN ARTI
(TENTOONSTELLING VAN), door
C.V., met 1 illustratie

427
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KARSEN (EDUARD) BIJ FREDERIK 281
MULLER EN CO., door C.V., met 1
illustratie
MARIS (THIJS) ‘DE DROOMSTER’
IN DEN KUNSTHANDEL
KLEYKAMP, door H.F.W. JELTES

355

MEEGEREN, (BIJBELSCHE
TAFEREELEN DOOR H. VAN) BIJ
BIESING, DEN HAAG, door P.C.H.

66

MINNE (GEORGE) IN DEN
430
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door A.O.
ONAFHANKELIJKEN (DE), door C.V. 282
PIECK (GRAFISCH WERK VAN
ANTON F.), door R.W.P. JR., met 2
illustraties

141

PILICHOWSKI (L.) IN DE
KUNSTZAAL KLEYKAMP, door
P.C.H.

356

PORTRET-TENTOONSTELLING BIJ 432
BUFFA, AMSTERDAM, door R.W.P.
JR.
RECTIFICATIE, door P.C.H.

72

THOLEN (WILLEM) BIJ HUINCK TE 429
UTRECHT, door C.v.H.
TOLLNER (BORDUURWERKEN VAN 283
FLORENCE JESSIE), door R.W.P. JR.,
met 3 illustraties
TOOROP (CHARLIE) BIJ
GERBRANDS TE UTRECHT, door
C.v.H., met 1 illustratie

427

VERRIEST (HUGO) door D.TH.
JAARSMA, met portret

422

WAALS (JACQUELINE VAN DER) †, 65
door MAURICE BERKESTEIN
WOUTERS (WILM) BIJ UNGER EN
VAN MENS TE ROTTERDAM, door
A.O., met 2 illustraties

67
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Frontispice-prenten.

G.H. BREITNER, MEISJE IN ROODE
KIMONO (Collectie Mr. H.K. Westendorp,
Amsterdam)

Tegenover bladz.
1

KÄTHE KOLLWITZ, MUTTER UND
KIND

73

B. KORTELING, KINDERPORTRET

145

DR. I. MENDES DA COSTA, PROFIEL 217
EN RELIEF (Aardewerk)
FANTIN LATOUR, STILLEVEN
(Collectie Voûte, Amsterdam)

289

ALBERT SERVAES, PIETA (Kon.
Museum, Brussel)

361
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G.H. BREITNER. MEISJE IN ROODE KIMONO.
(COLLECTIE MR. H.K. WESTENDORP, AMSTERDAM.)
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De Collectie-Westendorp
door Mr. H.F.W. Jeltes.
EVENMIN als de in een vorig nummer van dezen jaargang besproken
Collectie-Vattier Kraane is ook de schilderijenverzameling van Mr. H.K. Westendorp
te Amsterdam er eene van uitsluitend Amsterdamsche kunst. Van den
Leidsch-Haagschen, fijn-geestigen humorist B a k k e r K o r f f telt zij een paar
keurige penteekeningen, één van dezelfde soort als die, welke men in de andere,
zooeven gemelde, verzameling aantreft, n.l. een gesprek tusschen twee wel getypeerde,
deftige matrones, terwijl de andere, ‘Les apprêts du régal’ getiteld, een werkend
keukenmeisje voorstelt. In beide kan men de speelsche, vederlichte, maar raak-zekere
hanteering der teekenpen niet genoeg bewonderen. Zij bevatten - al missen zij de
delicate kleur van Bakker Korff's bekende kabinetschilderijtjes - in dat
genoegelijk-spiritueele en in die technische vaardigheid toch veel van datgene,
waardoor hij, in tegenstelling met zijn Haagschen tijd-, studie- en genre-genoot David
Bles, ons nog steeds charmeert. Een ander verteller, behalve op anekdotisch ook op
historisch gebied, de tien jaar oudere Rotterdammer C h a r l e s R o c h u s s e n , soms
een waarlijk bekorend, pikturaal verhaler, frappeert ons, in zijn tafereel van de
bejaarde châtelaine, die in haar overweldigd kasteel de vijandelijke officieren waardig
ontvangt, door een stillen, overwegenden totaaltoon, waaruit de afzonderlijke kleuren
slechts bescheiden opklinken.
Van den ouden W i l l e m R o e l o f s bezit de verzameling een zeer mooi, rijp
schilderijtje (h. 40, b. 28 c.M.), een dier kleine juweelen van schilderkunst, die, naast
zijn meer spontaan en met grootere impressionistische breedheid geborstelde
buiten-studies, hun waarde zullen blijven behouden. Het is een proefstuk van schoone
‘peinture’, van feillooze métier- èn natuurkennis. Hoe ‘lekker’ zijn de volle, sappige
groenen van den voorgrond gezet tegen het grijze wilgengroen, hoe getrouw is de
weergave van de verweerde, half-ontschorste wilgenstammen, wier zwaarbegroeide
kruinen het eendenslootje overschaduwen, waarachter een korengele verte zich
uitstrekt.
Van We i s s e n b r u c h vindt men hier drie opmerkelijke stukken, vooreerst een
heel fijn, zeer vroeg aquarelletje, een zee met schepen en ranke silhouetfiguurtjes
aan den oever; dan een klein zeegezicht met schepen onder zware lucht (in den trant
van een dergelijke schilderij in de collectie-Crone) en nog een derde zeestuk. Dit
laatste schilderij (h. 23, b. 40 c.M.), met een Weissenbruchsche uitbundigheid van
schil-
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dergenot gedaan, heeft, in koloriet en in faktuur, een zóó geprononceerd Fransch
karakter, dat men het op het eerste gezicht gemakkelijk voor een Fransch werk zou
kunnen houden. Ook het onderwerp doet haast evenzeer aan Frankrijk als aan onze
Zuiderzee denken: een groene, als bemoste kust, van waaruit een golfbreker loopt,
vormt den voorgrond, waarachter, onder een zwaarwolkige lucht, de zee, met haar
tallooze nuances van parelgrijs in tinkelende lichtspelingen.
Een kleine, schets gebleven, aquarel van B o s b o o m geeft een kerkinterieur met
biddende figuren te zien, waarin, ondanks de onafheid van een enkel détail, de
samenvattende, schilderachtige teekening van den meester terug te vinden is.
Van P o g g e n b e e k is er een curieuse schilderstudie, een dorpsbuurtje ergens in
Frankrijk, dat behagelijk aandoet door de samenstemming van het zachte groen van
boomen en struiken met het dof-rood en grijs van muren en daken en het matte
groen-grijs van de lucht, en verder nog een klein Fransch landschap, in kleurgeheel
zeer sterk onder invloed van Corot. Poggenbeek, de distinctievolle, de teeder-geaarde
schilder van intieme boomgaardjes en bloemige weitjes met koeien of kalveren, toont
in zijn latere ontwikkeling, naast hetgeen hem-persoonlijk gansch eigen is, den
invloed, zoowel in gegeven als in kleur, van den grooteren Mauve. Iets dergelijks
mag worden gezegd van v a n d e r We e l e , ofschoon deze verder nog dan
Poggenbeek van zijn voorbeeld verwijderd en in een andere gevoelssfeer staat. Maar
in deze verzameling vinden wij van der Weele's eigenlijk kunnen en streven op zijn
sterkst en gelukkigst vereenigd in een uitmuntende landschapstudie met vee, min of
meer in het kleurkarakter onzer oude schilders. Het is eerlijk en zuiverdoorvoeld
werk, onbevangener en rechtstreekscher en daardoor frisscher en aantrekkelijker dan
menig in later jaren, naar een vooral buitenslands zeer gezochten trant, vervaardigd
schilderij van dezen meester, wiens oeuvre, evenals dat van zijn ouderen geestverwant
Ter Meulen, zoo overwegend door de bewondering voor Mauve wordt beheerscht.
Van W i l l e m M a r i s ontmoeten we hier een groot, waardevol schilderij (Bonte
en witte koe aan het water) in een zeer blonden, milden toon. Heel de wijde ruimte
is vervuld en alles daarin omvangen van een egaal, grijs-omfloersd licht, van het
zonlicht-zwangere waas, dat onze vochtig-warme zomerdagen zoo mooi kan maken.
In de collectie-Westendorp is de Amsterdamsche School krachtiger dan de
Haagsche vertegenwoordigd en wel vooreerst in haar stichter en nog steeds erkend
en gevierd hoofd, A u g . A l l e b é , van wien hier twee schilderijen aanwezig zijn.
Een daarvan is een boschtafereel, gedateerd 1863, een zendingsfeest voorstellend,
waarin de vele détails van de figuren en den bosch-voorgrond in fijne kleuren en met
zorgvolle aandacht ge-
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schilderd zijn. Het humoristische der scherp geteekende figuren, waarvan de
hoofdpersoon lichtelijk aan een Daumier-type herinnert, gaat hier en daar in het
caricaturale over. Het andere stuk, Naaiend Meisje (h. 30, b. 23 c.M., gedat. 1859),
is van een voor dien tijd exceptioneele schoonheid door de boeiende, rijke kleur en
door de actie der houding-weergave.
Den grootmeester B r e i t n e r ontmoet men hier in zijn dubbele kwaliteit van
figuurschilder en van schilder van het moderne stadsaspekt. Voornaam van
dekoratieve èn koloristische werking is het Japansche Meisje. In roode kimono, een
roos in de opgeheven handen houdend, ligt zij op de met een kleurrijk tapijt bedekte
rustbank. De achtergrond is afgesloten door een goudleeren scherm, waarop de
pralende, bloeiende kleur der bloemen in het gloedvolle fond. Niet als figuurstudie,
nog minder als persoonsverbeelding werd dit werk geschilderd, doch om het groote,
rijke en sterke kleurbeeld, vastgehouden binnen de forsche en tegelijk edele lijn van
het geheel, waarin kleur- en stofweergave onscheidbaar één geworden zijn.
Breitner heeft hier voorts een Scheepswerf in de sneeuw, ergens nabij de vroegere
Teertuinen te Amsterdam. De zware, witte vracht dekt planken en getimmerten.
Hooge gebouwen, grijs en roodbruin, rijzen er achter op onder een rossig-grauwe,
sneeuwbelovende lucht.
Een gansch ander sneeuweffekt heeft een groot en gevoelig gezien Wintergezicht
van T h o l e n , dat diens persoonlijkheid en technisch vermogen op zijn allerbest ons
kennen doet. Prachtig is het spel van licht en schaduw op den besneeuwden
bosch-voorgrond, wijd, eenzaam en nachtelijk, waarachter het maan-beschenen,
donkere huis staat, geheimvol in zijn sombere verlatenheid.
Breitner, Bauer, Verster, ofschoon in hun jeugd kweekelingen der Haagsche
Academie en leerlingen van Haagsche schilders - de eerste van Willem Maris, de
tweede van S. van Witsen, de derde van den jongen Breitner - en daarna in den
aanvang hunner loopbaan de sporen der Haagsche School volgend, rekent men toch
tot de groep der Amsterdamsche kunstenaars. Van B a u e r bezit de verzameling
verschillende werken, waaronder een trotsch oriëntaal bouwwerk, een monumentale
massa in grijze nuanceeringen tegen een sterk-blauwe lucht, waarin een hel-witte
wolk drijft, en een kleiner schilderij (een stoet ruiters voor een open poort), die van
een broeiende, warme, rijk-doorwerkte kleur is.
Ve r s t e r , den zich herhaaldelijk vernieuwenden en in iedere nieuwe gedaante
zich steeds weer even diep begaafd toonenden schilder, bewondert men in een simpel
stilleven van drie tinnen kannen. In het melankolisch-bezielde, het innige, stille der
voordracht, in het sober akkoord van de grijze tinnuancen en het blauwachtig grijs
van den achtergrond gevoelt men een zekere verwantschap met Vincent van Gogh.
Gebaseerd op het oud-Holland-
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sche koloriet is een stilleven van D e Z w a r t uit diens jeugdjaren, een aquarel,
waarin het rijke geel van een met meesterschap gedane citroen prachtig werkt tegen
de donkere kleur van een flesch.
De eigenaar der verzameling mag zich verheugen in het bezit van een schilderij,
als zelfs in het buitenland niet zoo héél veel gezien wordt en ten onzent een ware
zeldzaamheid moet genoemd worden: een landschap van A n t o i n e Vo l l o n , van
wien meer voornamelijk de stillevens en bloemstukken in ruimen kring bekendheid
hebben. Deze schilderij, afkomstig uit de vroegere Collectie-J.H. van Eeghen, is de
uiting van een onuitputtelijke koloristische kracht, van een exuberante, vreugdige
kleurenlust. In het midden van het waarschijnlijk aan het oude Montmartre ontleende
landschap vormt een heuvel, waarop een molen naar omhoog reikt, het domineerende
middenpunt. Grijs is het getimmerte van het molengebouw, zwartig zijn de kontouren.
Een heerlijk kontrast daarmee vormen de voorgrond en het middenplan met hun
weelde aan groen in eindelooze nuanceeringen en allersubtielste gradaties van
tintovergangen tusschen sterk licht-groen, zacht zeegroen, opaal-blauwgroen en bleek
paarlmoer, - een tintenrijkdom, tentoongespreid met een zoo specifiek-Fransch
raffinement, dat men alleen dááraan reeds de nationaliteit van dit schilderij zou
kunnen onderkennen. Verrukkelijk is ook, zooals het licht, dat links boven den molen
door de wolkenmassa heenbreekt, naar rechts toe verglijdt, verglimt, verdwijnt. De
teekening concentreert zich, doorstuwd van een gepassioneerd élan, op de uitdrukking
van het saillante, op de samenvatting van het meest essentieele in grootheid van lijn.
Van een geheel ander temperament dan Vollon - óók als bloemenschilder - is de
bezonkene, bezadigde en beschouwende F a n t i n L a t o u r . Hem begroeten we hier
in een important stuk (h. 53, b. 48 c.M.): witte floksen in een ronde, glazen vaas
tegen het in vele zijner stukken voorkomende goudachtig bruin-grijze fond. De
schikking der bloemen treft door een ietwat grootere losheid dan gewoonlijk, de
schildering is vlot, luchtig, van groote frischheid en distinctie en zonder het
allergeringste van het eigenaardig droge, dat aan Fantin's minder spontaan gedane
bloemstukken wel eens eigen is. Het wit der bloementrossen tegen het fijne groen is
van een verinnigde, verstilde teederheid. Devote, onbewegelijke aandacht voor het
pure en stille is in heel dit werk. Van Fantin is hier ook nog een litho: een staande
naakte vrouwfiguur, die de armen naar bloemen aan een boom opheft.
Aan het bloemstilleven in wezen verwant schijnt ons D i j s s e l h o f 's rustige,
studieuse observatie van het aquarium. Klare taal spreekt tot ons een gevalletje uit
de zéér vele in zijn oeuvre: een helder-doorzichtig, groengrijs water met één enkelen
zwemmenden visch. Geheimzinniger
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doet een zeer klein schilderijtje met dergelijk onderwerp (h. 12, b. 16 c.M.) uit vroeger
tijd, geschilderd in een donkerder, warmer koloriet, met teedere, droomzoete
kleuraccenten.
Van W i t s e n 's tweetal blanke aquarellen stelt de ééne een Dordtsch-uitziende,
aan het water gelegen huizen-achterkant voor, de andere een winterschen landweg
met woninkjes onder een zwaar dek van smetteloos-witte sneeuw, waarin een
stemming van Zondagsche dorpsvredigheid tot uiting komt en de schildering van de
losse, ongerepte sneeuwvracht, fijn tegen de wittere lucht afstekend, ten zeerste te
loven is.
Méér nog dan in een vlot gedane schilderstudie van een liggend meisje zijn de
uiterste gevoeligheid voor koloristische waarde-verschillen en het verbluffend
vermogen, om nagenoeg dáármee-alleen perspektief en modelé te geven, welke den
rasechten schilder I s a a c I s r a ë l s eigen zijn, in het pastelportret eener
bruin-gekleede jonge vrouw te herkennen, dat van groote afmetingen en groote
kwaliteit is.
Ook het werk van J a n S l u i j t e r s en P i e t v a n d e r H e m ontbreekt in deze
collectie niet geheel. Vollediger in haar waarde vindt men er L i z z y A n s i n g h .
Haar in 1916 virtuoos geschilderde ‘Heksenkeuken’ is een bont, fantastisch spooksel,
een luguber dooreenwoelen van daemonische machten. Het is een harer grootere
stukken tevens (h. 64, b. 78 c.M.) onder haar oeuvre, dat, in zijn geheel, de
veraanschouwelijking vormt van een grilligen cyclus van zacht-poëtische,
humoristische grotesque, lokkende of huiveringwekkende droomvisioenen.
De echtgenoote van den verzamelaar, Mevrouw We s t e n d o r p -O s i e c k , is
haar talentvolle leerlinge, zooals een smaakvol, in 1913 gedaan zelfportret, dat
aanmerkelijke verdienste heeft uit hoofde van de kleur, de teekening, de vormvastheid
en de expressie van het gelaat, voldoende bewijst.
Behalve door de reeds vermelde belangrijke werken van Vollon en Fantin is de
buitenlandsche schilderkunst vertegenwoordigd door L e i j s , B a s t i e n L e p a g e
en R a s s e n f o s s e .
Den Belg J.A.H. baron L e i j s (1815-'69), veelal in één adem met de Braekeleer
genoemd, kent men als den romanticus en genre-schilder uit den tijd, toen de
geestlooze en pretentieuse mode, om de oud-Hollandsche en oud-Vlaamsche
‘kleinmeesters’ van het ‘genre’, van het huiselijk en historisch tafereel, te imiteeren,
heerschende was. Zijn plaats kan men eenigszins met die van mannen als Herman
ten Kate ten onzent vergelijken. Interessanter dan dit meer of minder welgelukt
imitatiewerk is ons een klein studietje, door Leijs naar de natuur met waterverf
gedaan, dat in deze collectie aanwezig is. Het bedoelt niets anders te zijn dan de
getrouwe weergave van een oud stuk muur, waarin een kruisraam met openstaande
blinden, maar, hoe liefdevol dit brokje oudheid werd aange-
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zien, voelt men in de schildering van de aaneengerijde steenen en van de
weerspiegeling van het boomenloover in de vensterruiten.
Angstvallig korrekt en wat droog gedaan, wat strak van lijn, wat onzeker en tevens
koud in de kleur en over 't geheel zonder veel van den adem des levens, is dikwijls
een figuurtje van B a s t i e n L e p a g e , wiens opvattingen en werk door de groote
moderne meesters van zijn tijd merkwaardig weinig beïnvloed werden, zonder dat
hij-zelf een groote eigen persoonlijkheid daartegenover stellen kon. In het
vrouwfiguurtje, hier voorhanden, vindt men al deze minder aantrekkelijke
eigenschappen van Lepage's schilderwijze in zeer getemperde mate weer en daarnaast
een zekere fijnheid, die hem slechts in zijn beste figuurwerk eigen is.
Niettemin is er een opvallend kontrast ten aanzien van dit alles tusschen dezen
Franschman en den Belg A r m a n d R a s s e n f o s s e , van wien men twee
naaktfiguurstukken, een schilderijtje en een met waterverf opgewerkte
potloodteekening, aantreft, die allereerst en bovenal door een hoogen graad van
gevoeligheid gekenmerkt worden. Soepel en zwierig is de teekening van het
geschilderde figuurtje en mild, van zacht licht omvleid is de kleur, lenig en levend
de houding, vloeiend het zuiver beloop der zich rondende vormen. En het is één teere
samenklank van velerlei zachte tonen, van zilverige, rose, gele en wittige tinten van
grijs. Van geen mindere gratie en innigheid is het geteekende naaktfiguurtje, dat
spelenderwijze gedaan lijkt.
Besluiten wij thans onze summiere samenvatting der zoo veelsoortige bestanddeelen
van deze schilderijenverzameling, doch niet alvorens nog daaraan te hebben
toegevoegd de mededeeling, dat haar eigenaar bovendien, gedurende de laatste jaren,
een zich nog steeds vermeerderende collectie van geheel anderen aard, namelijk van
oud-Aziatische kunst, tezamenbracht, onder welke een omvangrijke hoeveelheid
precieus Chineesch en Japansch porcelein bizondere aandacht verdient.
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Op Bali terug,
door W.O.J. Nieuwenkamp. (Slot).
IN de hoofdplaats van Badoeng, Den-Pasar, bleef ik maar kort; daar was 't mij al te
veel veranderd!
Toen ik op de vorige reis er eenige malen toefde, stond het groote paleis (of poeri)
van den laatsten radja er nog overeind. Dat was de grootste en belangrijkste poeri
van heel Bali; die telde niet minder dan 23 rechthoekige pleinen, door muren met
nauwe doorgangen van elkaar gescheiden. Een zware muur van 6 M. hoogte, omsloot
het geheel. Twee fraai bewerkte gespleten poorten gaven toegang tot het nagenoeg
vierkante voorplein, terwijl twee geweldige poorten met zware houten deuren, met
prachtig snijwerk versierd, tot de verdere pleinen voerden.
Twee dagen heb ik besteed om het paleis op te meten, en er een plattegrond van
te teekenen (die in ‘Bali en Lombok’ te vinden is).
Nu is er niets meer van over; waar het gestaan heeft, is een groot vierkant grasveld,
waar tegen den avond door de Balische jeugd voetbal wordt gespeeld!
Om dat veld staan onze nieuwe ambtenaars-woningen en kantoren. Aan één zijde
ervan is een soort openluchtmuseum opgericht; alle landschappen van Zuid-Bali
hebben daar aan mede gedaan, door een poort, een versierde muur of een klokketoren
te schenken. Het geheel is wel heel mooi (al heeft het ook geducht van de aardbeving
te lijden gehad), maar het was toch heel wat eenvoudiger en beter geweest, als men
de prachtige poorten van de poeri gespaard had. Ik heb er indertijd herhaaldelijk op
gewezen dat het toch niet aanging die mooie kunstuitingen te slopen; maar 't is toch
gebeurd. Wie deze wandaad eigenlijk op zijn geweten heeft, weet ik niet recht, dat
moet ik toch nog eens onderzoeken.
Naast het paleis stond de grootste hanenklopbaan van Bali; daar dicht bij een mooie
rijstschuur van den vorst. Maar ook die gebouwen zijn verdwenen.
Neen, Den-Pasar beviel me heelemaal niet meer!
Toen trok ik naar Kloenkoeng.
Onderweg passeerde ik talrijke verwoeste tempels en poeri's, waaronder de mooie
poeri van den Mantja van Batoeboelan. Vooral een hooge puinhoop, vlak aan den
weg, in de buurt van Blahbatoeh, maakte diepen indruk op me. Ik herinnerde me nog
duidelijk hoe ik hier in 1907 had
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zitten teekenen, een prachtige tempelpoort, met aan beide zijden van de trap, die tot
den doorgang voerde, groote steenen olifanten met ruitertjes op den machtigen kop.
Een heerlijk bouwwerk was 't, en buitengewoon indrukwekkend. En nu één vormlooze
hoop puin!
Tusschen Gianjar en Kloengkoeng kwam ik over een groote ijzeren hangbrug over
de breede steenige bedding van de Toekad Temboekoe.
Dicht daarbij aan den oever van dien breeden stroom heb ik zitten teekenen, den
hoogen oever aan de overzijde. Een reusachtige waringin overschaduwt er een kloof,
waarin een smal pad afdaalt naar de rivier. Vroeger was dat smalle wegje de eenige
verbinding tusschen Gianjar en Kloengkoeng en moest men hier de rivier doorwaden,
zooals ik dan ook op mijn vorigen tocht had gedaan. Ik zat met mijn rug maar de
brug, in de koele schaduw van den oever; en wat ik vóór mij zag en teekende was
Bali, zooals het vroeger was.
Dat was heerlijk werken toen.
Lang niet al mijn schetsen heb ik als deze kunnen maken in koele schaduw; vele
heb ik moeten teekenen in de barre zon, op 't heetst van den dag. Die hebben plassen
zweet gekost!
Last van inlanders heb ik nooit ondervonden; die gingen geruischloos voorbij of
hurkten neer op eenigen afstand en zaten dan toe te zien zonder een woord te uiten.
Maar de kamponghonden! Die hebben me wat geërgerd met hun allerjammerlijkst
kermend gejank, waarvan je kippenvel krijgt over heel je lijf. Wat hebben ze mij
vaak aan staan huilen op veiligen afstand in de poortopennigen van het erf van hun
meester; maar vaak ook slopen ze gluiperig nader tot vlak achter mij, om dan
plotseling los te barsten. Menige hond heeft van mij een kei op zijn ribbenkast gehad.
Ik toefde voor een week weer in Kloengkoeng. Ook dat was heel wat veranderd,
haast niet meer te herkennen. De poeri van den Déwa-Agoeng was met den grond
gelijk gemaakt; alleen een klein gedeelte was gelukkig gespaard (juist zooals ik dat
in Den-Pasar had willen hebben). Dat gespaarde deel bestaat uit één voorplein.
Toegang daartoe geeft een gespleten poort van roode baksteen, in een muur met
vierkante vakken, waarin opengewerkte Chineesche tegels zijn aangebracht. Zoowel
poort als muur is met zeer sierlijk ornament in paras opgefleurd. Achter op het plein
staat een groote binnenpoort. De groote houten deuren in het midden en de twee
kleinere zijdeurtjes zijn geheel met snijwerk overdekt. Zoowel dit snijwerk als de
vorm der deuren duidt sterk op Chineeschen invloed, en zijn zeker door Chineesche
werklui vervaardigd, evenals dat met de geheele poort en de voorpoort en de
buitenmuur ook wel het geval zal zijn. Bij de trapopgangen naar de deuren, op de
plaats waar bij een tempelpoort schrikaanjagende monsters staan, zijn hier
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vier knielende kereltjes aangebracht, waarvan er drie een hoogen hoed op hebben.
Dat zouden wel Hollanders kunnen voorstellen, maar één ervan is zeker een Chinees,
want onder zijn hoed uit hangt een lange staart. Op de poort zitten nog twee van die
behoedde mannekes. Oostelijk van het voorplein is een gemetselde vijver met een
eilandje, waarop een tentje, en daar weer naast staat een koepeltje op hoog steenen
voetstuk. Daar placht de laatste vorst te zitten tegen het vallen van den avond om te
kijken naar de bedrijvigheid op de vier hoofdwegen, die hier samen komen.
Ook de poeri van Tjokorda Gedé Rake, waar ik vroeger als gast had vertoefd, was
gesloopt. Het vrijgekomen terrein was in een parkje herschapen; daarin liggen nu de
kantoorgebouwen en de woning van den controleur. Schuin daartegenover is een
groote nieuwe pasanggrahan.
Maar in den naasten omtrek van Kloengkoeng valt nog van heel wat moois te
genieten, vooral van mooi geboomte. Zoo staat er b.v. bij dessa Satria, even ten
oosten van de hoofdplaats en van de toekad Oenda (waarover weer zoo'n groote
leelijke hangbrug is gespannen) een wondermooie groep van oude waringins. Die
boomen zijn heilig voor de Baliërs en ze hakken ze daarom niet om. En daar waringins
zich steeds vernieuwen door luchtwortels, die van hoog uit den kruin tot den bodem
dalen en daar wortel schieten (als ze niet door runderen vóór dien tijd, even boven
den grond, worden afgeknaagd) en tot nieuwe stammen groeien. Zoo vormen die
waringins op het laatst de wonderlijkste groepen van oude en jonge boomen, die alle
aan elkander en door elkaar zijn gegroeid. Even ten noorden van Kloengkoeng liggen
twee tempels, poera Penataran Agoeng en poera Taman Sari. Hoewel deze tempels
zoowat geheel in puin liggen en er maar enkele van de méroe's, waaronder er echter
één heele mooie met elf daken, nog overeind staan, zijn ze een bezoek toch overwaard.
Dat komt omdat op de groote ruimte er vóór twee prachtige waringins staan, die de
geheele omgeving in een mysterieus duister hullen. Onder het donkere bladerdak en
tusschen de talrijke luchtwortels ziet men de sierlijke silhouetten van de méroe's
afsteken tegen een lichten achtergrond van bergen.
Ten noorden van Kloengkoeng ligt Bangli. In de hoofdplaats daarvan toefde ik in
1906 maar heel kort, op mijn tocht naar den Batoer. Nu ben ik er langer gebleven,
ruim een week, want er viel heel wat te zien en te teekenen in den naasten omtrek.
In 1906 kon ik eerst geen toegang krijgen tot den vorst, Déwa Gdé Tangkeban.
Hij liet mij door zijn broer, Déwa Gdé Rai, vertellen dat hij ziek was. Toen ik dien
broer mijn eerste deel van ‘Bali en Lombok’ liet zien en hem vertelde van het doel
van mijn reizen, was deze er over
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opgetogen en geen kwartier nadat hij mij verlaten had, werd ik op bezoek genoodigd
bij den ‘zieken’ potentaat, die gezond bleek als een visch en mij vriendelijk ontving.
Den 30sten September 1908 werd op verzoek van den vorst diens land onder ons
bestuur gebracht en werd hijzelf als stedehouder aangesteld. In 1910 is hij gestorven
en in 1911 met grooten luister verbrand.
Nu was Déwa Gdé Rai regent van Gangli. Hoewel mijn bezoek van 12 jaar geleden
maar zoo kort was geweest, herkende hij mij dadelijk en vroeg hij mij of ik weer
veel teekeningen had om hem te laten zien.
Vaak heb ik een uurtje gezellig met hem zitten praten, vooral tegen het vallen van
den avond, als de grootste hitte voorbij was. Dan placht hij, met zijn jongere broer,
op een verhooging vóór zijn poeri te zitten om van de koelte te genieten en naar de
voorbijgangers te kijken. Kwam ik langs dan liet hij mij roepen en moest ik laten
zien wat ik weer geteekend had. Ik ging dan naast hem zitten op mijn teekenstoeltje.
Maar daar de regent altijd op den grond zat gehurkt en ik op mijn krukje dus hooger
zou zitten dan hij, sprong hij, zoodra ik het ding maar openklapte, al overeind. Maar
ik bleef zitten, en van staan had hij altijd gauw zijn bekomst. Dan liet hij een armstoel,
een oud wrak meubel, uit de poeri halen. Met zijn beenen onder het lijf gekruist nam
hij daarop plaats en zat dan hooger dan ik. Een afstammeling van een vorst kon
onmogelijk lager gezeten zijn dan een gewoon sterveling als ik slechts was. Als het
tijd werd om te gaan eten, klapte ik mijn stoeltje dicht en nam ik afscheid. Dan werd
de armstoel dadelijk weggebracht, en daalde de vorstentelg weer met zijn zitvlak op
de aarde neder. Aan het zitten op een stoel had hij geweldig het land, maar hij heeft
het menig keer moeten doen.
Ook een priester zorgt er angstvallig voor hooger te zitten dan het gewone volk
van Bali. Zoo'n eerwaarde heer uit Sangsit (Boeleleng) had eens op vendutie, uit den
boedel van een ambtenaar, die ging vertrekken, een rijtuig gekocht. Toen hij wou
gaan rijden, bemerkte hij tot zijn groote ontsteltenis, dat de zitplaats van den koetsier
hooger was dan de zitplaats binnenin. Dat euvel werd toen verholpen door een ledige
petroleumkist op de bank te zetten. Daarop zat hij gelukkig hooger dan de koetsier.
Dat hij, als de kap op was, haast dubbelgevouwen zat, dat kwam er minder op aan.
De broer van den regent, Déwa Gdé Poetoe, vroeg mij herhaaldelijk om zijn portret
te teekenen. Maar daar voelde ik niet voor, want broerlief was een geweldige vette
kolos met dik dom gelaat en scheel op den koop toe. Hij heeft het mij wel vier of
vijfmaal gevraagd, maar ik antwoordde maar, lachend, dat mijn papier veel te klein
was voor zoo'n dikkert.
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Ook bracht ik weer een bezoek aan Karangasem.
De oude Goesti Djilantik, die ik er in 1906 als stedehouder had gekend, had in
Dec. 1908, na 14 jaren trouwen dienst, zich van de regeering teruggetrokken, om
den tijd, die hem nog gegund zou zijn, te besteden om zich voor te bereiden op een
nieuw leven, hiernamaals. Geheel volgens zijn wensch, werd zijn neef Goesti Bagoes
Djilantik, tot zijn opvolger benoemd.
Op 78-jarigen leeftijd overleed de oude Goesti; 1 October 1916 werd hij met
buitengewonen luister verbrand, tegelijk met zijn twee maanden te voren, overleden
Sasaksche echtgenoote.
Weer was ik enkele dagen gast in de mij zoo welbekende poeri. Maar ik was nu
niet de eenige gast; er waren er nog een 50-tal, zoowat alle Hollanders, die op Bali
te vinden waren. Want Goesti Bangoes Djilantik vierde feest. Hij ging trouwen, en
dat was niet te vroeg, want hij verheugde zich reeds in het bezit van een 12-tal
nakomelingen. Hij vond dat ik, met mijn 4 kinderen, maar een pover figuur bij hem
sloeg! Er was een groote feesthal opgericht, versierd met bloemen en mooie Balische
schilderingen op enorme lappen wit katoen. Er werden inlandsche dansen vertoond,
begeleid met gamelan-muziek. In andere omgeving zou dat zeker heel mooi zijn
geweest, maar nu, tegen een achtergrond, bestaande uit een lange, wit gedekte, tafel,
beladen met borden, flesschen en glazen, was er van stemming geen sprake.
Behalve het groote logeergebouw, dat voor den resident en diens familie was
ingericht, was ook de vroegere woning van den ouden Djilantik voor de gasten
ontruimd. Daar had onze gulle gastheer een veertigtal bedden laten opslaan, alle
keurig netjes van nieuwe lakens en nieuwe klamboe's voorzien.
Maar gedurende het feest waarde heel geheimzinnig het malle, van allen grond
ontbloote gerucht door de zaal, dat onze gastheer van deze gelegenheid gebruik zou
maken, om zich van alle Europeanen te ontdoen, door ze naar betere gewesten te
doen verhuizen. En dat onzinnige gerucht scheen ook geloofd te worden, want vóór
't middernachtelijk uur, waarop de verhuizing zou plaats grijpen, was het grootste
gedeelte van de gasten verdwenen; alleen de resident met familie en enkele
ambtenaren bleven slapen; en ik had de keuze tusschen een 40-tal nieuwe bedden!
De hoofdplaats Karangasem is arm aan mooie Balische kunst. Dat was het reeds
bij mijn vorig bezoek. En het uiterlijk van de plaats is er niet interessanter op
geworden, de laatste jaren, integendeel.
Daarom toefde ik maar enkele dagen.
Mijn laatste bezoek gold den Batoer.
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Van 2 tot 13 October heb ik daar hoog in 't gebergte geleefd, in de heerlijke omgeving
van den heiligen vulkaan. Dat was in dubbel opzicht het hoogtepunt van mijn derde
bezoek aan Bali.
Maar hoe gaarne ik u daarvan verhalen zou, zoo zal ik dat nu toch maar niet doen.
Dat verblijf toch heb ik reeds vroeger in andere tijdschriften*) uitvoerig beschreven.
Den 17en October 1918 ging ik Bali verlaten, met weemoed in 't hart.
En zooals in mijn vorige ‘Herinneringen’ komt ook nu weer de vraag bij mij op:
‘Zal ik het wederzien?’
Ik hoop van wel; maar 't leven is zoo kort.
Reeds neigt mijn zon ter kimme.
En weet men elken dag het uur vooruit, waarop, na schemering, het licht gedoofd
zal zijn; bij 's levens éénen dag valt niet vooruit te zien.
Zoo staat de zon op 't hoogst, en denkt men aan geen avond....
en plotseling dooft het licht, en is de nacht gedaald.
Roma, December 1921.

*) In het ‘Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap’ 1919, Afl. 5, en in ‘Ned.
Indië Oud en Nieuw’ 1920, Afl. 4.
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Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776-1822,
door Cornelis Veth
HET zal den 25 Juni 1922 honderd jaar geleden zijn, dat Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann te Berlijn overleed. Hij heette eigenijk Ernst Theodor Wilhelm, en had
den naam Amadeus uit vereering voor Mozart aangenomen. Hij werd te
Köningsbergen geboren als tweede zoon van Christoph Ludwig Hoffman, een
rechterlijk ambtenaar, en zijn eigen beroep is eveneens dat van rechter geweest.
Hoeveel genialiteit Hoffmann ook als componist, kapelmeester, recensent en
caricatuurteekenaar getoond heeft, het is vooral als verteller dat hij beroemd en
bemind is geworden en gebleven.
Hoffmann wordt, nadat zijn werk eenigen tijd minder in aanzien is geweest, thans
in Duitschland*) weer veel gelezen, zijn boeken worden in allerlei vorm en met allerlei
illustraties weer uitgegeven. Deze uitgaven, en de daarvoor gemaakte moderne
illustraties, zijn zoo kenschetsend voor de herleefde belangstelling in Hoffmann's
werk, dat wij ze straks eens op zichzelf zullen bekijken. Voor het oogenblik zij
opgemerkt, dat de voorliefde van het huidige, eenigszins verwilderde Duitschland
voor den ‘demonischen’ verteller wel van zelf moest voortkomen uit den schichtigen
en somberen gemoedstoestand waarin het intellect daar verkeert, en daarnaast, dat
er in die genegenheid ook heimwee-gevoelens zijn. Het verlangen van een
overspannen hyper-intellectualisme naar de naieviteit. Hoffmann is, in zijn vaak
zwoele fantazie, in zijn spookverbeeldingen en bijgeloofsobsessies, in zijn opwinding,
zijn grilligheid, zijn verwardheid, zijn somberheid en zijn geestigheid, naïef, en het
is die onbereikbare naïeviteit, waaraan de huidige Duitsche geest, in welks
verbeeldingen een koud-cerebraal snobisme heerscht, onwillekeurig hulde brengt.
Er is in de perverse verzinsels van de tegenwoordige Duitsche litteraire
griezel-litteratuur, van Bierbaum af tot Hanz Heins Ewers toe, meer dat zich aansluit
bij Hoffmann dan bij eenig ander schrijver uit den tijd der vroeg 19de eeuwsche
romantiek: Novalis, Arnim, Brentano, Foucqué of Tieck. Deze indertijd hooger
aangeschreven dichters, tegen wie Hoffmann zelfs opzag, worden minder gelezen,
en minder nagevolgd dan hij, de veelzijdig-begaafde, die slechts uit nood tot schrijven
is gekomen.

*) Hoe weinig zijn werk hier bekend is, blijkt wel daaruit, dat toen ik in mijn Parodieën (II)
(Uitg. Mij. Elsevier) een vertelling ‘Blankensee’ in zijn trant schreef, het toch onmiskenbare
voorbeeld overal elders werd gezocht.
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Maar belangrijker nog dan Hoffmann's invloed op de hedendaagsche Duitsche
litteratuur - of een deel daarvan - is die op de Fransche romantici van de school van
1830. In dat jaar werden zijn werken in Frankrijk vertaald uitgegeven, en nog vele
uitgaven van afzonderlijke vertellingen of bloemlezingen volgden kort daarop.
Misschien heeft zijn werk, naast Bürger's bekende Lenore, nog den grootsten invloed
gehad op de mystiek-gekleurde Fransche romantiek. Vele Fransche schrijvers uit
dien tijd hebben zich zijn bewonderaars bekend. Gérard de Nerval schreef in zijn
‘Sensations d'un voyageur enthousiaste’: ‘De l'autre côté,’ la bas à l'horizon,....
savez-vous ce qu'il y a? Il y a l'Allemagne! La terre de Goethe et de Schiller, le pays
d' Hoffmann; la vieille Allemagne, notre mère à tous.... Teutonia!’
George Sand, die haar tooneelstuk La Nuit de Noël ontleende aan een hoofdstuk
in ‘Meister Floh’, schreef in de voorrede: Ses contes ont ravi notre jeunesse, et nous
ne les relions jamais sans nous sentir transportés dans une région d'enivrante poésie.’
Heine had ditzelfde hoofdstuk als ‘göttlich’ geprezen.
Charles Baudelaire wijdde in zijn ‘Curiosités sthétiques’ een beschouwing aan
‘Prinzessin Brambilla’ ‘qui est comme un cathéchisme de haute esthétique.’
In het hoofdstuk ‘De l'Essence du Rire’ zegt Baudelaire: ‘Ce qui distingue
tres-particulièrement Hoffmann est le mélange involontaire, et quelquefois
très-volontaire, d'une certaine dose de comique significatif avec le comique le plus
absolu. Les conceptions comiques les plus supranaturelles, les plus fugitives, et qui
ressemblent souvent à des visions d'ivresse, ont un sens moral très-visible; c'est à
croire qu'on a affaire à un physiologiste ou à un medecin de fous des plus profonds,
et qui s'amuserait à revêtir cette profonde science de formes poétiques, comme un
savant qui parlerait par apologues et paraboles.
‘Prenez, si vous voulez, pour exemple, le personnage de Giglio Fava, le comédien
atteint de dualisme chronique, dans la “Princesse Brambilla”. Ce personnage change
de temps en temps de personnalité, et, sous le nom de Giglio Fava, il se déclare
l'ennemi du Prince assyrien Cornelio Chiapperi; et quand il est prince assyrien, il
déverse le plus profond et le plus royal mépris sur son rival auprès de le princesse,
sur un miserable histrion, qui s'àppelle, à ce qu'on dit, Giglio Fava’.
‘Il faut ajouter’ zegt Baudelaire nog, ‘qu' un des signes très-particuliers du comique
absolu est de s'ignorer lui-même’.
Baudelaire is, van de Franschen uit dien tijd, wel degene geweest die het komische
bij Hoffmann het meest blijkt te hebben gewaardeerd (ook bij de huidige Duitschers
is het meer de fantast die aantrekt). En hier duidt hij wel zeer raak aan, waarin dat
komische uitkomt. Een vergelijking met
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een ander beroemd fantastisch verhaal meldt zich hier aan. Ik denk aan Stevenson's
‘Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde,’ die ook te zamen dezelfde individualiteit
hebben. Daar is deze dualiteit één en al verschrikking, juist doordat die twee geheel
verschillende verschijningen van dezelfde persoon weten dat zij ook de ander zijn.
Het komische treedt in, waar de onbewustheid is. Het lot van Jekyll zou zich geheel
anders hebben afgeteekend, als hij onbewust was geweest van Hyde's misdaden. Wij
mogen de vergelijking niet te ver doorvoeren, want Jekyll's persoonsverwisseling is
het gevolg van een bewuste daad, en hiervan is bij Hoffmann's dubbele figuur geen
sprake Maar men kan hier zien, hoe hetzelfde idee bij twee meesterlijke vertellers
tot regelrecht tegengestelde vondsten leidde.
Hoffmann is een schepper van het komische, meer nog dan een fijn humorist,
zooals hij een verbeelder van chimères meer nog dan van tragedies is. Om nog even
te verwijlen bij zijn Fransche vereerders, de meest belangwekkende daarvan is Balzac
geweest. Diens mooi verhaal ‘Peau de Chagrin’ is een erkende navolging van
Hoffmann's vertellingen, en onder zijn korte verhalen zijn er meerdere, die den
invloed van den Oost-Pruisischen schrijver verraden. ‘Tobias Guarnarius’, het verhaal
van den vioolmaker te Bremen, is stellig verwant aan menige korte fantasie van
Hoffmann, ‘Rath Krespel’ en andere.
Hoffmann na vele jaren te herlezen, zooals ik thans deed, om een oude liefde weer
te doen ontvlammen, geeft vreemde gewaarwordingen. Meer dan bij eerste lezing
treft ons onvermijdelijk veel onnoodige omslag, veel uitwijding en bladvulling. Dat
het hem, die vaak in zoo zorgelijke levensomstandigheden verkeerde, vaak te doen
is geweest om geld te verdienen, is duidelijk, en dat hij soms zelfs schreef, alleen
onder den drang van uitgevers, evenzeer. Uit zijn laatste levensjaar is nog een brief
bewaard, die hij aan Karl Schall schreef, en waarin wij duidelijk zien, dat hij dikwijls
meer gedreven werd dan zijn werk ten goede kon komen.
‘Um aller Wunden willen’ zoo begint de brief, ‘die sämtliche Litteratur-Blätter
jemals Schriftstellern und Dichtern geschlagen haben, bitte ich sie, Hochverehrtester!
benehmen sie unsrem guten Kaiser das unseelige Vorurtheil, dass ich an der
Schriftstellerischen Diarrhae leide und dass mir bey jeder schicklichen Ausleerung
ganz leicht und anmuttig ein Histörchen, ein Romänchen abgeht! Besagter Kaiser
weiss, dass ich eben Meister Floh beendigt, dass zu Ostern Murrs dritter und letzter
Theil erscheinen muss und doch verlangt er nichts geringeres als dass ich, wohl
bestallter und mit Akten genugsam überhäufter kammergerichts Rath, zu Johannis
d. J. das fertige Manuscript van Schmaltpfeffers Flitterwochen vor der Hochzeit,
bestehend in fünfzig Druckbogen abliefern soll! Bloss das me-
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chanische Schreiben! - man müsste vier Hände haben wie der Floh, und da zu vier
Hände zwei Köpfe gehören, so würd es nöthig seyn, dass der Kopf einen Vize-kopf
ernenne als Vizekönig, Lieutenant oder Wenigstens umsichtigen Departements Rath.’
Zoo zijn er dan een reeks van geschriften, waarin Hoffmann zich òf herhaalt,
zoodat zij een flauwe afspiegeling zijn van ander, beter geslaagd werk, of weinig
geïnspireerd lijkt. Ook zijn er in de langere verhalen, zooals ‘Elixiere des Teufels,’
‘Kater Murr’, matte en zeurige gedeelten, en tegenstrijdigheden, zoo groot en zoo
hinderlijk, dat men gevoelt hoe hij dikwijls geen tijd of gelegenheid had zijn conceptie
als geheel te overzien.
Mochten er onder de lezers van dit artikel dus zijn, die niets van Hoffmann kennen,
(er is dan voor hen nog een exquis genot ongesmaakt) zoo zullen die misschien gebaat
zijn met een bescheiden advies.
Om den smaak voor Hoffmann beet te krijgen, leze men eerst eenige van de
prachtige kleine vertellingen die op één lijn gesteld kunnen worden met die van Poe,
Stevenson, Merimée, Balzac: n.l. ‘Der Sandmann,’ ‘Das Majorat,’ ‘Der Artushof,’
Das Steinerne Herz,’ ‘Rath Krespel,’ en van de sprookjes ‘Das fremde Kind’. Vandaar
kan hij overgaan op dat langere, maar even perfecte sprookje ‘Klein Zaches,’ op ‘Der
goldene Topf,’ ‘Die Königsbraut’ en ‘Die Brautwahl,’ welke drie laatste meer
feëerieke verhalen zijn. De aparte vertelmanier van Hoffman nu eenigszins kennende,
en vertrouwd met zijn wel eens duizelig-makende vermenging van het
bovennatuurlijke en tooverachtige met het reëele, kan men de groote verhalen ‘Elixiere
des Teufels’ en ‘Kater Murr’ gaan lezen, het laatste misschien wel het best in verband
met de ‘Kreisleriana’. Een sprookje met een wat geforceerd slot als ‘Nussknäcker
und Mäusekönig’, dat ten deele voor kinderen geschreven schijnt, en daar toch niet
geheel voor geschikt is, zal de echte Hoffmann-liefhebber, die men onderwijl
geworden is, zeker ook ten zeerste waardeeren, en het dolle ‘Princessin Brambilla’
dat geheel in de sfeer is van de Italiaansche pantomine en de ‘commedia dell Arte’
zal hem niet minder boeien. ‘Meister Floh’, een van de laatste, reikt somtijds aan het
verhevene; als geheel echter is het niet zoo compleet als ‘Der Goldene Topf’ of ‘Die
Brautwahl’.
Ik heb nog lang niet al Hoffmann's vertellingen opgenoemd. Hoewel zijn stijl
onmiskenbaar is en zijn onderwerpen elkaar meestal verwant blijven, zou men toch
kunnen spreken van verschillende genres. Heel enkele vertellingen zijn historische
novellen zonder meer, zooals ‘das Fraulein von Scuderi’ en ‘Martin der Küfner und
seine Gesellen’, andere, als ‘Das Majorat’ en ‘Der Sandmann’ zijn avontuurlijk en
romantisch, en eenigszins spookachtig, en toch niet bepaald sprookjes te noemen.
Maar in verreweg de meeste vertellingen van hem zijn twee elementen: ten eerste
het bovennatuurlijke (hetzij in den vorm van het feëerieke, of wel van het in-
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fernale) en ten tweede het groteske. Tooverij, hekserij, geestenzienerij, hypnose,
dualisme, fatalisme, komen bijna in elk verhaal tusschen ons en de personen van zijn
schepping. En evenzeer komt in bijna elk van zijn vertellingen het singuliere in
uiterlijk en innerlijk van de een of andere bijfiguur iets grilligs, onwezenlijks en
potsierlijks in de situaties brengen. Daar is zelfs in het beklemmende ‘Das Majorat’
met zijn gespook en stormweer en fataliteit de figuur van den bediende Frans, in het
navrante ‘Elixiere des Teufels’, vol zonde en boetedoening, het bizarre kappertje
Pietro Belcampo! Soms is die groteske creatie de hoofdpersoon, zooals in ‘Rath
Krespel’, den ongelukkigen en edelmoedigen vader in het uiterlijk wezen van een
half waanzinnig fantast, of in ‘Meister Floh’, waar de jongeling Peregrinus Tysz zulk
een wonderlijke snaak is. Deze groteske, of komische of tragikomische personages
zijn minder reëel dan de meest caricaturale typen van Scott of Dickens, maar zij
hebben er ook niet de allure van; zij brengen een sfeer van onwezenlijkheid mee, en
maken alle handeling om hen tot een sprookje.
Hier kan worden opgemerkt, dat heel veel in Hoffmann's verhalen wijst op zijn
haat tegen het nuchtere, zakelijke, materialistische in het denken en doen der
menschen. In ‘Klein Zaches’ is een der voornaamste slachtoffers van des dichters
spot de niet zeer snuggere Vorst Bursanuph, groot voorstander van de ‘Aufklärung’.
De toovenaars en feeën in zijn sproken leggen zich met grooten ijver toe op het
mystificeeren en plagen van filisters: stijve zelfgenoegzame ambtenaars, waanwijze
geleerden. Het is waar dat diezelfde toovenaars en feeën ook wel de taak op zich
nemen om een te dweepachtig jongeling of een wat übergeschnappt meisje aan
zichzelf terug te geven: na de speelbal te zijn geweest van ontstellende
begoochelingen, ontdekken dan die jongelui op eens hun eigen in waarheid prozaïsche
wezen en alledaagsche idealen; zoo eindigen dan ook meerdere van zijn
liefdesgeschiedenissen daarin dat - ze elkaar niet krijgen! Als dan de bevriende
toovenaar of toovergodin of hoe men de in hun lot ingrijpende mystieke wezens ook
noemen wil, de bedreiging van hun liefde in de gedaante van een rijk oud minnaar
door allerlei sabotteerende goochelarijen heeft verwijderd, blijkt plotseling de
hartstocht wel overwinnelijk en de verbintenis niet zoo dringend. Zoo is het, met
allerlei variaties, in ‘Der Goldene Topf’, ‘Der Artus hof’, Die Brautwahl’. Er is iets
wrangs in deze conclusie, die de schrijver somtijds zelfs niet doet vóórgevoelen. In
de meeste gevallen heeft Hoffmann die erkenning van het ten slotte prozaïsche en
materialistische eigen ik in het meisje gelegd. Zij, het smachtend, tengere wezen van
zeventien of achttien jaar, met haar onderworpenheid en lieftalligheid, is eigenlijk
meer het voorwerp dan de draagster van idealen; in haar schuilt reeds de afkeer van
onrust en onevenwichtigheid, van avontuurlijkheid en heroiek, de praktische
huisvrouw, die ten slotte
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rust en behagelijkheid, welvaart, mooie kleeren en een goede keuken verkiest boven
romantiek. Het geestigst heeft Hoffmann het burgerlijke Duitsche meisje, passief
object van poëtischen hartstocht, geteekend in ‘Die Königsbraut,’ waar zij door den
wortelkoning een tijdlang begoocheld wordt.
Maar de uitgezochte slachtoffers van de speelsche en dolle mystificaties in de
luchtiger verhalen zijn toch de zelfgenoegzame en eigengerechtigde ambtenaars en
geleerden, die alle bovennatuurlijkheid loochenen, die de jeugd geen vrijheid en geen
stem geven, mariages de raison ontwerpen, hangen aan allerlei vormelijkheid en
maatschappelijke conventies. Hoog-komisch is Hoffmann, waar hij zulke alledaagsche
burgerlijke pausen, verwaten harken en plechtige ezels onder den invloed brengt van
zijn grillige mystificaties, ze dolle dingen doet ontmoeten en zeggen, ze onbewust
tot clowns maakt, en prijs geeft aan den spot der omstanders.
Maar lang niet altijd is Hoffmann de luchtige, beheerschte fantast, die de koorden
van het poppenspel der verbeelding in de hand houdt, en naar welgevallen regeert.
Hij heeft zichzelf waarschijnlijk wel geteekend in den übergeschnappten kapelmeester
Kreisler, de onevenwichtige, met zijn dolle streken, zijn sarkasme, zijn exaltatie,
maar ook zijn depressies, zijn schrikbeelden, zijn malice en in wilde daden geuite
verbittering. Het is somtijds zijn kracht, maar ook niet zelden zijn zwakheid, dat hij
ziet met de oogen, en spreekt met de woorden van door een geestelijken roes bevangen
of gansch ontredderde personnages.
Wilde ik trachten een denkbeeld te geven van het onevenwichtige in zijn wilde
uitwijdingen, verwarde beschouwingen, smakeloosheden, ik zou zelf allicht in te
groote uitvoerigheid en misschien in smakeloosheid vervallen. Beter bereik ik mijn
doel door het misbruik te constateeren dat hij maakt van erge uitdrukkingen, zijn
personen ‘heulen von Angst und Entsetzen’, hebben ‘verzerrte Züge’ zijn ‘dämonisch’,
de één is van den ander ‘das böse Princip’, zij worden vervolgd door ‘das dunkle
Verhängniss’ en staren met ‘todterbleichtes Wachsgesicht’ elkaar na, ze zijn
‘grässlich,’ ze kunnen ‘aufflammen in wilden Zorn’ of ‘aufschreien in der Höllenangst
wahnsinniger Verzweiflung,’ en dat alles binnen enkele bladzijden. Huizen, situaties,
voorvallen, waarmee het ‘eine eigene Bewandtnis’ heeft, komen in elk verhaal voor,
‘unheimlich’ is men doorloopend. De opwinding is in sommige vertellingen niet van
de lucht. In ‘Elixïere des Teufels’, waar hetzelfde ‘dualisme’, in Brambilla zoo
komisch behandeld, tot verschrikking wordt, komt men nooit tot rust; herediteit,
waanzin, misdaden, angsten, sarrende dubbelgangers, ongelukkige liefden verdringen
er elkaar.
Altijd weer komt het mij voor, alsof Hoffmann toch eigenlijk in het tragische maar
zelden slaagt, en het grootst is in het komische en somtijds
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tragi-comische. ‘Das Majorat’ blijft een meesterstuk in het sensationeele genre, ‘Der
Sandmann’ is onovertroffen in het tragi-comische. Dat absoluut-komische waarvan
Baudelaire spreekt, wel te onderscheiden van satire en ironie, en waarin hij misschien
een der zeldzame meesters was, is misschien toch nog betrekkelijk komisch. Want
die dolle, grillige speelschheid, waarin zich zijn fantasie in Brambilla en Meister
Floh uit, die zotte buitensporigheid, waarbij met de menschen, hun bewustzijn, hun
indivialiteitsbesef, hun gevoel van waarde en betamelijkheid zoo meedoogenloos
gesold wordt, is zij eigenlijk niet een andere vorm van noodlottigheid? Bedoelt
Hoffmann niet altijd, in zijn onderbewustheid, bij al die mystificaties, den mensch
zijn kleinheid, zijn onmacht, en het belachelijke van zijn zelfbewustzijn te laten zien,
hem te vertoonen als een speelbal van onbegrepen machten? En is het niet uit
berekening, dat het altijd de gewichtigen, de plechtigen, de steilen, de ijdelen zijn,
die het zwaarste te lijden hebben van zijn baldadigheid? Of zij, die leven in een
anderen waan, zooals de arme Nathanael in ‘Der Sandmann’, die verliefd wordt op
een pop?
Zijn sommige van die wilde verhalen, b.v. de ‘Elixiere’ als een voordracht die met
een te hooge stem is ingezet en dus vermoeiend, ‘Der Sandmann’, zijn chef d'oeuvre
in het tragi-comische, blijft beheerscht, blijft een vertelling. Als in dit luguber verhaal
van noodlotsmacht, waan en benauwenis, waarin de hatelijke goudzoeker Coppelius,
die eerst den vader en daarna den zoon verdorven heeft, zulk een funeste dubbele
rol speelt (ook weer dualisme) de schrijver langs zijn neus heen satirieke commentaren
maakt, brengt het geen wanklank in den toon der vertelling. Wij hebben aldoor
gevoeld, dat Nathanael, die zoo verliefd is op een kunstig vervaardigde pop, de
verliefdheid, de verzotheid zelf vertegenwoordigt en dat zijn ontgoochelingen, zelfs
zijn dood, de te verwachten terugval tot de realiteit zijn. En Hoffmann vertelt ons,
hoe, sinds het geval ruchtbaar is geworden, alle jongelingen plotseling verdenking
zijn gaan koesteren, dat hun verloofde mogelijk een kunstig vervaardigde pop is, die
slechts knikken en glimlachen kan, en hoe nu alle meisjes haar best gaan doen om
te laten zien, dat zij geen automaten zijn, oorspronkelijke dingen gaan zeggen, en
wat een moeite doen om anders te zijn dan precies en afgepast zooals het behoort....
‘Der Sandmann’ is zoo perfect, omdat de schrijver er altijd een beetje buiten blijft
staan, niet meetuimelt in den mallemolen van waan, angst en bijgeloof. Toch blijft
ook hier, als altijd, het onverklaarbare, dat de inwerking van onzichtbare machten
veronderstelt. Zoo is het ook in ‘Das Majorat’, die prachtige spookgeschiedenis,
waarin een geslacht ten ondergaat. Hoffmann's vernuft is wel zeer ongelijk aan dat
van de latere schrijvers van detectiveromans, die bij alles naar een logische verklaring
sturen.
Toch is de benauwenis, de depressie, die veel van zijn scheppingen
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bevangt, niet de ongemotiveerde, uit het temperament voortkomende ‘Weltschmertz’
die even later in de litteratuur optreedt, en die door Piet Paaltjens werd gehekeld.
Zijn personages, gedrukt door hopelooze liefde, belaagd door een zeer concreet
noodlot, geplaagd door geesten, gnomen, toovenaars, hebben behoorlijk reden tot
klagen
Het disharmonische in Hoffmann's kunst heeft hem, door de Fransche romantici
zoo vereerd, door zijn latere landgenooten geprezen en nagevolgd, ook vijanden
bezorgd. De formidabelste was Goethe, die weliswaar van ‘Hoffmann's talentreichen
Natürell’ spreekt maar ook zegt: ‘welcher treue, für Nationalbildung besorgte
Teilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, dass die krankhaften Werke jenes leidenden
Mannes lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen, und solche Verirrungen als
bedeutend fördernde Neuigkeiten gesunden Gemütern eingeimpft worden’. Goethe's
oordeel berustte waarschijnlijk op onvolledige kennis van Hoffmann's werken, ook
dat van Walter Scott, (die zelf door Hoffmann zeer geprezen werd) die naar aanleiding
van Carlyle's vertaling van ‘Der Goldene Topf’ en die van de ‘Elixiere du Teufels’
sprak van de ‘den ziekelijken toestand van een ontredderden geest’.
Er mag in deze beoordeelingen iets waars zijn, de kern van de zaak raken zij wel
niet, want een ziekelijke geest, gedrukt door melancholie en geteisterd door
zelfkwelling, is Hoffmann niet geweest. Integendeel, hij moet een zeldzaam groote
dosis energie, humor en levenslust bezeten hebben om te doen wat hij deed in zijn
toch niet lange leven, om nog in tijden van lichamelijk lijden zooveel werkkracht en
goede luim te toonen, om door al de lotswisselingen die hij onderging, de zorgen en
ontberingen die hij te dragen had, te blijven die hij was.
Ik moet nog enkele grepen doen uit Hoffmann's feeërieke en romantische verhalen,
en een even kort overzicht geven van zijn niet belletristischen arbeid.
De schilderachtige, schitterende beschrijvingen van de volière in ‘Der Goldene
Topf’, van de optochten en pantomines in ‘Prinzessin Brambilla’ van huis en staat
bij den toovenaar in ‘Klein Zaches’, van het speelgoed in ‘Nussknacker und
Mäusekönig,’ en vele andere, vinden misschien eer hun gelijke in de beeldende kunst
dan in de litteratuur, en naast de figuur van Callot, dien hij dikwijls aanhaalt en door
wiens barokke verbeeldingen hij vaak geïnspireerd werd, stelt men onwillekeurig
latere. Aan de fantastische illustraties van Doré moet men denken, zelfs aan Bresdin,
aan Bauer, soms ook aan des schrijvers hem waarschijnlijk onbekenden tijdgenoot
Cruikshank.
Maar zijn vis comica is volstrekt apart, onvergelijkelijk. Zijn invallen zijn somtijds
grandioos, altijd verrassend; het hoog-komische vloeit soms bladzijdenlang uit zijn
pen. De dronkemanstafereelen in ‘Der Goldene Topf’
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en in ‘Elixiere’ zijn geweldig; de halsstarrigheid, misplaatste vertrouwelijkheid, het
volslagen uit hun levensrol vallen van zijn meest ‘gravitätische’ personen is even
onweerstaanbaar dwaas als het optische tweegevecht van ‘microscopisten’ in ‘Meister
Floh’. Het kleine hof van Doorluchtigheidjes, zooals hij er gekend moet hebben, is
met onweerstaanbaren moedwil beschreven. Het feest bij den vorst in Kater Murr,
waar een van de bloemen, die zijne Hoogheid en gemalin door een kunstige mekaniek
in den schoot geworpen worden, als zij den troon bestijgen, op 's vorsten neus rood
stuifmeel achterlaat, zoodat hij onbewust een vurige en barsche uitdrukking behoudt
bij zijn minzaamste pogingen - de parade waar de idiote volwassen prins opeens op
een stokpaardje rijdend voor het front verschijnt - de minnarij van den
kanselarij-secretaris, die de voorschriften in een oud boek bij zijn vrijerij bestudeert,
- het zijn slechts enkele voorbeelden van zijn waarlijk dol-grappige bedenksels. Meer
bedoeling ligt in de wederwaardigheden van het monstertje Klein Zaches met zijn
uienhoofd, dat minister wordt, een Hans die door zijn domheid voortkomt, omdat
hij de gave heeft ontvangen, dat alle knappe en geestige dingen die gezegd en gedaan
worden door anderen, hem worden toegeschreven, en die de orde van den
groengevlekten tijger ontvangt, welke op zijn wanstaltig lichaam handig bevestigd
wordt door den meester kleermaker Kees - welke Kees dan weer door den vorst tot
hof-snijder benoemd wordt, doch dezen geen pakken mag maken, daar Z.H. hem
ondanks alles voor een beunhaas houdt.
Een fijne, ontroerende humor is in de eerste hoofdstukken van ‘Meister Flok,’ die
door Heine en George Sand zoo worden geprezen
Hoffmann beschrijft daar, hoe de zonderlinge, eenzelvige Peregrinus Tysz, die,
na een lange buitenlandsche omzwerving teruggekeerd, moest vernemen dat zijn
beide ouders gestorven waren, zichzelf nog altijd een kerstfeest bereidt, zooals vader
en moeder hem schonken, met kerstboom, lekkernijen en speelgoed, en zich dan een
paar uur in zijn gelukkige jeugd indroomt, om vervolgens al dat moois aan een arm
gezin te brengen, en daarna den nacht eenzaam en weemoedig rond te dolen. Prachtig
is in deze wonderlijke fantasie de gemoedsgestelheid van den droomer, die zich een
eigen wereld schept, beschreven.
Zoo is er meer in Hoffmann, en het maakt ons zijn kunst lief, ondanks alle
disharmonie, verwarring, herhaling en overdrijving.
En wat die ‘ziekelijkheid’ betreft, die Goethe en Scott zoo afkeuren - wij staan
daar toch wel wat anders tegenover dan in dien tijd. Zou men ook niet Goya, of
Redon, zonder meer ziekelijk kunnen noemen?
***
Pruisisch ambtenaar! Kon het wonderlijker? Deze visionair met zijn soms morbide,
soms barok-komische fantasieën, deze psycholoog met zijn
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flitsen van clairvoyance, deze hater van de conventie, het vlakke, enge, legitieme,
was Pruisisch ambtenaar - rechter!
Zijn carrière had dan ook alles behalve een ordentelijk verloop. Reeds zijn vader,
die ook rechter was, moet een man van ongeregelde neigingen zijn geweest; de
moeder, uit een filistreuze burgerlijke familie, pijnlijk ordelijk en conventioneel, was
zenuwziek. Het huwelijk was ongelukkig, de man liep weg, en de jonge Ernst werd
opgevoed in een huis met menschenschuwe vrouwen en een pedanten bekrompen
oom ‘Ottchen’. Zijn sombere, onvrije jeugd heeft den stempel gedrukt op Hoffmann's
beter leven, zijn haat tegen enge en kleine begrippen doen groeien, maar hem ook
stof verschaft voor zijn creaties van zonderlingen, want er waren er veel in de familie:
kleine menschjes in pruimkleurige en scharlaken jasjes en gepoederde pruiken. Het
was een muzikale familie overigens en die poëzie was de eenige welke den jongen
in het sombere huis opzocht. Hij zelf leerde al vroeg verschillende instrumenten
bespelen, en fantaseerde veel.
Hij studeerde in de rechten, en werd spoedig, op zijn 24ste jaar, te Posen aangesteld.
Deze betrekking verbeurde hij, door op een feest caricaturen te teekenen van zich
gewichtig voelende gasten o.a. een generaal. Hij werd verplaatst naar Plotzk, een
negorij. Hij was intusschen gehuwd met een Poolsch meisje. Het huwelijk, dat niet
ongelukkig was, temde hem niet. Hij begon in dit stille oord te schrijven. Naar
Warschau verplaatst, leidde hij een bezig en vroolijk leven. Toen Napoleon Warschau
bezette, moest hij vluchten, werd arm, verloor zijn eenig kind, kwam in de zorgen.
Daarna werd hij kapelmeester te Bamberg, vervolgens piano- en zang-leeraar. Hij
componeerde, schilderde tooneeldecoraties, zong in de kerk. In 1813 trok hij naar
Dresden als orkestdirecteur: zijn eerste novellen verschenen. Door protectie van zijn
ouden trouwen vriend Hippel werd hij in 1815 te Berlijn aangesteld, waar hij nog
zeven jaren geleefd heeft.
Hoffmann was maaglijder, en moest soms tijden lang een zeer streng diëet houden.
Dat hij werkelijk, zooals men, evenals bij Poe, op gezag van zijn wilde fantasie
verondersteld heeft, een drinker was, is door niets bewezen. Zijn gezellige
bijeenkomsten met den acteur Devrient bij Luther en Wagner, het Berlijnsche
wijnhuis, waren zijn voornaamste recreaties. Zijn werk als rechter schijnt hij met
ijver en plichtsbetrachting te hebben vervuld. Echter niet zonder, naar het schijnt
meer dan eens, gevaar te hebben geloopen wegens zijn moedige weigering om het
despotisme te dienen tegenover revolutionairen (Het was de tijd van den Jugendbund)
Ook is een voorstel tot zijn ontslag bij den koning ingediend wegens indiscretie: hij
zou in ‘Meister Floh’ den spot hebben gedreven met de rechterlijke macht, en daarvoor
gebruik hebben gemaakt van officiëele acten. Hij schrapte de passage, diende een
gratieverzoek in, vergezeld van een verdediging, die de koning ‘zeer knap’ noemde.
Hij kwam er af met een reprimande.
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Met Tieck en Brentano was hij goed bekend, met de la Motte Foucqué en Adelbert
von Chamisso zelfs intiem. Hij componeerde een opera ‘Undine’ op Foucqué's tekst;
deze werd 23 maal te Berlijn opgevoerd; na den brand van het Schauspielhaus niet
meer. Die brand, waarbij alle decoraties, kostuums, en het manuscript zelf voor zijn
Undine verloren gingen, en waarbij zijn eigen woning gevaar liep, werd door
Hoffmann in een humoristischen brief met teekening beschreven!
Hij componeerde nog een groot werk ‘Die Schlacht bei Leipzig’, onder den naam
van Arnulph Vorwerter, en schreef vele recensies in tijdschriften en couranten. Ook
over het tooneel had Hoffmann een weloverwogen oordeel, en van theatertoestanden
groote kennis.
Reeds eenige malen zijn hier Hoffmann's teekeningen vermeld.
De krabbels zijn gemakkelijk en geestig gedaan, in het bijzonder behoort daaronder
een groote, grappige compositie, die zijn woning, het uitzicht, het verkeer, en allerlei
fantastisch gedoe daaromheen voorstelt. Zelfs figuren uit zijn werken, kennissen en
vrienden, allerlei groepjes in vlotte aanduiding zijn te vinden op dit kostelijk blad
papier.
De Napoleon-caricaturen schijnen duidelijk te wijzen op den invloed van de
Engelsche spotprenten van Gillray e.a. dien ook bekende Duitsche caricaturisten in
dien tijd ondergingen.
Sommige van de sprookjes-vignetten, b.v. dat voor ‘Nussknacker’, en vooral voor
‘Das fremde Kind’ hebben een argeloosheid die men in knapper werk vergeefs zoekt.
Ook het omslagprentje voor ‘Das Gastmahl’ van Comtessa heeft een Nelly
Bodenheim-achtige, stemmige knusheid.
Doen veel van zijn vlugge schetsjes aan die van Thackeray denken, ook daarin
gelijkt zijn gave als teekenaar op die van dezen anderen schrijver, dat hij in grooter
werk faalde. Thackeray's illustraties voor zijn sprookje ‘The Rose and The Ring’
zijn kostelijk; als hij op reëeler terrein komt, en werkelijke menschen moet uitbeelden,
als in zijn andere boeken, schiet hij te kort. Hoffmann's grafisçhe conceptie van ‘Der
Sandmann’ is stellig ver beneden de litteraire gebleven, en zelfs ‘Klein Zaches’
bevredigt niet.
Guitig van uitdrukking is daarentegen zijn ‘Schlemihl reist zum Nordpol’.
Hoffmann was een groot bewonderaar van ‘Peter Schlemihl’ en Hitzig schreef aan
Foucqué dat Hoffmann, die alle imitatie haatte, toch niet had kunnen nalaten het
denkbeeld nog eens toe te passen in zijn ‘Verloren Spiegelbeeld’. (Die Abenteuer
der Sylvesternacht). Het prentje met de grillige figuren, door Neureuther gegraveerd
en van een onderschrift voorzien, is een harde weergave van het origineel.
Hoffmann heeft echter stellig zelfkennis getoond, door zijn eigen werk niet drukker
te illustreeren.
Ten aanzien van een zoo rijk verteller, is het van meer dan gewoon belang, hoe
beeldende kunstenaars zijne scheppingen hebben weergegeven. De eerste
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illustraties van zijn werken die ik ken zijn die van Theodor Hosemann. (1844). Deze
gemoedelijke en soms fijne Duitsche schilder en illustrator bleef in zijn prenten
nuchter en zakelijk, maar hij had geest en ‘Biederkeit’ zoodat hij wel nooit grootsch
in het grillige wordt, doch nooit bepaald ernaast is. Een der eerste Fransche uitgaven
werd door Tony Johannot geïllustreerd, die destijds zooveel mooie romantische
vignetten maakte; ik ken die helaas niet. Wél kan ik hier laten zien eenige fraaie
prenten van Gavarni voor de Contes fantastiques de Hoffmann, die wel tot zijn
allermooiste illustratiewerk behooren. Gavarni transponeert Hoffmann in het
gracelijke, en ontdoet hem dikwijls van het sensitieve, maar de romantiek in zijn
oude knechts, zonderlinge dandy-achtige gepruikte heertjes, wanstaltige dwergen of
grille heksen, of in zijn poëtische jonge studenten en Burschen, meisjes en vrouwen
past zich wél bij den - eenmaal vertaalden! - tekst aan. Hij overtreft zich in de
spookachtige figuur van den ouden knecht die aan de dichtgemetselde deur krabt op
de plek waar hij een moord bedreef (Das Majorat) en men vergelijke zijn prachtige
Klein Zaches en Coppelius (der Sandmann) met de zwakke concepties van den
schrijver zelf.
Doré zou zeker van het feeërieke in Hoffmann meer gemaakt hebben, hoewel
George Cruikshank sommige dingen daarin nog beter zou hebben benaderd (zie Cr.'s
prachtige etsjes voor Schlemihl!)
Als curiositeit is hier aan een hulde van Alexander Verhuell, aan ‘Hoffmann de
fantast’ plaats gegeven, ook aan een fraaie teekening van den modernen Hollander
G.H. Grauss.
De tegenwoordige Duitschers - uitgaven zijn legio - blijven vaak beneden zijn
verbeelding, of wel vervallen in het gemaniereerde. Toch is in sommige prenten van
Ernst Stern iets grotesks, dat uit den geest van het werk gevloeid schijnt. Uiterst
belangrijk schijnt mij - meer dan de wat slordige krabbels van Becker - de poging
van Karl Rössing om in een soort van primitieven, half-cubistischen houtsneetrant
Hoffmann's chimère-achtige sfeer te benaderen. Vooral de volgende passage in ‘die
Brautwahl’ is geslaagd; n.l. het verhaal van den Geheimen Kanzlei-Sekretär Tussmann
‘Und wie von unwiderstehlicher Gewalt gehetzt, walze ich die Spandauerstrasse auf
und ab, und halte in meinen Armen statt der Dame einen garstigen Besenstiel, der
mir das Gesicht zerkratzt, während unsichtbare Hände mir den Rücken zerblauen,
und um mich her wimmert es vor Geheimen Kanzlei-Sekretären Tussmanns, die mit
Besenstielen walzen’.
Laat ik eindigen met dit voorbeeld van het fantastische spel dat Kammergerichtsrath
E.Th.A. Hoffmann, de geniale verteller, dreef met het menschelijk zelfbewustzijn
en den waan der gewichtige kleine zielen.
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KARL RÖSSING. ILLUSTRATIES VOOR ‘DIE BRAUTWAHL’.

WALTER BECKER. ILLUSTRATIE VOOR ‘DIE KÖNIGSBRAUT’.
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VIRGINIA CLEMM-POE.
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Het voormalige buitenverblijf van Poe in Fordham,
door J.H. van Klooster.
POE is een van de weinige Amerikaansche schrijvers die in Europa algemeen
waardeering gevonden heeft en aan wien vele Europeanen van den beginne af zich
verwant gevoelden.
Amerikaansche idealen, zooals men die bij zijn tijdgenooten als Hawthorne, Lowell,
James en anderen kan aantreffen, zijn hem vreemd. Zijn kunst is absoluut egocentrisch
en van een hooge intellectualiteit, die vooral duidelijk uitkomt in zijn korte verhalen.
Geen wonder dan ook dat de Russen, die zelf meesters zijn in het componeeren van
korte vertellingen (c.f. C. Alphonzo Smith, Poe, How to know him), hem het eerst
vertaalden; dat zijn kunst in Frankrijk zoo grooten opgang maakte, in Romaansche
landen in het algemeen van grooten invloed was.
Baudelaire voelde zich een geestverwant van Poe, vertaalde een gedeelte van diens
werk en werd zelfs beschuldigd Edgar Poe te hebben nagevolgd. ‘Maar’ zegt
Baudelaire, ‘weet ge waarom ik Poe vertaalde met zoo'n groot geduld? Omdat hij
mij zoo na stond. Toen ik voor het eerst een boek van hem in handen kreeg, zag ik
met schrik en vreugde niet alleen onderwerpen waarvan ik gedroomd had, maar heele
zinnen die in mijn gedachten waren gekomen en die hij 20 jaar te voren geschreven
had’.
Hanz Heinz Ewers, die behoort tot de periode van ‘Das Grauen’, volgde getrouw de
voetsporen van Poe zonder echter ooit de hoogte van den meester ook slechts van
verre te benaderen. Hij is te grof en mist het fijne onderscheidingsvermogen dat Poe
kenmerkt en ook diens originaliteit. Hij demonstreert hoever men niet moet gaan en
hoe men heel gemakkelijk de grenzen kan overschrijden.
Een ander geestverwant van Poe is Aubrey Vincent Beardsley, de Engelsche
teekenaar, jong gestorven aan het einde der vorige eeuw maar in den korten tijd van
zijn leven kwam hij tot een wonderlijke volmaking en hij gaf wat hij te geven had.
Zijn kunst is in hoofdzaak decoratief, rijk van uitvoering en beheerscht door een
overrijpe fantasie, niet altijd door het intellect voldoende getemperd. Beardsley heeft
invloed ondergaan van de preraphaelieten, dat komt vooral in de vormen van zijn
gezichten duidelijk uit. Daar echter het decoratieve bij hem op den
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voorgrond staat, dient men vooral te letten op de voortreffelijke wijze waarop hij
een vlak vult en hoe daarin de menschelijke gestalten zich vormen naar overzinnelijke,
overgevoelige verbeelding, en naar zijn geest die op de grenzen van het decadente
is. In verband hiermede zij vooral gelet op de illustraties voor Oscar Wilde's ‘Salome’;
De zwarte cape, De climax en andere. Het is niet vreemd dat deze jonge man, die
verlangde naar het goede, maar van alle zonden dezer wereld in zijn geest bewust
was, tenslotte stierf in den schoot der moederkerk.
Ook kan het niet verwonderen dat zijn pen enkele verhalen van Poe begeleidde.
Zoo vond ik illustraties van ‘Het masker van den rooden dood’; men ziet den dood
verschijnen in het midden van een gemaskerd feest -. ‘De val van het huis Usher’:
de laatste erfgenaam door het noodlot geslagen -. ‘De zwarte kater’: de kater boort
zijn uitgestoken nagels in een vrouwenhoofd dat door pijn vertrokken is -. ‘De
moordenaars van de Rue Morgue’: hier is een eigenaardige tegenstelling tusschen
geest en beest -.
Over het algemeen echter maken deze teekeningen den indruk van te behooren
tot een vroeger stadium in de ontwikkeling van den kunstenaar want ze zijn in
onderdeelen niet zoo goed verzorgd als b.v. de Salome-teekeningen.
Het werk van genoemde Europeanen, evenals dat van Poe, is als die overrijpe vruchten
die al te zoet smaken, maar hun versche geur verloren hebben.
In de Amerikaansche letteren van de 19de eeuw was Poe dan ook geen gewoon
verschijnsel en populair is hij nooit geweest, al is zijn talent door tijdgenooten wel
degelijk erkend en wel voornamelijk na de publicatie van ‘The Raven’ in 1845. Men
had echter ontzag voor zijn critisch talent, scherp en onomwonden zei hij wat hij te
zeggen had. Poe is vóór alles de intellectueel die analyseert in koelen bloede, zoodat
men zich wel eens afvraagt of hij een hart had, en die daarom zoo'n kille maar tegelijk
fascineerenden invloed heeft op vele van zijn lezers. Dezelfde koele analyse kan men
vinden in Bourget's ‘Le Disciple’, die als vergif kan zijn voor de ziel en die men bij
meer modernen kan aantreffen.
Brander Matthews in zijn ‘Gateways to literature and other essays’ zegt van Poe
dat hij geen groot genie is, dat zijn gave ongewoon was maar beperkt en het algemeen
menschelijke in vele opzichten niet benadert. ‘Wat Poe ons had te geven en wat we
zoo van noode hadden - hetgeen we echter niet beseften - was kunst. Hij toonde ons
terecht wat techniek is en wees op de blijvende waarde van volmaakten vorm, juistheid
van structuur, harmonie in onderdeelen en zekerheid in uitvoering. Hij keerde zich
af van de onderwerpen die zijn land- en tijd-
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genooten vervulden, en vreemdelingen mogelijk benaderden hem eerder omdat hij
niet verwant scheen aan zijn geboorteland, niet de krachtige strijdlust daarvan
representeerde’. En op een andere plaats: ‘Hij vond zijn stof niet in de dagelijksche
stemmingen van den mensch maar hij zocht het abnormale, het ziekelijke, het
zonderlinge, het ongewone. Bovendien zelfs wanneer hij gevoel voor het groteske
had, dan ontbrak hem humor, die nauwkeurige vertolker van hetgeen menschelijk
is, hij bezat geen blijheid, geen lach om met zijn tranen te mengen’.
Brander Matthews is wat erg eenzijdig in zijn kritiek op zijn landgenoot. Humor
bij Poe is wel niet zoo in het oog springend als bij vele andere Amerikaansche
schrijvers, maar ontbreekt hem toch niet geheel. Poe echter is in de eerste plaats
criticus en zijn intellect dat hoog en koel is en voor niets terugdeinst, helpt hem in
de ontwikkeling van zijn korte verhalen, waarin hij een meester is, en zijn gevoel
voor schoonheid, voor kleur en vorm is hem van dienst in zijn gedichten waarvan
enkele onsterfelijk zijn, hetgeen meer is dan van menigen auteur gezegd kan worden.
In verband met een en ander zou een subtieler analyse van Poe's karakter misschien
niet onnoodig blijken te zijn.
Ook zijn uiterlijke omstandigheden hebben voor wie belang in hem stellen hun
beteekenis en wie denkt niet spoedig aan de drie laatste jaren van zijn leven die hij
doorbracht in Fordham, in het kleine houten huisje, opgetrokken in Hollandsch
kolonialen stijl; waar hij woonde met zijn jonge zieke vrouw en zijn schoonmoeder,
in groote soberheid en armoede.
Fordham, in Westchester County, oostelijk van Manhattan Island, nu behoorende
tot de Bronxborough, was in dien tijd op 15 mijlen afstand van New-York gelegen,
geheel buiten en op een heuvel; het huis, in groen verborgen, moet een idyllischen
indruk gemaakt hebben; een veranda langs den voorgevel, een primitieve, smalle
veranda.
‘Het huisje was omringd’, schrijft een bezoeker, ‘door een grasveld zacht als
fluweel en schoon als het beste tapijt. Een groote, oude kerseboom spreidde daar zijn
dichte schaduw rondom zich’.
De oorspronkelijke schoonheden van den Fordhamheuvel zijn nu verdwenen door
de zich uitbreidende wereldstad. Hooge huizen verrezen vlak naast het nederige hutje
aan den ouden Kingsbridgeweg, zoodat het ternauwernood meer in het oog viel. Ten
slotte besloot men het te verplaatsen en in stand te houden als een herinnering aan
den grooten ongelukkigen schrijver. Men legde beslag op een stuk onbebouwd terrein
aan den anderen kant van den weg en herschiep dat in het zoogenaamde Poe-park,
waarin zich ook een buste van den dichter bevindt. Men verhoogde het gebouwtje
zoodat men nu op de veranda komt door middel van een trapje.
Het kleine houten huis doet vreemd aan in het aspect van een nieuwe
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stadsbuurt. Met groote zorg heeft men getracht het interieur in Poe's geest te
restaureeren en jaarlijks komen nu honderden bezoekers hulde brengen aan de
nagedachtenis van een man, die, of men van hem houdt of niet, toch altijd indruk
maakt en die door zijn kritischen geest zooveel heeft gedaan voor de Amerikaansche
literatuur. De Amerikanen zijn ware heldenvereerders en men heeft al het mogelijke
gedaan een reliek uit het begin der vorige eeuw voor het nageslacht te bewaren.
Krijgt de bezoeker van dit Fordham-hutje niet een eigenaardige gewaarwording
wanneer hij denkt aan Poe's hooghartigheid en ziet de schamelheid van de omgeving
waarin hij zijn laatste levensjaren sleet, waarin zijn jonge, teere vrouw stierf en waar
zijn schoonmoeder Maria Clemm de huishouding bestuurde?
De schoonheid van de omringende natuur, nu verdwenen, heeft natuurlijk haar
stralende uitwerking laten voelen daar.
Maar de winters, hoe hard zijn die tegen de bewoners geweest?
Men denkt ook aan de jonge vrouw met de lijdende uitdrukking op het gelaat die
haar broze leven eindigde in het barre seizoen. Wat was ze voor Poe? Was het louter
haar schoonheid die hij aanbad en waarop hij, toen ze nog een kind was, reeds beslag
legde? Arm klein vogeltje, dat hem toch weldra ontsnappen zou.
Men ziet in het huisje het kamertje, laag onder verdieping, schuin afgetimmerd,
waar ze in haar ziekte lag, waar bijna geen ruimte is en ruw meubilair staat. Het bed
in deze kamer, een schommelstoel en een spiegel in de zitkamer daarnaast, is alles
wat van Poe's bezittingen in deze omgeving over is, maar de meubels en
huishoudelijke artikelen zijn aangevuld deels door duplicaten, deels door
gebruiksvoorwerpen uit dien tijd.
Men kan zich voorstellen hoe Mrs. Clemm het kleine keukentje en de overige
vertrekken zoo helder hield als mogelijk.
Dáár Poe in zijn eenvoudige stoel voor het kleine bureau en Virginia, gelukkig of
tevreden misschien, in het gevoel verzorgd te worden door twee menschen die van
haar hielden.
Aan den wand de oude verweerde spiegel in vergulden lijst; en een raaf bij het
venster die de bezoekers herinnert aan het gedicht dat Poe's naam vestigde.
Eenige oude Poe-portretten en relieken zijn hier nog te zamen gebracht, die het
gebouwtje tot een soort museum maken.
Er is iets kunstmatigs in dit bouwvallige huis temidden van groote steenen
bouwwerken, het doet pathetisch aan, is echter van onschatbare waarde voor een
beter begrip van de jaren 1846-49 uit Poe's leven en daarom zeker de belangstelling
waard.
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Hyperion's klacht,
door Bob Spoelstra.
'k Heb mijn handen gescheurd aan de koperen hengsels
van der hemelen deur, die mijn dreuningen droeg;
mijn schedel omtressen de sliertende zengsels
van 't goudene haar, waar de bliksem in sloeg.
Nu zit 'k op de rand van de zinkende aarde....
de luchten verbleken.... mijn schoudren zijn vaal....
door mijn vingers verglijden de kruimels, die 'k gaarde
van 't godenfestijn in de hemelenzaal.
Het zonnevuur, zinkend in brandende strepen
door wagglende wolken, omsloot eens mijn hand,
en 'k sloeg hunne blinking tot brandende repen,
en droeg hen ten gordel en voorhoofdsband.
Eéns brak ik de donkere nachtvruchten open;
den morgen ontpelde ik aan peerlende schaal;
ik liet door mijn vingers de uren verlopen,
en leunde in de hemelen ten avondmaal.
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Met blinkende lenden doorwaadde ik de wolken,
die gordlen de aard met een weifelend dek....
ik scheer met mijn voet de schuimende kolken
van 't borrelend lavavuur, als ik mij strek
en zwiepende buig mijn glanzende leden,
en sla door den hemel een lichtende brug....
de krimpende aarde ontvalt mij beneden....
de tritsende sterren beroeren mijn rug!
.................
Mijn rondende rug is geknakt en gebogen
over 't hoofd in mijn handen op wanklende knie....
'k wil verdoven mijn oren, verblinden mijn ogen,
mijn hoofd wordt omweend door de zeemelodie....
Ik zit op de rand van de zinkende aarde....
de sterren verbleken - mijn schoudren zijn vaal,
door mijn vingers verglijden de kruimels, die 'k gaarde
van 't godenfestijn in de hemelenzaal.
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Op de baan van Montivilliers,
door Paul Kenis.
DOOR het bronzend wijngaardloover waaronder de rijpe druiven blauwden zeefde
één enkele schuine zonnestraal in de aschblonde schemering van het zomerprieel
waar de drie vrienden zaten, om al de zeven kleuren van den regenboog te breken
rond den voet van den hoogen kristalroemer waarin nu ook de groengulden
Vouvray-wijn met rijker tintelingen aan het parelen en sprankelen ging.
Van de Seine, die beneden aan het zacht hellend grasperk haar wateren van
uitgegloeid metaal, waarin heel den hemelbrand weerspiegeld lag, onhoorbaar zacht
tegen het oeverlisch voortschuurde, voer reeds een koeler adem over den laten tuin
en ritselde in een eerste dorrend blad; de bladermuur die ginder verre aan den overkant
steil en hoogop uit het water rees, lag in blauwe lommerschaduw, maar de hooger
gelegen heuvelkam was nog geel en groen met witte huizenblokjes en een blanker
torenvierkantje daarboven uit.
De gastheer knipte zijn linker-oog dicht om in dien laatsten straal den wijn nog
met kennersblik te monsteren; dan dronk hij met kleine slokjes, de lippen vooruit
gerond en luid smakkend met de tong; m o n s i e u r l ' a b b é dronk met diepe lange
teugen, tusschen zware zuchten in, het hoofd achterover en de vijf vingers van de
linkerhand wijd open gespalkt op zijn ronden buik; terwijl m o n s i e u r l e b a i l l i ,
die zijn roemer in één teug reeds geledigd had, zijn zware zilveren snuifdoos te
voorschijn haalde en aan zijn beide vrienden presenteerde.
- Voorwaar, voor een christenmensch, is dit wel een verschrikkelijke dood, beaamde
m o n s i e u r l ' a b b é , terwijl hij de snuifkorreltjes van zijn bef wegknipte en een
grooten rooden zakdoek aan het ontplooien ging, maar wij mogen hopen dat de Heere
in Zijne barmhartigheid het den armen zondaars niet te scherp aanrekenen zal. Zoo
de man ook in zijn jeugd en mannelijken leeftijd heeft gefaald, moge zijn latere
levenswandel de jaren des aanstoots doen vergeven, toen hij het kleed dat hij droeg
ontheiligd heeft.
- Zoo gruwelijk als dit door den gemeenen volke wordt verteld, vervolgde nu de
b a i l l i , is dit einde toch niet geweest. De man is een natuurlijken dood gestorven.
Den volgenden morgen, toen het gerucht van deze vreemde zaak mij ter oore kwam,
ging ik lijk mijn ambt mij zulks voorhoudt, van mijn schrijver vergezeld, naar het
huis van den houtvester waar het lijk zich nog steeds bevond, ten einde aldaar het
protokol op te stellen volgens usancie en costuym. Ik vond er den armen
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m o n s i e u r Prévost dood uitgestrekt op het praalbed onder den baldakijnhemel met
de gordijnen van groen damast.
- Zoo is hij heengegaan, zonder dat de laatste sakramenten van onze Moeder de
Heilige Kerk, hem tot troost en lafenis konden zijn op de lange reis, onderbrak de
a b b é . Want een half uur later, heer baljuw, heb ik u dan ook bij het sterfbed
aangetroffen, waar wij beiden slechts konden vaststellen dat alle hoop vervlogen
was. Doch daar ook een leven van dwalen en falen nimmermeer het oorspronkelijk
priestermerk uitwisschen kan, en M o n s e i g n e u r d e C o n t i hem zelfs tot zijn
kapelaan had aangesteld, schoon hij dit ambt slechts zelden vervulde, zoo hebben
wij zijn stoffelijk overschot - de Heer moge de ziel indachtig zijn - ter aarde besteld,
met al de eer die wij daarbij den priester, den dienaar der Kerke, verschuldigd zijn.
- Maar, zoo vroeg nu de gastheer, terwijl hij opnieuw de glazen vulde en een
zomermug wegjoeg die gonzend het prieel was binnen gedreven, vertelt men dan
niet dat hij slechts schijndood was en dat de dorpsbarbier, die voorgeeft de snijkunde
te beoefenen, van de gelegenheid gebruik willende maken om het lijk te bestudeeren,
den ongelukkige levend zou hebben gevild, zoodat deze, toen men hem het ontleedmes
door de ingewanden dreef, met een schreeuw uit zijn verdooving ontwaakte om nog
levend den dood voor oogen te zien?
- Verwonderen kan het ons niet, dat als een leven zoo veelbewogen is geweest,
de volksmond daar ook het voorbeeld van een verschrikkelijk uiteinde aan vast
knoopen wil. Maar ik zegde het reeds; dit zijn praatjes; zoo erg is het niet geweest:
m o n s i e u r P r é v o s t had den avond doorgebracht bij enkele vrienden te Chantilly,
en toen hij door het bosch naar Saint Firmin keerde, waar hij een huisje bewoont dat
hem door zijn uitgever Didot werd afgestaan, werd hij door een beroerte getroffen.
Een voerman die bij 't krieken van den dag een vracht tarwe naar de molens van Creil
voer, vond het lijk reeds koud en versteven, dat hij dan aanstonds naar de
houtvesterswoning heeft gebracht. Deze liep naar den dorpsbarbier die, ofschoon
volkomen nutteloos, nog een aderlating heeft beproefd, wat wellicht als aanleiding
tot deze praatjes heeft verstrekt. De ware toedracht der zaak is, zooals ik ze u heb
verteld, en waarvan het geloofwaardig relaas door mijn schrijver werd opgemaakt
in het protokol, dat ik dan ook bezegeld en bekrachtigd heb.’
Een tijd lang loomde de stilte door het prieel waarin nu een groene schemering
gleed sedert ook de laatste zonnestraal verdwenen was. De parlemoeren knoopen
aan het bombazijnen ondervest van den gastheer glimden zachtjes terwijl hij de wit
bepoederde pruik schudde en hernam:
- Voor onze nationale letteren is deze dood wel zeker een verlies, want het kan
geen van u beiden onbekend zijn dat de boeken van m o n -
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s i e u r P r é v o s t d ' E x i l e s ten hoogste werden geprezen en gewaardeerd.
- Maar voor velen zijn zij een voorwerp van ergernis geweest, zoodanig zelfs dat
ware zijn inkeer niet zoo duidelijk gebleken, ik er voorwaar niet toe had mogen
besluiten het stoffelijk overschot een plaats in de gewijde aarde te gunnen. Niet
slechts heeft hij het kleed dat hij droeg onteerd door eerst l e g r a n d s e m i n a i r e
d e S a i n t - S u l p i c e en later nog herhaalde malen het klooster te ontvluchten om
onwaardige deernen achterna te loopen, maar hij heeft zich niet geschaamd dit
liederlijk gedrag, ten aanzien van geheel de wereld, in zijne boeken bloot te leggen,
zoodanig zelfs dat een dezer werken, als verderfelijk voor de goede zeden, op de
p l a c e d e G r è v e te Parijs, openlijk door beulshanden werd verbrand.
- Als ik mij niet bedrieg, dan zijn L e s a v o n t u r e s d u C h e v a l i e r
D e s g r i e u x e t d e M a n o n L e s c a u t het boek dat gij bedoelt; maar ofschoon
het mij, als baljuw, dan ook allerminst past de ordonnanciën en sentenciën der hooge
heeren van het parlement met vermetele lichtvaardigheid te beoordeelen, mogen wij,
onder vrienden, toch wel bekennen dat deze niet altijd de uitwerking hebben die men
er van verwacht. Inderdaad, het valt niet te ontkennen dat m o n s i e u r P r é v o s t ,
grootendeels aan dat boek juist, de vermaardheid te danken heeft die hij in de wereld
der fraaie letteren genoot, noch dat dit vonnis wel veel personen zal hebben aangezet
om deze avonturen te lezen.
Verboden vrucht smaakt immer zoet: heb ik zelf niet - het is nu jaren geleden, ik
was toen pas getrouwd en nog prokureursklerk bij dit baljuwschap, dat door mijn
zaligen heer schoonvader werd bekleed - eens het kamermeisje van mijn vrouw
betrapt terwijl zij bezig was met dit boekje te lezen. Zij trachtte het onder haar schort
te verbergen, maar de tranen die haar over de wangen stroomden, bewezen hoezeer
de avonturen van den c h e v a l i e r en van Manon haar hadden ontroerd. En toen ik
haar een strafpredikatie wilde houden over het lezen van zoo'n verderfelijk boek,
bekende zij al snikkend dat ze het van mevrouw zelve ter leen had gekregen en zij
beiden met elkander, zoo dikwijls over het lot dier ongelukkige minnaars hadden
tranen gestort. Zelf heb ik dan ook deze avonturen willen kennen en, ik schaam mij
niet zulks te bekennen, ondanks de levensondervinding die ik bij mijn ambt heb
opgedaan, heeft deze lezing mij meer dan eens ontroerd.
- Het is een werk dat voorzeker alle gevoelige harten treffen moet, deed de heer
des huizes opmerken; en niet zonder reden beweren velen dat de schrijver nimmer
deze aandoenlijke tonen zou gevonden hebben zoo hij zelf dat alles niet had beleefd.
Wel begrijp ik dat m o n s i e u r
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l' a b b é hier, het alles behalve stichtelijk vindt als iemand die het geestelijk kleed
gedragen heeft, aldus het schouwspel zijner dwalingen ten aanschijn van geheel de
wereld ontbloot, maar de minnaars der fraaie letteren zullen het m o n s i e u r
P r é v o s t veeleer als een voortreffelijkheid aanrekenen dat hij het leven in zulke
kleuren geschilderd heeft. Ook heeft menigeen zich afgevraagd welke vrouw hij met
Manon heeft bedoeld, en in hoeverre de eigen levenservaring van l' a b b é P r é v o s t
gelijken tred met de avonturen van ridder Desgrieux heeft gehouden. Zelf heeft hij
daarover nimmer gesproken, zoodat ik ook nooit heb verteld dat ik hem vroeger reeds
eenmaal heb ontmoet, toen wij beiden nog jonge lieden waren, en dat in een
omstandigheid die mij toelaten zou over deze zaak eenige opheldering te geven. Daar
gij dus, m o n s i e u r l ' a b b é , en gij m o n s i e u r l e b a i l l i , beiden het boekje
kent waarvan de schrijver gisteren ten grave werd gedragen, zoodat ik niet langer
vreezen moet met dit verhaal eenige onbescheidenheid te begaan, wil ik u thans
vertellen hoe ik op de baan van Montivilliers naar Le Havre-de-Grâce, m o n s i e u r
l ' a b b é P r é v o s t of liever ridder Desgrieux met Manon Lescaut heb ontmoet.’
De spreker schikte zich gemakkelijk in zijn leunstoel terwijl zijn beide vrienden
aandachtig nader schoven. Aan den gezichtseinder dreef in de Seine nog het purperen
bezinksel van de ondergaande zon, maar overal elders werden de wateren staalgrauw
terwijl het hooge struikgewas en de dicht-beblaarde boomenkruinen daar stonden
als blauwe schaduwen in het weifelend licht van den dag. Aan gene zijde van de
hulstenhaag, waarboven regelmatig de glad geschoren pyramiden van een rei
laurierboompjes uitstaken, klonk het klappen van een zweep en het geschok van een
late kar over den landweg. Als het laatste geluid in de verte verklonk, begon de heer
des huizes:
- Niet altijd heb ik, zooals gij weet, het geluk gehad mijn dagen te kunnen slijten
in deze rustige omgeving, die mij door het verkeer met trouwe vrienden nog zooveel
dierbaarder geworden is; huis en landgoed heb ik door eigen arbeid moeten verwerven,
want ik behoor tot den t i e r s - é t a t , iets waar ik minstens evenzeer trots op ga als
een edelman op den naam dien hij met het vaderlijke erfdeel slechts in ontvangst
hoefde te nemen. Mijn vader woonde in het q u a r t i e r d u M a r a i s te Parijs, waar
hij een uitgebreiden lakenhandel dreef, en ofschoon hij zijn zaken welvarend mocht
noemen, moest ik hem toch, als zijn eenige zoon, reeds van mijn prille jaren ter zijde
staan, zoodat ik wel zeggen mag dat ik, nauwelijks van de schoolbanken verlost, het
eerste deel van mijn leven in den winkel achter de toonbank of de kantoorboeken
heb gesleten.
Als ik ouder werd gebeurde het vaak dat mijn vader mij de zaken
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toevertrouwde die hij buiten de stad en ook op verder afgelegen plaatsen te
verhandelen had, daar hij, behalve dat het reizen te paard of per postkoets voor zijn
jaren te vermoeiend viel, oordeelde dat een handelaar reeds van jongsaf moet leeren
in alle omstandigheden zich terecht te helpen. Zoo kwam het dat ik meermaals met
gewichtiger opdrachten werd belast dan die welke men gewoonlijk aan jongelieden
van mijn leeftijd toevertrouwt, waarbij ik tot mijn voldoening mag bekennen dat ik
nimmer het vertrouwen dat er in mij was gesteld heb beschaamd.
Eens gebeurde het - ik was toen ongeveer negentien jaar oud - dat mijn vader mij
gelastte naar Le Havre de Grâce eenige balen Indisch goed te gaan afhalen die daar
per schip werden verwacht. De bonte doeken van Calcutta en Madras werden toen
door de Parijzer schoonen zeer gegeerd, zoodat elke Oost-Indiër die binnenliep van
een aanzienlijke keus was voorzien. Gewoonlijk werden die schepen bij hun aankomst
reeds overgeladen of zooniet te Rouaan, waar de groote markt voor die goederen
was en vanwaar men ze dan verder verscheepte met de lichters die de Seine opvaarden
naar Parijs.
Maar mijn vader die een fijn handelaar was, had berekend dat als ik in Le Havre
de Grâce, aan boord zelve mijn keus wist te doen om de aangekochte goederen per
as te bezorgen, hij minstens veertien dagen vóór zijn konkurrenten de laatste
nieuwigheden ter markt kon brengen en hen allen in de schaduw stellen. Het was
een lange reis en een moeilijke taak voor een jongeling van mijn leeftijd, maar niet
de eerste boodschap van dien aard die ik reeds had volbracht, zoodat mijn eigenliefde
zich slechts gestreeld gevoelde door de verantwoordelijkheid die er op haar woog.
Van Parijs tot Rouaan ging de reis per postkoets en overnachtte ik telkens in de
gasthoven waarvan mijn vader, die zelf de reis reeds menigmaal had gemaakt, mij
een lijstje had meegegeven. Dan, daar de diligence mij voldoende door elkaar had
geschokt, besloot ik het tweede gedeelte te paard af te leggen, ten einde aldus eenige
afwisseling in dien langen tocht te brengen.
Het was in het begin van het najaar, ongeveer hetzelfde tijdstip als nu, een
overheerlijk weer om te reizen, en ik was een uitstekend ruiter bovendien, want mijn
vader, die in alles mijn toekomst had voorzien, had ook dit gedeelte van mijn opleiding
niet vergeten. Twee wegen lagen voor mij open naar de haven aan den Seinemond;
beneden, eerst een tijd den stroom langs tot aan Caudebec, Lillebonne en
Saint-Romain de Colbosc, ofwel hooger op, langs Motteville, Yvetot, Bréauté en
Montivilliers.
De eerste weg is de kortste en de meest gebruikte ook; het is de
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groote baan; l e p a v é d u R o y van Le Havre de Grâce over Rouaan naar Parijs.
Maar vooral in dit jaargetijde jagen de Noordwesterwinden de stormen en
herfstnevelen door deze Seine-vallei, terwijl verder nog van Lillebonne en Tancarville
tot aan Gonfreville l'Orcher deze baan door de ongezonde moerassen van de
Seine-monding loopt, zoodat het, bijzonderlijk voor den reiziger te paard, geraadzamer
is den langeren weg over de hoogten te kiezen.
Zoo vertrok ik met het aanbreken van den dag uit Rouaan en liet al spoedig het
spitse torentje van Malaunay rechts liggen om, bij den flinken stap van mijn draver,
tegen den noen Yvetot te bereiken vanwaar ik, na er het ontbijt en een paar uren rust
te hebben genoten, nog vóór den avond gevallen was, te Bréauté het mij door mijn
vader aanbevolen gasthof vond.
De reis van Rouaan naar Le Havre kan in twee dagen gemakkelijk worden afgelegd;
ik had reeds de twee derden achter den rug, zoodat dit laatste gedeelte slechts een
plezierrit werd. Het weder was standvastig mooi gebleven van af mijn vertrek uit het
q u a r t i e r S a i n t M a r t i n ; in den vroegen morgen was het een genot onder den
blauwen hemel over het witte lint van de breede baan te rijden, terwijl de dauwdroppen
glinsterden op het gras van de grachten bezijden den weg.
Van af Bréauté volgde ik de groote baan van Fécamp naar Montivilliers, over
zacht golvende heuvelruggen, waarop het Normandische landschap lag uitgespreid;
de appeloogst was nog niet begonnen; het loover had een kleur van roestend metaal
waarop de roode vlekken van rijpe vruchten lichtten; de groote hoeven lagen diep
verscholen, midden in hun boomgaard, achter den hoogen met dubbele rij boomen
beplanten aarden wal, maar de kleinere huisjes vertoonden op de helling van bruin
en groen hun witte en roze gevels volgens den sierlijken Normandischen bouwtrant
met zwarte balken doorlijnd.
Het zal u, mijne Heeren, misschien verwonderen, mij aldus over deze dingen te
hooren spreken op een wijze die u veeleer aan de taal van m o n s i e u r P r é v o s t
d ' E x i l e s zelven, of aan die van de heeren der E n c y c l o p é d i e , lijk m o n s i e u r
D i d e r o t of m o n s i e u r J e a n J a c q u e s R o u s s e a u , dan aan die van een
handelaar doet denken. Maar die morgen is mij met al zijn bijzonderheden zoo helder
in het geheugen gebleven dat ik heden, nu mijn vrije uren mij meer verlof laten om
mij met de dingen des geestes bezig te houden dan dit het geval was toen ik geheel
door mijn handeldrijven in beslag genomen werd, wellicht zonder het te willen in
mijn redeneering de woorden en gezegden gebruik uit de boeken met welker lezing
ik thans mijn tijd tracht te slijten.
Even voorbij het dorpje Epouville, waarvan men den doffen slag der
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watermolens door het geboomte heen tot op de groote baan vernemen kan, moet men
de brug op de L é z a r d e over, waarvan de wateren een tijd lang, beneden in de
vallei, langs den weg heen vloeien. De L é z a r d e is slechts een kleine rivier, die
even voorbij Harfleur, aan de p o i n t e d u H o c , in de Seine uit gaat monden, maar
haar grijsgroene wateren hebben de kronkelend vlugge bewegingen van de hagedis
welker naam zij draagt, om wat verder weer lui door het gras te schuiven met gulden
glanzen in het zonnelicht. En ik ken, voor den reiziger op de baan, geen aangenamer
schouwspel dan daar beneden in de diepte, die glinsterende golfjes gâ te slaan als
spartelde er in het groen een vischje met zilveren en gouden schubben door het gras.
Vroeg in den morgen nog, bereikte ik Montivilliers met zijn fonteintje naast de
kerk en in de schaduw van een paar oude kastanjeboomen het vermaarde gasthof
waar ik een laatste maal pleisteren wilde alvorens de havenstad te bereiken. De
forellen die men in de L é z a r d e vangt, worden wijd in den omtrek geroemd, en ik
wil niet ontkennen dat het vooruitzicht op dien fijnen disch, begoten met eene flesch
ouden cider die in meer dan een opzicht de vergelijking doorstaat met het
Vouvray-wijntje dat ik de eer heb u thans te schenken, ten slotte nog gekruid met
een glaasje brandewijn van Calvados, niet geheel vreemd was aan het humeur
waarmee ik zoo vroeg al mijn reis had ondernomen.
L' A u b e r g e d u L i o n d ' O r te Montivilliers is een dier oude, eerzame
gasthoven, die daar als een ware lust voor den reiziger langs de baan schijnen te
liggen; ik gaf mijn paard aan den stalknecht die al eerst geen verdere bevelen
behoefde, daar hij dadelijk bemerkte dat het goede dier een flinken rit achter den rug
had; dan bestelde ik het maal en wandelde het kerkplein op om in afwachting de
merkwaardigheden van het stadje te bekijken.
Toen ik uit de blauwe schaduw van de koetspoort weer het helder zonlicht van de
straat in trad, werd mijn aandacht plots getroffen door een man die daar, aangeleund
tegen den bornpaal van de poort, luide te snikken stond. Het was een jong mensch
die ongeveer van mijn leeftijd kon zijn, sober maar netjes gekleed, al droeg zijn pak
ook de sporen van een lange reis; hij was stemmig in het zwart, met witkanten lubben
en jabot, en ware 't niet de gespoorde rijlaarzen en de degen aan de zij, had men hem
voor een jong geestelijke genomen. Zijn zwarte drie-steek was op den bornpaal
gevailen; hij hield het aangezicht half afgewend achter den voorarm verborgen; hij
droeg geene pruik maar zijn lichtbruine haren waren saamgebonden met een lint dat
telkens op en neder rukte bij de zware zuchten die hij locsde.
Dit ongewone schouwspel van een man die zich aldus in volle straat overgeeft aan
zijn smart, wekte natuurlijk mijne bevreemding; heel zijn
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uiterlijk trouwens droeg die niet te bepalen kenteekens die dadelijk een h o m m e
d e q u a l i t é verraden; er lag iets zoo innemends in die smart dat ik mijn hart
bewogen voelde en zachtjes de hand op zijn schouder legde om hem mijn diensten
aan te bieden.
Hij keerde zich plots om en voer met de hand over het gelaat; dan groette hij met
heusche r é v é r e n c e :
- Vergeef, s e i g n e u r , zegde hij, deze overmatige smart die u voor een man
onwaardig moet schijnen. Maar gij ziet hier een ongelukkige dien de goden met hun
gramschap vervolgen. Gelieve het u, laat mij over aan mijn lot; dit is toch al te wreed
opdat menschenhulp er iets tegen zou vermogen......
Deze woorden wekten niet slechts mijn medelijden, maar, ik wil het graag
bekennen, prikkelden ook mijn nieuwsgierigheid. Ik nam hem bij den arm, raapte
zijn steek op en voerde hem zoo mede onder de boomen voor de kerk, terwijl ik
trachtte hem moed in te spreken met de woorden die het harte, bij dergelijke
gelegenheden ingeven kan.
Het was kort vóór den noen, zoodat het plein en de straat verlaten lagen en geen
onbescheiden oog er aan dacht dit tooneel gade te slaan; de stilte lag met de schaduw
op het plein. Een haan kraaide in de verte, het gemurmel der fontein stoorde alleen
den zwaren zucht waarmee de vreemdeling mijn troostredenen beantwoordde. Dan,
toen ik bleef aandringen, en steeds verder vroeg of ik niet op de een of andere wijze
behulpzaam kon zijn, antwoordde hij:
- S e i g n e u r , gij zijt wel goed u aldus het leed van een vreemdeling aan te trekken;
uwe gevoelens bewijzen slechts het verhevene van uw gemoed. Dankbaar aanvaardde
ik dus uwe hulp, doch ik zou deze onwaardig zijn zoo ik u niet het vertrouwen schonk
dat uw heusche bejegening verdient. Helaas! het verhaal mijner wederwaardigheden
zou u slechts vervelen; zoolang reeds word ik door een gruwelijk noodlot achtervolgd
dat de geschiedenis ervan eentonig wordt en zonder eenig belang voor den
vreemde......
Deze woorden, zooals gij denken kunt, waren voor mijn weetgierigheid een prikkel
te meer. Ik verzekerde den jongen man van het aandeel dat ik in zijn droefheid nam,
er bij voegend dat het voor hem ook een verluchting zou zijn, zijn boezem uit te
storten in het gemoed van iemand die niet beter vroeg dan hem van dienst te zijn.
En daar ik oordeelde dat de waard uit de L i o n d ' O r op dit oogenblik ongeveer
met de forellen klaar moest zijn, noodigde ik den vreemdeling uit mijn maal te deelen
opdat hij mij aldus rustig zijn wedervaren zou verhalen, wat de onbekende dan ook
na een korte aarzeling aannam.
Ik had de tafel achter in den tuin doen dekken waar deze uitzag op de snel vlietende
rivier; aanvankelijk raakte de vreemdeling nauwelijks
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de spijzen aan doch staarde somber in het water, als dacht hij er aan in deze ondiepe
beek een einde voor zijn leed te zoeken; maar nadat ik hem, met het glas in de hand,
gedwongen had mij een paar malen bescheid te doen, behaalde de natuurlijke
levenslust de bovenhand op het droefgeestig gemoed en toen, na het maal, een paar
glaasjes C a l v a d o s de hoofden hadden verhit en de tongen sneller deden slaan,
begon hij van zelf zijn verhaal.
- Al ziet gij mij hier ook in een toestand, die zoowel mijn staat als mijn afkomst
onwaardig is, zoo ben ik toch een kind van goeden huize en heb ik een opleiding
ontvangen die met mijn geboorte in overeenstemming is. Ik heet Antoine François
Prévost d'Exiles en werd geboren in Artois te Hesdin waar mijn vader prokureur van
het baljuwschap was......
Ik zal u, m o n s i e u r l ' a b b é , en u m o n s i e u r l e b a i l l i , de lange
geschiedenis niet herhalen van den jongen man die, zooals gij het reeds hebt geraden,
niemand anders was dan de schrijver die hier een paar dagen geleden, in het woud
van Chantilly, een droevigen dood heeft gevonden. En het verhaal dat hij mij deed
hebt gij reeds gelezen: het was de historie van ridder Desgrieux en Manon Lescaut.
De jonge man bekende mij hoe zijn ouders hem tot den geestelijken staat bestemden
en hij steeds een voorbeeld van vlijt en godsvrucht was geweest, tot hij ruim een jaar
geleden, toen hij na de vacantie terug naar het seminarie keerde, terwijl hij te Amiens
op de postkoets wachtte, het meisje ontmoette waarvoor hij plots heel zijn toekomst
vergat. Hij moest naar het seminarie en zij naar het klooster; maar beiden verkozen
de vrijheid om samen hun liefde uit te leven tot, na enkele maanden, de prokureur
van Hesdin het verblijf van zijn zoon te weet kwam en dezen naar huis, zijn liefje
echter naar de S a l p é t r i è r e , het G r a n d H o p i t a l te Parijs deed voeren.
Gij kent het vervolg van de geschiedenis: de jonge Prévost keerde naar het
seminarie terug, met alle goede voornemens bezield, totdat hij zelfs in S a i n t
S u l p i c e op glanzende wijze zijn thesis in de theologie verdedigde. Maar de naam
zelf dien de jonge geestelijke had verworven, werd hem noodlottig, want Manon die,
aangelokt door den bekenden naam van den theoloog, de disputatie had bijgewoond,
kwam hem na den afloop in het p a r l o i r gelukwenschen en dan...... ja......
m o n s i e u r l ' a b b é zelf zal voor zoo'n zonde misschien wat gemakkelijker de
absolutie verleenen.
Meer dan eens had de jonge man zijn verhaal onderbroken om vrijen loop aan zijn
verdriet te laten, nu de herinneringen hem weer zoo levend voor den geest traden;
slechts mijn vriendelijk aandringen deed hem telkens weer besluiten voort te gaan.
Ik weet niet in hoeverre
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hij rechtzinnig was, want ik was jong nog, en onervaren, en weinig met de wereld
bekend; maar aan wat hij verhaalde en verder verzweeg kon ik ongeveer raden wat
er verder was geschied: hoe de geldmiddelen van het jonge paar al spoedig ten einde
raakten, zoodat de c h e v a l i e r dan zijn toevlucht had moeten nemen tot allerlei
i n d u s t r i e s , die hem geenszins ter eere konden strekken en waarover ik hier liever
een menschlievend stilzwijgen bewaren zal.
De straf bleef trouwens niet lang uit, want een der gepluimde slachtoffers, die
f e r m i e r g é n é r a l was, deed zijn beklag aan den l i e u t e n a n t d e p o l i c e ,
die beiden in het gevang deed werpen.
- Juist een week geleden, zoo besloot de jonge man dit verhaal waarin hij veel
minder getracht had zijn eigen dwalingen dan het gedrag van Manon te
verontschuldigen, gelukte ik er in uit mijn gevangenis te ontsnappen, doch helaas!
slechts om te vernemen dat Manon Parijs verlaten had, onder geleide van een piket
g a r d e s f r a n ç a i s e s en in gezelschap van een groep f i l l e s p e r d u e s , zooals
zij zelve tot de ballingschap naar de nederzettingen in de Nieuwe Wereld veroordeeld.
Een paar dagen geleden slechts waren de ongelukkigen langs de groote baan op
Rouaan naar Le Havre de Grâce vertrokken, waar zij voor L e s I l e s zouden worden
ingescheept. Wat kon ik doen? Ik verkocht alles wat ik bezat; een vriend was zoo
goed mij met zijne beurs behulpzaam te zijn, zoodat ik mijn ongelukkige Manon
achterna kon snellen om ten minste met haar de ballingschap te deelen. Nog vóór
Rouaan haalde ik de ballingen in, die ik sedert dien stap voor stap heb gevolgd. Maar
mijn middelen waren weldra uitgeput; ze dienden slechts om het lot van Manon wat
te verzachten, welke gunst ik van haar bewakers dan nog telkens in klinkende munt
betalen moest. Nu heb ik mijn paard in pand moeten laten terwijl Manon heden
morgen met de andere gevangenen werd verder gevoerd......
Terwijl hij zijn verhaal eindigde was de jonge Prévost weer zoozeer door zijn
smart overmand dat ik vruchteloos trachtte hem nieuwen moed in te spreken.
Wat zal ik u zeggen, mijne vrienden; ik zelf ook was jong, en schoon mijn opleiding
als handelaar mij al vroeg geleerd had den tocht des harten te bedwingen, kon ik niet
dan met een innig medegevoel en, ja ook wel met eenige verdoken bewondering,
opzien naar mijn kennis die op mijn leeftijd reeds zoozeer de liefde had gekend en
dergelijke avonturen had beleefd. Op die jaren komt de vriendschap even snel als zij
verdwijnt; ik zegde het u reeds, er lag iets zoo aanminnigs in dien jongen man, hij
was zoo bescheiden van voorkomen en zoo zachtmoedig in zijn optreden, zijn verhaal
had mij ondanks de enkele versluieringen zoo oprecht in de ooren geklonken, dat ik
mij dadelijk zijn vriend gevoelde
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en niets onbeproefd wilde laten om hem uit den nood te helpen.
Behalve de som die hij mij voor den handel had toevertrouwd, had mijn vader mij
ruim van reisgeld voorzien, zoodat het mij niet moeilijk zou vallen om bij te springen.
Toen ik m o n s i e u r P r é v o s t mededeelde wat ik voor hem doen wilde, kon hij
mij eerst niet gelooven; dan viel hij mij om den hals, noemde mij zijn weldoener en
zijn redder, en overlaadde mij verder met duizend dankbetuigingen, erbij voegende
dat ik, door Venus voorspraak, niet anders dan gelukkig in mijne liefde kon zijn.
Wij waren spoedig overeengekomen wat er te doen stond. Aan den waard uit de
A u b e r g e d u L i o n d ' O r , wien hij zijn paard had verpand, betaalde ik de
achterstallige schuld, zoodat hij zijn reis kon vervolgen en stelde hem verder nog
een kleine beurs ter hand voor de eerste noodwendigheden. In de havenstad zouden
wij verder zien hoe hij de reis naar de Nieuwe Wereld in gezelschap van zijn beminde
Manon volbrengen kon.
De afstand tusschen Montivilliers en Le Havre de Grâce bedraagt slechts een paar
mijlen, zoodat wij ons moesten haasten indien wij de groep nog wilden inhalen vóór
hij de stad had bereikt, al zou het ons desnoods ook daar niet moeilijk vallen de
ballingen voor de Nieuwe Wereld terug te vinden. Maar sedert m o n s i e u r P r é v o s t
weer in bezit van zijn paard gekomen was, kende zijn ongeduld geene palen meer.
Op een flinken draf togen wij op weg, zoodat wij enkele minuten later reeds het
dorpje Rouelles, aan den ingang van het woud van Mongeon bereikten, waar wij
vernamen dat de ballingen gepleisterd hadden. In het woud zelve vertraagden wij
een weinig, want onze beide paarden begonnen vermoeid te worden van de lange
reis, en wij beiden, ondanks onze haast, voelden ons rustiger onder de gewelven van
de breede kruinen waarvan de bladeren de kleur begonnen te krijgen als waren ze
lange doordrenkt door de gulden najaarszon.
Toen wij, op de hoogte, den zoom van het woud bereikten, lag heel de
Seine-monding daar plots aan onzen voet, in den lichten herfstnevel die uit het water
begon op te rijzen en waardoor, aan den overkant van de baai de kust van Honfleur
nog even zichtbaar werd. Vóór ons lag Graville Sainte Honorine, met den korten
vierkanten stomptoren der abdij waarvan de trappen en terrassen zich in de helling
te verschuilen trachten. Links in het Oosten lag Harfleur reeds half in den
snelstijgenden Seine-mist verloren, waardoor de L é z a r d e nog als een smal
donkergrauw lintje zichtbaar bleef, maar vóór ons rechts, lag de door François I
gebouwde havenstad in volle pracht, met haar magazijnen en pakhuizen, kaaien en
werven waar schepen en lichters,
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korvetten en fregatten, Indië-vaarders en slavenhalers zich verdrongen of met bolle
zeilen voorbij den ronden toren voeren die den ingang van de haven verdedigde.
Verder, naar het Westen toe, boog de lijn van de baai, met hier en daar een op het
strand getrokken visschersschuit, zich naar den C a p d e l a H è v e toe, die zwart
en loodrecht zijn voet midden in den Oceaan schijnt te zetten. Achter de kaap was
de zon juist ondergegaan, zoodat een paar visschershutten daar op de hoogte, niet
grooter dan een dobbelsteen, nog in den rozen weerglans lagen van het laatste licht.
Wij reden nu de gemakkelijke helling af naar de stad, even de kapel van de kleine
voorstad, l e b o u r g d ' I n g o u v i l l e voorbij; daar waar de weg plots links afslaat,
aan het klooster van de p é n i t e n t s , haalden wij de groep bannelingen in, waaronder
de beminde Manon, die voor mijn vriend zooveel meer dan zijn eigen leven was.
Een half dozijn g a r d e s - f r a n ç a i s e s , aangevoerd door een sergeant, begeleidden
een grooten open wagen waarop een tiental ongelukkige f i l l e s p e r d u e s deels
op een paar schoven stroo gezeten waren; enkelen keken uit den wagen op straat
waar, uit de eerste huizen van de stad, het volk kwam toegeloopen om den vreemden
stoet te zien voorbij trekken; anderen schertsten ongegeneerd met de soldaten of
riepen tot het volk allerlei onbehoorlijke aardigheidjes die ik hier, uit respect voor
m o n s i e u r l ' a b b é , maar niet herhalen zal.
M o n s i e u r P r é v o s t d ' E x i l e s , als hij mij de gracie en lieftalligheid van
Manon geschilderd had, had zich door zijn liefde niet laten verblinden, noch zich
aan eenige overdrijving schuldig gemaakt, want onder al deze ruwe vrouwen herkende
ik haar dadelijk, ook ondanks het grove kleed en de vernederende omstandigheden,
zoodanig deed haar ingetogen bescheidenheid en ondanks alles nog onmiskenbare
distinctie haar onder de anderen opmerken.
Zij was, in een hoek van den wagen, op een bundel stroo gezeten, het gelaat in
beide handen verborgen om aan al die ruwe nieuwsgierigheid te ontsnappen; zoodat
onder de witte kap slechts de aschblonde haren op den blanken hals zichtbaar waren.
Ondanks de droeve omstandigheid waarin mijn vriend zich bevond moest ik hem op
dat oogenblik - bedenk dat ik zelve nog jong en dus licht ontvlambaar van harte was
- bijna benijden, om de liefde die hij van zoo'n bevallige d e m o i s e l l e genoten
had.
M o n s i e u r d ' E x i l e s had zich dadelijk tot den sergeant gewend die hem
blijkbaar scheen te kennen en reeds ruw ter zijde wilde dringen toen een paar
geldstukken hem tot betere gevoelens brachten, zoodat de c h e v a l i e r nu langs den
wagen op kon rijden, waar hij met zoete woordjes Manon trachtte moed in te spreken.
Wij waren nu mid-
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den in de stad, zoodat de toeloop volk om de f i l l e s p e r d u e s te zien, die naar de
Nieuwe Wereld gingen, steeds grooter werd, terwijl het ongewone gezicht van den
jongen man die daar naast de kar reed om de schreiende Manon te troosten, nog meer
de nieuwsgierigheid wekte.
De c h e v a l i e r scheen dien oploop zelfs niet te bemerken, mara zelf kon ik niet
nalaten te bedenken, dat zich in die menigte misschien de korrespondent van mijn
vader bevond, of, zoo niet, wellicht iemand dien ik de volgende dagen, bij het
afhandelen mijner zaken ontmoeten kon en het hem dan geen goed denkbeeld van
de eerbaarheid van mijn persoon noch van de soliditeit van ons huis kon doen
opvatten, mij in dergelijk gezelschap te zien. Ik nam dus mijn vriend ter zijde om
hem misschien wel wat plotseling mede te deelen dat mijn zaken nu mijn dringende
aanwezigheid vergden, zoodat ik afscheid van hem nemen moest, waarbij ik hem
echter het gasthof opgaf waar ik zinnens was te vertoeven en ik mij verder tot zijnen
dienst ter beschikking hield.
Mijn volgende dagen werden in beslag genomen door het kwijten van de opdracht
die mij naar de havenstad had gevoerd, waarin ik dan ook naar voldoening slagen
mocht, zoodat dit avontuur eenigszins op den achtergrond was geraakt. Ik had mijn
intrek genomen in het q u a r t i e r S a i n t F r a n ç o i s nabij de haven, met al zijn
kantoren en pakhuizen en gasthoven voor de talrijke vreemdelingen; door de smalle
straatjes woei de zeewind met den harsgeur der geteerde schepen die aan de kaaien
lagen vastgemeerd, of bezwangerd met de vreemde geuren van kruiden en specerijen
die zij uit verre landen hadden aangevoerd.
In de overwelfde kelders van de groote magazijnen stapelden de sjouwers de balen
goed opeen; tusschen de hooge huizenrijen was het een dooreenwemelen van personen
van allen landaard, zooals ik te Parijs, in het nochtans zoo drukke q u a r t i e r d u
M a r a i s , nimmer de gelegenheid had te zien: zeelui en handelaars, Lombaarden en
Levantijnen, Joodsche wisselaars, bootsgezellen uit Bretanje, of ook wel een
donkerkleurigen Moor, die aan een Normandische vischverkoopster uit de streek in
een breeden glimlach zijn helderwitte tanden liet zien.
Eerst den derden of den vierden dag, terwijl ik in het gasthof ter stamtafel zat, zag
ik mijn vriend terug. Ik voelde mij wel een weinig beschaamd om mijn geringe
belangstelling, zoodat ik mij trachtte te verontschuldigen door mijn drukke bezigheden
die geen uitstel duldden. Maar M o n s i e u r P r é v o s t d ' E x i l e s zag er veel
opgeruimder uit dan toen ik hem voor de eerste maal ontmoette; hij sprak niet over
de drie dagen waarin wij elkander niet hadden gezien, doch aan zijn manieren
bemerkte ik dat hij een dienst van mij verlangde.
Ik stond op en verzocht hem mij naar mijn kamer te volgen, waar wij rustiger
zouden praten; daar vertelde hij dat hij het schip ontdekt
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had waarmede de bannelingen naar de Nieuwe Wereld zouden worden gevoerd en
dat dezes kapitein geneigd was hem aan boord te nemen, mits betaling van een zekere
som gelds waarom hij me nu verzoeken kwam. Hetgeen ik hem reeds had geleend
was nagenoeg verteerd om de bewakers van Manon wat handelbaar te maken, om
haar lot te verzachten en ook om den kapitein gunstig te stemmen. Hij behoefde nog
slechts de noodige middelen voor de reis, en ook een kleinigheid om daar in de
Nieuwe Wereld den eersten tijd door te brengen.
Ofschoon mijn belangstelling in dit liefdesavontuur mij daarmede op een prijs
kwam te staan dien ik er nimmer aan had kunnen besteden zoo mijn zaken minder
voordeelig waren uitgevallen, was het mij toch een vreugde mijn vriend met deze
som behulpzaam te kunnen zijn. Hij viel mij weer om den hals en herhaalde nogmaals
de duizend dankbetuigingen en die hij me, op de baan van Montivilliers, reeds een
eerste maal had uitgedrukt, toen ik hem mijn diensten aanbood: mijn edelmoedigheid
redde hem het leven, nimmer zou hij den bewezen dienst vergeten; nu ijlde hij voort
om Manon het goede nieuws te melden, nog zou hij me, vóór hij vertrok, zijn
dankbetuigingen komen herhalen en tevens afscheid nemen......
Ik heb m o n s i e u r P r é v o s t d ' E x i l e s sedert dien nimmer weergezien; mijn
zaken waren nagenoeg afgehandeld en reeds den volgenden dag had ik de gelegenheid
een vrachtrijder te vinden die mijn balen Indische stoffen onmiddellijk naar Parijs
brengen kon; ik zegde u reeds van hoeveel belang het was deze stoffen onmiddellijk
ter markt te brengen, zoodat ik niet langer vertoeven kon. Den volgenden morgen
vroeg was ik met de vrachtwagens op de baan naar Rouaan; bijna een halve eeuw
later heb ik eerst vernomen dat het toeval, mij hier in de nabijheid van mijn
jeugdkennis gevestigd had, die ondertusschen een vermaard romanschrijver geworden
was......
De verteller zweeg.
De avond was nu heelemaal gevallen. De bolrondgeschoren laurierboompjes
donkerden als zwarte vlekken op den zomernacht. Men hoorde de Seine tegen het
oeverlisch. In de hoogte, aan den overkant, glommen enkele roode lichtjes rond de
plek waar daar straks het witte torentje zichtbaar was.
- Zoo heeft dan de jonge Prévost zijne Manon slechts naar l e s I l e s gevolgd, om
daar eerst door den dood van haar gescheiden te worden? vroeg de baljuw na een
wijle stilzwijgen.
De rijk geworden handelaar lachte zachtjes.
- M o n s i e u r P r é v o s t d ' E x i l e s is nimmer in de Nieuwe Wereld geweest.
Hij keerde eenvoudig naar Parijs terug, waar hij dan
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het boek geschreven heeft dat gij beiden kent, de geschiedenis die hij mij op de baan
van Montivilliers had verhaald, maar met het mooie slot, m o n s i e u r l e b a i l l i ,
dat mevrouw uwe echtgenoote en derzelver kamermeid zooveel tranen storten deed,
en dat er wellicht nog veel zal doen storten, zoolang jonge harten ooit door roerende
liefde-histories worden bekoord.
- Een gemeen oplichter dus, die Prévost, die eenvoudig uw onervarenheid
misbruikte om u een ronde som afhandig te maken; wat wel overeenstemt met allerlei
geruchten die er op zijn rekening in omloop waren, en met het liederlijke leven dat
hij in dat boek zelve beschreven heeft.
- Zooals te verwachten was van den weggeloopen monnik, den man die zijn
priesterkleed ontheiligde en wiens gedrag zoowel als zijn geschriften een ergernis
voor alle weldenkende personen zijn.
Maar de gastheer glimlachte weer zachtjes en legde, links en rechts eene hand op
den arm van zijn beide vrienden.
- Laat ons niet oordeelen, mijn vrienden; gij, m o n s i e u r l ' a b b é , spreekt als
priester en als zedemeester, en gij m o n s i e u r l e b a i l l i , als rechter; maar bedenk
dat een eenvoudig handelaar, zooals uw dienaar, in zijne lange loopbaan ook heel
wat menschen ontmoet, wier harten hij leert doorgronden, al schijnt dit voor hem
ook minder dan voor rechter en biechtvader het geval. Wie zegt ons dat m o n s i e u r
P r é v o s t mij bedrogen heeft? Kon het schip met Manon niet te vroeg zijn afgevaren,
of heeft men hem, op het laatste oogenblik, de reis met haar misschien ontzegd? Of
heeft mijn eigen vervroegd vertrek hem niet belet mij van alles te onderrichten? En
zoo zelfs, op het laatste oogenblik, de liefde te zwak bleek en terug deinsde voor die
verre reis...... Laat ons niet oordeelen. Prévost is terug gekeerd naar Parijs om het
boek te schrijven dat zooveel menschen zoo diep heeft ontroerd. Hij deed wellicht
beter dan in de Nieuwe Wereld een avontuurlijk einde te zoeken, waar nooit iemand
verder van hem had gehoord......
De stilte loomde in het donker prieel. Een gegalonneerde kamerknecht bracht een
zilveren luchter met brandende kaarsen waarvan de dansende vlammetjes zijn
eindelooslange schaduw in fantastische lijnen over het grasperk deden schuiven.
Even stonden de drie vrienden op en volgden hem naar de eetzaal, waar de tafel reeds
lange gedekt was.
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Eenzame uren
door H.F.W. Jeltes.
DE stilte van den zomer-avond is als een verzwegen verlangen, een ingehouden
begeeren, een geduldig, gespannen verwachten. - De lucht is windloos, zwoel en
helder.
Aan den overkant van de rivier ligt een scheepje gemeerd. Daar begint plotseling
de schipper het anker op te trekken. Hard en vlug achter elkaar klinken de korte
rateltikken van den ketting in het duister. - Dan is er weer de effen stilte van tevoren.
Maar later nog, meer in de verte, luidt, drie keeren achtereen, de bel van het veer,
fijntjes en gedempt, als de schuchtere roep van den laten reiziger, die vraagt om
overgevaren te worden.
***
Door mijn open raam, aan de achterzijde van het huis, kijk ik over de kolksloot heen,
op sappige moestuinen, op het blinkende, groen-doorschemerde glas van broeikassen,
op de daarachter zich uitstrekkende grazige weiden met paarden en koeien, op de
steeds verflauwende kronkellijn van den grindweg, de pluimige ruigten van 't verre
geboomte tegen 't verschiet, de hooge lucht met zware, witte wolken, den stroom
van goudig licht over 't bosschige laantje. Een enkele arbeider - kromruggig, oud
ventje in blauwen kiel - is aan 't werk in 't veld, vlak bij de sloot, dien hij heeft
uitgediept de vorige dagen.....
Een rulle venterskreet rijt, opééns, de stilte vanéén, die hing over het land, tusschen
de kleine huisjes aan de dorpsstraat.
Zoo lokkend en liefelijk kleurt daar, in de verte, het zonnige laantje met zijn
zacht-rossige boomkruinen. Zou 't me nòg zoo mooi, zoo innig en vertrouwelijk
lijken, als ik er werkelijk dóórliep? Ik ben er bang voor, dat 't me zou tegenvallen.
En gaat het - zegt men 't niet? - zoo óók niet in het leven, als men verkregen heeft
waarnaar men langen tijd smachtend heeft uitgezien als naar het onbereikbare?
***
In de lange reeks van doffe avonduren zijn enkele teeder-lichtende punten. Zoo klinkt
op vaste tijden het verre stoomfluitje van de lokaaltram als een innige verheuging.
Het komt tot me als een zacht, wazig fluiten, of als een helder, sterker, scherper
geluid, naar gelang van het weer en den wind, maar steeds als de welbekende stem
van een trouw vriend, die me opzoekt in mijn eenzaamheid: ‘hier ben ik weer’; - en
ik voel me éven weer wat getroost. Ik weet precies de uren, dat ik 't kan hooren; ik
staak mijn lektuur, om erop te zitten wachten, luisterend met ingehouden adem,
hopend, dat 't vertrouwd geluid niet uitblijven zal. Blijkt
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mijn luisteren tevergeefsch, dan weet ik 't: de stoomtram kan niet zóóveel over tijd
zijn aan de halte; 't fluiten is dus zeker àfgewind. En, daarentegen, verrast het gefluit
me soms en geeft het me een fijne warmte van blijheid in mijn borst, wanneer ik het
dagen of weken lang, zooals vaak in den winter, niet gehoord had door den
hardnekkigen Oostenwind, en dàn is het me een teeken, dat de wind gedraaid is, dat
het weder milder wordt en er neerslag komen gaat.
Soms klinkt het, bij heftig regen-en-wind-weer, boven alle geloei en gesuis uit,
als een schuwe noodschreeuw, en soms, daar tusschen in, weer zachter, rustiger, als
een kalmeering.
***
Toen ik vanmiddag met de boot de handelsstad naderde, trok juist over de spoorbrug,
die daar over de rivier ligt, een lange trein. En plótseling zag ik de fiere, zware
lokomotief en de lompe, grauwe goederenwagens als een nauwkeurige vergrooting
van de bleeke kaakjes, waarmee ik als kleine jongen spoortje speelde. 't Was een mal
gezicht, die lokomotief en die wagens in kaakjesvorm, glijdend over de statige
spoorbrug daar in de hoogte.
***
Langs den hoogen rivierdijk, die van de aanlegplaats der stoomboot, tusschen de
uiterwaarden en de binnendijksche weilanden, met herhaalde kronkelingen
landinwaarts naar mijn eilanddorp voert, staan maar hier en daar een paar armelijke,
kleine knotwilgen. Doch ongeveer ter helft van den weg verheffen zich een zestal
hooge, breedvertakte populieren. Alléén staan ze daar, zonder éénig gezelschap van
andere boomen. Die zes popels zijn, in den loop der jaren, dat ik hier woon, bizonder
dierbare vrienden van me geworden, want nooit kom ik, van de aanlegplaats
huiswaarts gaande, den dijk langs, zonder dat ze me al vanuit de verte
tegemoet-ruischen. Dan is 't me, of ze roepen: ‘Zoo, ben je daar? Wij staan er weer,
hoor!’ - En steeds duidelijker verstond ik ze, naarmate ik ze beter leerde kennen.
Als ik op zachte maan-avonden in den zomer hen voorbijga, dan suist het luwtjes
door hun trillend, zilverig gebladerte, zachtjes en bescheiden, alsof ze me niet willen
storen in mijn denken en in mijn turen naar het glanzen van den hemel, alsof ze me
alleen maar even willen laten merken, dat ze er óók zijn en me wel herkennen in het
donker.
***
Als er iemand in mijn dorp gestorven is, wordt de kerkklok geluid, een uur lang.
Soms, als er een boosaardige ziekte heerscht, sterven er wel eens meer personen op
één dag en dan duurt het gebimbam haast van den ochtend tot den avond. Wanneer
de gestorvene begraven wordt, luidt men de klok vanaf het oogenblik, dat het
uitdragen aanvangt,
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totdat de stoet in het sterfhuis is weergekeerd. En volgt na de eene begrafenis een
andere, dan is het gelui niet van de lucht........
Niet ver van de kerk ligt het kerkhof. Aan den ingang staat een lage poort, groenig
en verwaarloosd; er bovenop staat, vermanend: ‘Gedenk te sterven’. - Langs een
paar lanen met hooge boomen liggen de zerken; al de bekende namen uit het dorp
vindt men er op terug.
Zóó zijn al de begraafplaatsen hier in de streek.
Op een keer ben ik er binnengeloopen, toen er begraven werd. Een boersch en
grimmig uitziend man, met een witte das om zijn langen hals en een versleten zwarte
jas om zijn magere gestalte, stond er luide te preeken, met rauwe stem heftigheden
uitkrijschende over hel en verdoemenis en 's menschen verdorvenheid, dàn weer in
zalvende klanken verkondigend heil en verlossing. In een kringetje om hem heen de
rouwdragende mannen, met bedrukte gezichten en ootmoedig zich krommend, voor
zich heen turend naar den grond. Toen ik weer wat verder wegliep, om niet de
aandacht te trekken, begon de stem van den prediker nog luider, bijtender,
jammerender uit te halen....
Na afloop van de plechtigheid trok heel de stoet van kapsjeezen en boerenrijtuigen
weer naar het ver-verwijderde dorp, waar ze vandaan kwamen, terug, allemaal
stapvoets achter elkaar, voorop de sjees met den dominee, zittend naast den voerman.
***
Hoorde ik vroeger op een stillen zomeravond het schorre geluid van een
mondharmonika op den dijkweg klinken, dan voelde ik een schrijnende pijn knagen
aan mijn hart. Ik werd zenuwachtig en zuchtte, zuchtte, smeekend in mezelf, dat 't
toch mocht òphouden, dat leelijke getoeter.
Tegenwoordig echter geeft datzelfde schamele geluid me zulk een rustige,
zacht-weemoedige stemming. Eigenlijk vind ik het zelfs mooi en plechtig nu. Ik
luister er naar in spanning, laat mijn pen rusten, buig mijn hoofd voorover boven
mijn schrijftafel, sluit mijn oogen en tracht de wegstervende klanken nog te
onderscheiden. Het is me, of heden en verleden erin vervloeien, en tegelijk, of ze
mij het afgelegen buitenzijn, vèr van de menschen en alle ijdel gedoe, openbaren als
een pure, stille vreugde, als een kostbaar geluk.
Ofwel, zou dit rustig luisteren naar het vroeger verafschuwde geluid misschien
bewijzen, dat mijn ziel sterker is geworden tegenover den weemoed, meer geschikt
tot berusten in het onvermijdelijke? Of is het soms de verstomping, waarmee het
ouder-worden gepaard gaat?
***
In de kleine stad - niet ver van mijn dorp - waar ik nu en dan zijn moet, voel ik me
veel eenzamer dan buiten. Al den menschen, die ik in de straten van het
provinciestadje tegenkom, is het aan te zien, dat ze hier
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thuis zijn, er hun gezin, hun huishouden, hun zaak, hun bedoening hebben en daarheen
gaan of er vandaan komen. Ze dwalen er niet doelloos rond, zooals ik, ze zwerven
niet op goed geluk van de haven naar 't station, van 't station naar 't kerkplein, van 't
kerkplein naar de gracht, van de gracht naar 't plantsoentje, neen, ze zijn er blijvend
gevéstigd. Niets en niemand is er hun vreemd, Ze hebben er hun eigen thuis en hun
vaste gangetje. Ze zijn rustige, gezeten, tevreden burgers. Ze weten, wat ze te doen
hebben en wat ze waard zijn in de plaats hunner inwoning. Het staat allemaal op hun
gezichten te lezen; ik zie het bevestigd in hun wijze van loopen, in hun groeten van
kennissen en van winkeliers, die, soezend en starend, aan hun open winkeldeuren
staan.
In dat alles gevoel ik teveel de tegenstelling met mijn eigen bestaan, merk ik te
zeer, dat ik hier vreemd ben en alléen en overbodig.
Maar buiten, op mijn lange wandelingen tusschen de velden, begroet ik de grazende
koeien, de oude, verweerde boomen, den waakhond, die altijd van een bepaald
boerenerf me tegen-blaft, de arbeiders, die me een goedendag toemompelen met
haast onmerkbare hoofdschokjes, maar vooral de verre kerktorens en de drijvende
wolken als mijn oude bekenden, met wie ik telkens weer dezelfde goede verhouding
terugvind.
***
Een uitstapje in mijn eentje naar een naburige plaats is dikwijls een onafgebroken
opeenvolging van allerlei lieve of komieke of ontroerende tooneeltjes. Soms lijkt 't
me, of dat heele serietje zoo door een onzichtbaar weldoener was op touw gezet voor
mijn rondschouwende oogen, - om me het trieste van het alleen-zijn een beetje te
verlichten.
***
Op zoelen voorjaarsmorgen door doodstille achterstraat van 't kleine stadje, bij
helblauwe lucht.
Plotseling begint op te klinken, tusschen de schamele, grauwe huisjes, een Etude
van Chopin, als een zoete boodschap uit een andere, verre wereld.... En, aangeleund
tegen den kerkmuur, steunend op twee hooge krukken, de beide handen
saamgevouwen onder de kin, staat, in het volle zonlicht, een arme, havelooze man,
de oogen, wijd-open van aandacht, naar boven geslagen.
***
Soms valt me inééns op, dat ik zoo-waar net precies doe als andere menschen en me
ook net precies zoo kalm en onverstoorbaar schijn te gevoelen als zij, zonder éenige
ongedurigheid, angstigheid, bedruktheid of nervositeit, geheel verdiept in een rustig
bezigheidje, zooals kranten lezen of sigaretten rooken. Als ik me-zelf op zulk een
ongewone gemoedsgesteldheid betrap, dan vertrouw ik die dadelijk al niet meer en
vraag ik me allerlei af, bijvoorbeeld: ben ik zoo misschien onder tijdelijken, mijzelf
niet eens bewusten, invloed van eens anders gemoedsrust?
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's Avonds-laat moest ik nog even een brief naar het postkantoor brengen. Een zoele,
windstille zomerlucht, vol geuren van de nabije weilanden. Niet het flauwste gerucht;
slechts het donkere loeien van een koe in de verte en soms even het scherpe gekras
van een uil. Duistere wolkenbanken verhullen nu en dan de blanke schijf van het
laatste kwartier. Weerlichten doorflitsen voortdurend, nú hier, dàn daar, den
nachthemel.
Op den dijk, bij het wegenkruispunt, staat de oude nachtwaker op zijn post, een
stok onder den arm, vriendelijk mompelend tegen een hondje aan zijn voeten.
Onzichtbaar bijna staat hij daar in de duisternis, waaruit ik zijn volle grijze baard zie
opwitten. Dan hoor ik, na mijn avondgroet en een paar woorden over het hevige
onweer in de verte, hem antwoorden met zijn diepe, holle stem: ‘Maar noù is 't zómer,
meneer!’
Ja, nù is 't zomer! - Door die woorden, met die doffe, geheimzinnige stem van uit
het donker gesproken, scheen het me eerst recht geopenbaard: d i t is zomer....
***
Weer een luwe, geluidlooze avond. Twee meisjes, beide pennend aan heur breikous,
gaan langs mijn hoog opgeschoven raam. Langzaam stappend, hoofd-gebogen, naast
elkaar, zingen zij tweestemmig zoete droeve liedjes, met gedempte stem.
***
Handen kijken mij aan. Van iemands karakter heb ik geen begrip, zoolang ik zijn
handen nog niet gezien heb. Meer nog dan de oogen, die immers een gewilde, de
innerlijke natuur of een momentane stemming verbergende uitdrukking kunnen
aannemen, doen handen mij het zorgvuldigst verborgene vermoeden of raden. Zij
kunnen mij ontroering geven of verrassing en zelfs verrukking, maar ook
verwondering, huivering en schrik; zij kunnen mij sympathie, maar ook afgrijzen
inboezemen. Als ik twijfel over de expressie van iemands oogen, dan geeft de enkele
aanblik van zijn handen, of liever van zijn vingers - en meest nog van zijn
vingertoppen - mij uitsluitsel; diè liegen nooit.
***
Het straatliedje, dat gedurende een zekeren tijd hèt straatliedje is en dan letterlijk
overal gehoord wordt - in de drukste straten der groote steden evenzeer als op
doodsche grachtjes van achteraf-stadjes, op boerendelen en dorschvloeren, op
dorpsweggetjes, in badplaatsen en op spoorwegstations - dat liedje is voor mij telkens
de onthulling van iets onuitsprekelijks, onzienlijks, onaanduidbaars, dat met dat
bepaalde tijdstip verbonden is, soms met een persoonlijke, ingrijpende beleving,
soms met een gebeurtenis van algemeen belang.
Eenige maanden geleden is er weer zoo'n nieuw deuntje en vogue gekomen. Het
is van een geheel anderen aard dan de wufte, luchtige Engelsche
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en Fransche liedjes en operette-airtjes der laatste jaren. Dit nieuwe wijsje klinkt
ernstig, smachtend, hartstochtelijk, als een hevig smeeken om wedermin, tegelijk als
een extatische belofte van eeuwige trouw.
Onlangs hoorde ik, in een der woeligste gedeelten van een groote stad, hoe een
fietsende slagersjongen dit liedje met zwier en vurigheid floot temidden van daverende
taxi's, rammelende wagens en dravende zakenmenschen. Even later hoorde ik het
er, in een meer kwijnenden toon en in langzamer tempo, op een stille, deftige gracht.
En plotseling was 't me, of in dit eenvoudige liedje van verlangen en trouw de
quintessens van het tragische menschenbestaan was besloten, of heel het moeizame,
smartvolle, driftige leven dier groote, volkrijke stad zich daarin concentreerde.
Hetzelfde liedje hoor ik nu ook in mijn landelijke dorp, gefloten langs een
weideweegje door een jongen, op weg naar zijn werk, of uitgegalmd door een troep
boerenpummels bij het verlaten van de kroeg, of zachtjes geneuried door eenige arm
in arm wandelende meisjes bij avond.
En ik krijg heimwee naar die groote stad en gevoel, hoe dierbaar zij mij is.
***
Om een kleine afwisseling te hebben, had ik de stoomtram genomen, die me, over
een stil, blank water heen, in een paar uur naar een klein plaatsje bracht, half dorp,
half stadje, met een eerwaardige kerk, een eeuwenoud raadhuisje en een droomerig
grachtje onder lindenboomen. Den heelen zomerschen dag bleef ik daar. Op de
omliggende akkers leek de pas begonnen oogst een stralend feest. Goudgeel blonken
de hooge hooioppers, de nog onaangeroerde stukken graanveld en de hier en daar
reeds opgetaschte koornschoven in het laaiende zonlicht.
Al die heerlijkheid zàg ik meer, dan dat ik ze genoot. Heel den dag bleef ik een
beklemming in mij voelen, die ik niet verklaren kon.
Het dorp uitwandelende, kwam ik op een landweg en vandaar in een smalle zijlaan,
waar de volkomen stilte, die er heerschte, me in vreemde, vage gepeinzen deed
verzinken.... Plotseling kreeg ik de gedachte, dat dit zeker de weg naar het kerkhof
moest zijn.
Zoo wàs het ook: aan het eind van het laantje gekomen, stond ik inderdaad voor
het roestige ingangshek van de doodengaarde. Ik schrok. Was een Onzichtbare mij
tegemoet-gezweefd, om mij den weg te wijzen, mij voor te gaan naar zijn woning?....
Maar, nauwelijks had dit denkbeeld mij bevangen, of daar klonk, vanuit een
naburige school, hóóg-op, een koor van blije kinderstemmen.
***
Op een traag voortkruipenden Zondagmiddag had ik, in mijn kleine kamer aan den
dijk, in een boek over de Gebroeders de Witt het droef relaas hunner veelbewogen
laatste levensdagen zitten lezen. Onder-
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wijl hadden de temerige psalmklanken van het harmonium mijner overburen bijna
onafgebroken in mijn ooren gedreund, als de begeleiding van het historische
onheilsverhaal.
Later, nog menigmaal, hoorde ik diezelfde psalmen op het harmonium aan den
overkant spelen en telkens zag ik dan weer vóór mij, met hun tabbaarden en beffen,
den Raadpensionaris, bleek en schraal, den gestrengen Fiscaal, de stroeve Raadsheeren
in den Hove en de heeren van de Haagsche magistraat, zwak, en weifelend, wàt te
doen.
***
Op mijn avondloopje langs den dijk hoorde ik al van verre het gegalm van de
zangvereeniging, die in een lokaal van de herberg haar wekelijksche repetitie hield.
Achter de gesloten luiken van het groezelig gebouw bleef ik even staan luisteren.
Duidelijk herkende ik de hooge, snerpende stem van den directeur, die vinnig aftikte,
dan op meesterigen toon verbeterde, eenige woorden vóórzong en het laatste couplet
beval te herhalen. Aarzelend en ongelijk vielen ze weer in, de meisjes- en
jongensstemmen, door heftig voetgetrappel en schril erboven-uitgeschreeuw van den
leider - één, twee, drie; één, twee, drie! - gesteund en ten slotte weer in de maat
gebracht.
Dàt moest ik even zien; ik kon me niet weerhouden, naar binnen te gaan. Door de
openstaande herbergdeur loop ik de blauw-steenen gang in, dan de duistere
polderkamer door - met de oude archiefkasten, bestuurs-portretten en
waterschapskaarten langs de wanden en de groen-overdekte vergadertafel in het
midden - en vind de deur der repetitiekamer op een kier staan. Met mijn ééne oog
daar vlak-voor, gluur ik naar binnen.
Terzijde voor het koor heeft de dirigent zich, ter begeleiding, aan de piano gezet,
de rauwe, weerbarstige rammelkast met nijdige slagen van zijn knokige vingers
bewerkend, maatstampend met den eenen voet en nu en dan met den anderen het
pedaal neertrappend. Telkens wendt hij driftig het hoofd om naar zijn zangers, om
ze aan te vuren, ze in het gareel van de juiste maat te houden. Onverwachts valt hij
in, met dunne, scherpe kraakstem en bitsen, boerschen tongval boven hen allen
uitkrijschend, om een tempo te versnellen, de woorden te verbeteren of de toonhoogte
te bewaren.
Vooraan staan de meisjes, stijf in hun pronk-mooie Zondagsjurken, met glimmende,
roodgeblakerde, bedeesde gezichten. Hun werkhanden houden de witte muziekbladen
recht-overeind. Het meest verlegen zijn de voorsten, die met bange, glazige oogen
den dirigent aanstaren. Met omfloersde maagdenstemmen zingen ze, te schuchter,
om hun geluid uit te zetten in de forto's, ondanks de aanmoedigende hoofdbewegingen
van hun leider. Slechts een enkele, heel zuivere sopraanstem klinkt helder boven de
andere uit.
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Achter haar staan de jongens en jonge mannen, met hun forsche, ronde stemmen het
weeke, ijle vrouwenkoor domineerend en soms, in de laagste basnoten, met een
donker brommen overwelvend.
Dan laat ik de deurknop los, sluip weer op mijn teenen de polderkamer door en
verlaat de herberg.
Een uurtje later, als ik, verdiept in het werk, voor mijn lamp-beschenen boeken
zit, hoor ik hen huiswaarts keeren langs den dijkweg, mijn kamer voorbij. In vroolijke,
gearmde troepen - hoe vaak zag ik het - brengen zij elkaar zingend naar huis. Hard
en in de maat klinken hun hakstappen op de zware keien, terwijl zij al hun nummers
van de koorrepetitie nog eens overzingen, maar nu vrijer, onbevangener dan straks.
De meisjesstemmen hebben alle schroomvalligheid verloren. Frank en hel, met iets
van verlangen, van een drang tot overgave in den klank, rijzen ze op in den stillen
avond, en zachter nu, teeder en gedempt, als in onderdrukten weemoed, vermengen
zich met hen de donkere mannenstemmen.
***
Waarom toch zou ik tegenwoordig rooken, ik, die mijn leven lang niet rookte? Zou
het zijn om de negatieve bezigheid, waarmee men zich in den waan brengt, iets uit
te voeren, terwijl men in werkelijkheid maar wat rondlummelt? Of zou het zijn, om
een oogenblikkelijke afleiding te hebben, als er over iets te piekeren valt? Of, om
mij op een gegeven moment tegenover een ander een air van onverschilligheid te
kunnen geven? Of, om mij-zelf de zelfbeheersching te kunnen suggereeren, die ik
onverwachts noodig heb?
Ofwel zou het misschien beteekenen, dat het sensueele in mijn natuur de overhand
gaat krijgen boven het geestelijke?
***
Hier buiten, waar de hooge lucht en de eindelooze, steeds wisselende vergezichten
het gemoed tot rust brengen, voel ik mij zoo vrij en vredig, zoo veilig voor alle
emoties van het stadsleven. Soms ben ik voor ontroering-door-kunst zoo bang, dat
ik me dadelijk schrap zet, als me die bedreigt. Als ik mezelf ontvluchten wil, moet
ik ook muziek vlieden, muziek, schilderijen, gedichten. Véél te weinig lukt me dit.
Maar hier buiten is dat niet zoo gevaarlijk als in de stad; hier heb ik het geneesmiddel
dadelijk bij de hand, - de vrije natuur.
***
Na een harden winter, die eindeloos scheen, is plotseling het voorjaar gekomen met
volle zon en koesterende, dagelijks toenemende warmte. O, die overstelpende weelde
der eerste zomerdagen! Weekheid overmant het hulpelooze hart.
En daarop de loome weemoed der lauwe vóórzomer-avonden. Een schemerige
helderheid ligt over de landen, een klare wazigheid over het
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teerblauwe luchtverschiet en rose wolkjes tintelen zachtkens tusschen de rag-fijne
twijgjes van het jong geboomte, héél verre.
***
Sommige sympathiek en gevoelig schijnende menschen ontwijken ieders blik zoo
angstvallig, alsof ze vreesden, dat ze, door dien te ontmoeten, hem doortocht zouden
geven tot de plaats, waar het dierbaarst kleinood van hun ziel heimelijk ligt verborgen.
***
Ik leef; ja, ik leef nog - als een gloeiende kool in een doofpot.
***
Vanmorgen vroeg hoorde ik, terwijl ik nog in bed lag, door het open venster een
vrouwenstem op straat, die op een toon van innige vriendelijkheid tot iemand sprak,
héél rad en vlug en dan inééns soms met sleepende, melodieuse uithalen van laag
naar hoog. Een tijd lang kon ik er geen letter van verstaan, wat me verwonderde,
omdat het praten toch zoo vlak bij klonk, maar opééns hoorde ik aan de klanken,
zonder nog eenig bepaald woord te onderscheiden, dat het Fransch was, gesproken
door een Fransche vrouw tot een heel klein kind. Hoe aandoenlijk van streelende
teederheid klonken die vleiende, zoetluidende stembuigingen! En, daar verstond ik
eindelijk wat: ‘Ah, ces petits oiseaux, regarde donc, regarde donc! Ah, ces petits
oiseaux!’ - Roerend was 't, die liefkozende, warme stem in den zonnigen ochtend.
Ik schoof de gordijnen wat vaneen en zag voor 't open raam van een huisje aan den
overkant de grijze dienstbode van het Fransche vluchtelingengezin, een meisje van
vijf of zes jaar in den arm houdend en àl maar wijzend naar een troepje huppelende,
sjilpende en pikkende musschen op den weg.
***
Onze Zuid-Hollandsche boer is wel heel vroom en godsdienstig, maar als men hem
over het weer hoort praten, dan is 't net, of onze Lieve Heer bij hem in dienst is en
hem soms meer, soms minder reden tot tevredenheid geeft. Heerscht er langdurige
droogte, dan heet het: ‘'t Weer lijkt nieuwers naor, hoor! De rogge is al weg, de haver
is bekant verloren. Gras is er bijna niet meer en dat halen we niet meer in óók, want
't hooi motten we hebben nog lang vóór den winter’. - En als het lang achtereen
geregend heeft: ‘Met 't graon kan 't zoo niks worden. De boel verrot en vergaot’. Maar, is 't een flinken tijd voortdurend goed weer geweest, hebben we regen en wind
en droogte en zonneschijn allemaal volop gehad en alles op zijn tijd, dan komt er
een gunstig rapport: ‘Móói weer, hé? Alles staat bèstig, hoor! We zijn ó-zoo tevreden!’
***
Vandaag moest ik weer eens in het oude, deftige stadje zijn, dat niet ver van mijn
rivierdorp gelegen is.
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Steeds dichter bij te komen en hooger op te rijzen voor mijn oogen schijnt het,
wanneer, àl langzamer, de boot de aanlegplaats nadert: een rommelige massa ongelijke
huizen, leigrauw en bruinrood, bouwvallig tegen elkaar aanleunend. Daarbóven,
verheft zich het vergroend-koperen koepeldak van de kleine, met zware barokke
reliefs prijkende stadspoort. Deze doorgaande, krijg ik de sensatie, een
zeventiende-eeuwsche veste binnen te treden, en tegelijk het gevoel van behouden
aankomst binnen beveiligende muren na langen tocht te water. Dadelijk daarna opent
zich het gezicht op een binnengracht tusschen de grijze achtergevelrijen van twee
straten. Een klok begint te luiden....
Een eind verder passeer ik een kerk. De deur gaat open. Twee zwartoverhuifde
nonnen komen naar buiten, vlak achter hen aan wéer twee, en nóg eens twee, en wéer
twee, tot veertien toe, - en verder niemand. Dan sluit de deur zich weer, alsof er voor
háár- alleen dienst gehouden was.
Twee aan twee achter elkaar gaan de nonnen haars weegs, de oudsten voorop, de
jongeren daarachter volgens rangorde, allen met terneergeslagen oogen en in biddende
houding, lichtelijk gebogen, voortsloffend in sloomen gang op zwart-vilten pantoffels,
omwapperd door zwarte sluiers, wuivend-wijde mouwen, nasleepende, bestoven
rokken.
Zoo gaan ze, ordelijk, onhoorbaar bijna op heur zachte sloffen, de zeven zwarte
paren, - een rouwende stoet. De oudere nonnen, als verzonken in klachten en gebeden,
met breede prevellippen in bol-witte, slap-plooiige plicht-gezichten, de jongere met
teere trekken van onderwerping in heur jeugdige, smalle wangen. Een van deze slaat
soms héél even een schuwen blik opwaarts, maar dadelijk ook weer neer, als bevreesd
voor aanraking met het wereldsche.
Haastig gaan ze, ontvluchtend het gewoonmenschelijke gedoe en profane gedruis
van de straat. Ze steken een brug over. Schuin daarover staat het klooster. Ze zijn er
al. De voorste non belt aan. De anderen plaatsen zich in een halven kring om haar
heen, de zwarte ruggen naar de straat gekeerd. Er wordt opengedaan en de voorste,
beseffend haar voorrang en recht, treedt het eerst, met vluggen, beslisten stap van
aanvoerster, de lange, marmeren gang binnen. Dan volgen haar, langzamer, aarzelend,
één voor één, de andere nonnen, ieder op haar beurt, ordelijk en gedwee.
***
Het mooie zomerweer is een marteling voor den eenzame, een uittarting van zijn
verlangen, een nijpende foltering van zijn hunkeren naar vervulling.
***
Wat is het toch, dat zoo neerdrukkend werken kan, wanneer men samen met iemand
aan tafel zit, zonder iets te praten te hebben? Is het soms het elkaar-hooren-eten? Het
trieste, beschamende geluid der tikkende vorken
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en messen? Het ons-zelf en elkaar betrappen op den dierlijken drang naar zelfbehoud?
***
Onlangs bespeurde ik, dat ik met diepste aandacht te luisteren stond naar de
werkmansvrouw aan den overkant, die, in de stilte van mijn dorpsbuurtje, met haar
helle stem en kelige uitspraak, een volkslied zong, zittend, voor haar open raam, aan
het drijnerig harmonium, waarop zij zich begeleidde. Ik luisterde, - luisterde, geboeid
en ontroerd, alsof ik de verhevenste muziek op de voortreffelijkste wijze hoorde
uitvoeren.
Was het wellicht uit eerbiedige verbazing over mijn overbuurvrouw, die,
moegesloofd na een langen dag van redderen, wasschen, schrobben, eten koken en
kinderen verbieden, zich in haar ‘mooie kamer’ - klein, kil vertrekje, waar 't al bijna
gansch donker was - aan haar orgel had gezet, om haar dierbare volksliederen uit te
galmen met volle borst en naïeve geestdrift, in den onbewusten drang, om zóó te
ontkomen aan het alledaagsche, zich te verheffen boven haar zorgen voor het
stoffelijke?
***
Gisteren, in de groote stad, waar ik thuishoor, vertoevende, zag ik in de tram, terwijl
ik in een mijmerig gepeins verdiept zat, plotseling, hoe een jonge, blozende priester
met sip gezicht een knap uitziend en keurig gekleed jong-vrouwtje nakeek, dat bij
een halte uitstapte. Toen was het, of iets in mij begon te glimlachen en mij
toefluisterde: ‘Troost je maar, ziedaar een lotgenoot!’
***
Weer was ik vandaag in het nabij-gelegen stadje. In het café, waar ik déjeuneerde,
zag ik aan een tafeltje bij een der ramen, die op het genoegelijke pleintje uitzien, een
tenger, net gekleed heertje zitten. Een beetje scheef, een beetje voorover-gebogen,
zat hij, met zijn nietige, schrale figuur, heel dicht bij het tafeltje aangeschoven.
Kleintjes, makjes turend uit de fletse, grijze, ietwat dichtgeknepen oogen, bespiedde
hij de bedrijvigheid op straat en keek dàn weer met soezenden blik voor zich uit in
de koffiehuis-ruimte.
Nu en dan boog hij het smalle, bleeke hoofd zenuwachtig, haastig naar het tafeltje
toe, - als was hij bang, het te vergeten - lichtte zijn kopje koffie aan het oor op, nam
schielijk, met naar voren gestoken lippen, een teugje en dekte dan telkens het kopje
met het leege suikerschoteltje zorgzaam toe. Daarop verviel hij wéér in zijn beurtelings
scherpe turen naar buiten en vage staren om zich heen, om na eenige oogenblikken
wéér een slokje koffie te nemen en daarna wéér het driftige smakje van 't schoteltje
op 't kopje te laten klinken. Totdat dit leeg was en hij, voetje voor voetje, en schuw
vóór zich kijkend in het onbestemde, naar den uitgang schuifelde.
(Slot volgt.)
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Muzikant,
door Hélène Swarth.
Op 't hekje zit de bruine muzikant
En vedelt droef en teer een Russisch lied,
Dat roept en weeklaagt naar het blauw verschiet,
Hoog over 't gloeiend geel lupineland.
Eén vinger op de lippen, stil geniet
't Klein meisje in 't rood, de voetjes bloot in 't zand,
Van Vaders spel, wijl, heimwee-overmand,
Ze in droomenwaas de groene steppe ziet.
Van dorp tot dorp, van herbergtuin naar tuin,
Toog hij en speelde om luttel loon van geld.
Nu rust hij - zon verguldt de velden schuin Nu is 't voor hem dat zijn viool ontwelt
Muziek van thuis, die weedomzoet versmelt
Met melodie van wind in dennekruin.
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Zooals een bloem,
door Z. Verstijnen.
Zooals een bloem, als alle lichten dooven,
zacht vouwt de blaren boven 't zonnehart,
dat draagt heèl stil het goùd vanuit den dag,
Zooals een bloem, als alle lichten dooven,
Zoo bergt mijn hart, waar zooveel stralen kwamen,
in zich herin'ring aan zijn lichtste uur
en vouwt de dagen van het verder leven
er stil en heel voorzichtig over samen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Arthur van Schendel, Der Liefde Bloesems, Amsterdam, J.M. Meulenhoff,
1921.
(Bl. 20) ‘En terwijl hij daar gebogen lag, met de handen steunend op den bodem der
beek, met zijn mond aan het water, hoorde hij een zachten lach, een stem uit de verte
van zoo innige vreugde, dat hij niet anders meer hoorde, en tegelijkertijd ontwaarde
hij schuin tegenover bij den anderen oever twee gestalten blank in het water, in de
heldere rimpeling weerspiegeld. Hij zag de dartele bevalligheid der lichamen,
glinsterend van het nat, buigend en zich strekkend uit het gefonkel der droppelen,
met het rijke loof daarachter, en hij roerde zich niet, want ieder gebaar, iederen glans
wilde hij zien. Er lag een waas over den morgen of het een droom was. Ook het
lachen en roepen der jonge vrouwen scheen onwezenlijk, hij wist dat zijn hart alleen
de stem die hij het eerst gehoord had, waarlijk kon verstaan, hij hoorde haar nog en
al zijn verlangen was dat zij opnieuw zou klinken.’
Juist. Wij zijn weer thuis. Deze zinnetjes konden door niemand anders als Van
Schendel zijn geschreven. Het is zijn toon, en het zijn de woorden die bij dien toon
behooren. ‘Een waas of het een droom was’.... ‘onwezenlijk’.... ‘hij wist dat zijn
hart.... waarlijk kon verstaan....’ Het is volmaakt. De redacteuren van de boekserie
Palladium, die zeggen dat Van Schendel een ‘volmaakt prosateur’ is.... hebben gelijk.
De kwestie is nu maar, dat deze gladde volmaaktheid helaas bizonder veel op
gladde rhetoriek begint te lijken en dat zij ons een beetje.... begint tegen te staan.
Begint?.... nu ja, eigenlijk is het al een poosje geleden begonnen. En ‘ons’ is een
pluralis modestiae, die ik ook wel kan laten varen. Toen ik dit nieuwe boek, met zijn
lieflijk-pathetischen titel, had uitgelezen, had ik een gevoel alsof ik eenige uren lang
zeer zachtkens geaaid was - het was aanvankelijk volstrekt niet onaangenaam geweest,
integendeel; maar langzamerhand.... ja - oef - nee! te warm, te veel! En geloofde ik
eigenlijk wel dat de schrijver van dit boek het verschrikkelijk erg gemeend had?.
Neen, ik geloofde dat niet. Ik geloofde dat hij een in liefdezaken voortreffelijk
deskundige was en dat hij ons dit voor de zooveelste maal had doen beseffen, en er
voor de zooveelste maal.... o, waarschijnlijk tallooze jonge zielen mee had bekoord
en verschalkt. Erotisch, volledig erotisch, maar met het air van vooral zeer geestelijk
en diepzinnig erotisch te zijn, zóó kwam mij dit boek thans voor.
En ik sloeg het nog eens op en las, opnieuw, op bl. 84 en 85: ‘Maar anders bloeide
de vreugde voor Landro op. Wel was zijn blik geboeid
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door lijn en vorm van haar arm onder het hoofd gebogen, van haar voet waar nog
waterdroppels blonken, wel voelde hij hoe die vormen gemaakt waren voor zijn
kussen*), maar de innigheid van zijn verlangen gloeide voor iets in haar dat hij niet
begrijpen kon. Niet het lichaam, dat hij in zijn armen omhoog kon heffen naar de
zon, dat hij omvatten kon tot het straks moest rusten, was het liefste dat hij beminde.
Hij zocht het meestal in haar oogen, doch als hij lang tuurde sloot zij ze of zij vreesde
dat hij vinden zou. Maar soms, onverwacht, ontdekte hij het in een klein gebaar, in
een houding als zij iets vroeg, in een stillen diepen toon van haar stem, de gloed
poperde in zijn borst, en een fijne blos, een bedeesde glimlach, het dwalen van haar
blik toonde dat zij voelde wat hij ontdekte. Dan zaten zij zwijgend, hun handen
nauwelijks te zamen. In oogenblikken van dartelheid, wanneer zij huppelde en heen
liep en zich niet vangen liet omdat zij zijn lachen en roepen wilde hooren, kon hij
plotseling voor haar nedervallen en tot haar opzien of zij een heilige was, vergetend
al den luister en al de schoonheid,’
En zie toen voelde ik weer, dat dit toch eigenlijk wel héél mooi was, en héél
levenswaar, en dat de kennis van het wezen der erotische liefde bij dezen Van
Schendel wel zeer diep ging. Op tallooze andere plaatsen van zijn boek werd mij dit
trouwens bevestigd. En ik vroeg mij af, wat ik hier dan toch eigenlijk tegen hebben
kon en of het dan soms - volgens mijn burgerlijke hollandschheid - niet veroorloofd
was rechtaf zinnelijk-erotisch te zijn, en te schrijven. Ik moest er om lachen. Stel je
voor dat dit niet zou zijn veroorloofd! Stel je voor dat er eenigerlei echt-menschelijke
gevoelens en ontroeringen zouden zijn, die men niet zou mogen uitleven in zijn kunst.
Of dat men mij speciaal daarmee zou hinderen! Hoe houd ik zelf van zinnelijkheid!
Een onzinnelijke kunstenaar is een contradictio in terminis. Alle kunst is
vergeestelijkte zinnelijkheid of verzinnelijkte geestelijkheid. Zonder onze zinnen,
en hun onbegrijpelijke vreugden, zijn wij niets....
Maar wat mij toch wel langzamerhand duidelijk werd, is dat men te veel van iets
krijgen kan, ook van het lekkerste of beste, en dat ik van dit altijd voortglijdende,
hoe fraai dan ook gemaakt, o p d e n d u u r toch niet genoeg kan houden. Hoeveel
hevigheden er ook mogen beschreven worden in zoo'n boek van Van Schendel, het
echt hevige léven voel ik er niet in. Geen wrange hartstocht, geen nijpende
ontroeringen. Lieflijke weemoed, in vermoeidheid van zinnenlust, verlangen naar
het.... ándere, het onbereikbare, naar de eindelijke bevrediging van ziel en zinnen
tegelijk, omdat die der zinnen alléén niets dan triestheid achterlaat.... Dié weemoed,
dié triestheid.... géén echte vertwijfeling of dorstend reikhalzen naar hooger leven,
naar de diepe schouwing, die hét moment kan brengen, het moment dat geen ‘geluk’
meer is - doordat het daarboven is.

*) Heb ik dit, ongeveer een eeuw geleden, toch al niet eens ergens anders gelezen?
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‘Der Liefde Bloesems’ werd niet uit ziels-noodzakelijkheid geboren, maar uit de
volheid der kennis van alle bekoringen, zinnelijke, geestelijke, en kwasi-geestelijke.
De hooge en zuivere romantiek van dat onvergetelijke boekje E e n Z w e r v e r
Ve r l i e f d is er niet meer in.
H.R.

Kees van Bruggen, Koning Adam, Mij. voor goede en goedkoope lectuur,
Amsterdam, 1921.
A.J. Zoetmulder, Fata Morgana, P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam,
z.j.
Hoeveel gedegens en zwaarwichtigs over de waarde van den roman ook ooit moge
zijn geschreven, toch geeft wel bijna elke aandachtige beschouwing van nieuw
uitgekomen romans steeds weer aanleiding tot het stellen dezer oude, nimmer
geheel-en-afdoend beantwoordde vraag: in hoeverre deze soort van letterkundige
publicatie valt onder te brengen bij het begrip Kunst.
N i e u w e R o m a n s doet de uitgeefster drukken boven den titel van het boek
van Kees van Bruggen. De schrijver zelf, terstond daaronder, noemt het werk niet
eens eene vertelling, maar als-vergoelijkend: vertelsel. Is daar tegenspraak?
De aangewezen vorm voor den roman is stellig de vertelling. Maar van bijvoorbeeld
het epos, dien ouderen vorm van vertelling, onderscheidt zich weer de roman door
de afwezigheid van haast elke uiterlijke stijlbeperking, - gezwegen dan van de
oneindige differentiatie in de manifestaties van zijn innerlijk wezen. De stof, bij den
roman, kan de opname van lyrische en dramatische fragmenten vragen. Uiting van
lyrische stemmingen, opname van uitgebreide dialogen behoeft geenszins te zijn
uitgesloten. Slechts schijnt hoofdzaak dat, voor het gansche, evenals voor elk
onderdeel, elk hoofdstuk, het algemeen karakter van vertelling bewaard blijve.
Voldoen de beide hier te bespreken publicaties aan dezen algemeenen eisch, en
mogen wij ze dus beschouwen als inderdaad n i e u w e r o m a n s ? M.i. kan het
antwoord slechts bevestigend luiden, en is zoowel van Bruggen als Zoetmulder een
kunstzinnig verteller.
Van Bruggen is ongetwijfeld een knap prozaschrijver - het valt reeds af te leiden
uit den uiterlijken verschijningsvorm van K o n i n g A d a m . Het boek omvat afgezien van liefst 32 pagina's snorkende reclame voor andere uitgaven, die de
uitgeefster den fijnen smaak had mede in te binden*) - prompt 200 bladzijden, in
vijftig korte hoofdstukjes verdeeld. En elk hoofdstukje bestaat doorgaans nog weer
uit gescheiden korte stukjes; en elk dier stukjes uit korte eenvoudige zinnetjes. Zoo
gaat de beknoptheid merkbaar in eenvoud over.

*) Zulks moest s t r a f b a a r zijn! Welk ander kunstwerk, buiten het boek, wordt aldus met
annonces behangen, de wereld ingestuurd?
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Nu weet ik wel.... het middel heeft zijn gevaren. Van de Kunst leidt het, misbruikt,
dat wil zeggen, al te objectief gebruikt, al te bewust aangewend, heel licht tot het
kunstige. Een al te angstvallig mijden van den meer gedragen volzin heeft ten slotte
niet meer de gewenschte suggestie, heeft integendeel ontnuchtering ten gevolge. En
al te strenge zelfbeperking kan leiden tot voor het kunstwerk schadelijke
kortademigheid.
Het is slechts bewijs van talent, bewijs van goed kunstenaarschap, dat Van Bruggen
aan deze gevaren ontkwam, en een aangenaam leesbaar ‘vertelsel’ schiep, een goed
beeldend verhaal. Alleen ten opzichte van Van Bruggen's t o e k o m s t als
prozaschrijver stelt dit boek niet gerust. Hij houdt te zeer van het g e s c h m i n k t e
leven, er is te veel grijns en mombakkes in zijn werk; te zeer een ironie die hem
noodlottig kan worden.
F a t a M o r g a n a van Zoetmulder behoort tot het genre der ik-romans, en al acht
ik Zoetmulder een knap kunstenaar, hij is met dit boek niet ontkomen aan het groote
allen ik-romans-schrijvende kunstenaars bedreigende gevaar: dat het milieu den
schrijver t e n a was; dat hij geen afstand genomen had van zijn onderwerp; dat het
hem te zwaar woog op de ziel. Het boek doet denken aan geworstel en gezucht; aan
benauwd gedroom en gewoel; het werd niet geput uit eene zuivere bron, het werd
geboren uit een drang naar klaarheid. De schepper stond in, niet boven de stof. Is het
intusschen geen boek geworden om sub specie aeternitatis te beschouwen, het is een
dier werken geworden waarvan wij er de laatste jaren zoovele zagen verschijnen goed geschreven, knap gecomponeerde werken, niet zonder cultuur, niet zonder
kunstzinnigheid, maar te verstandelijk, welbeschouwd, te cerebraal en redeneerderig.
Alleen knap, geweldig knap, veelbelovend knap.
En zoolang het aanbod van onsterfelijke werken door het uiten van critische
verzuchtingen niet valt te verhoogen, zullen wij het dan daarmee maar doen, en den
heer Zoetmulder eeren als een onzer knappe jongere schrijvers.
Evenals, gelijk gezegd, den heer Van Bruggen.
D.TH.J.

F. de Sinclair (A.H. van der Feen). Leugens. Amsterdam, Van Holkema
en Warendorf.
Deze F. de Sinclair blijkt een wonderlijk sinjeur.
Het scheen wel als had hij er pret in publiek en kritiek raadseltjes op te geven door,
als gold het hier een litterair bal-masqué, telkenmale vermomd op te treden. Het
meest behaagde het hem de grapjas te verbeelden. Maar wie hem goed bezag twijfelde
en vroeg zich af: i s het vermomming of is-ie misschien reeds met hart en ziel
vergroeid geraakt aan zijn kleedij, gelijk het zoo menigmaal geschiedt in het leven?
Wie men ver-beeldt, wórdt men al gauw.... Maar wie is dan deze ernstige
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man met zijn ongeschminkte gezicht - er werd gefluisterd dat zijn naam luidt: A.H.
van der Feen, doch dat hij zich, in paljascostuum, de Sinclair pleegt te noemen.....
En daar is nu deze dubbelfiguur opeens ongeduldig opgesprongen en heeft het
uitgeroepen dat een ieder het kan hooren: ‘de Sinclair en Van der Feen zijn één en
dezelfde’. Haha, heel aardig, zooiets komt meer voor. Doch uw grapjas, mijnheer,
is niet eens een geestig harlekijn -, een maanziek pierrot, hij is eigenlijk alleen maar
een weinigje flauw, als een twintigste-eeuwsche, verwaterde kermisklant. Ik begrijp
u niet goed. In de tijden dat ge alleen Van der Feen heet en uw kermisplunje hebt
weggeworpen, zijt ge een heel wat fatsoenlijker kerel!
Maar het allerlergste hebt ge, als waandet gij het een succesnummer, achter
gehouden en daarmee treedt ge nu onverwacht ten tooneele. Nu zijt ge niet langer,
óf Paljas, óf een donker-ernstig man, maar als een Janus vertoont ge u met twee
aangezichten. En dit is pijnlijk. Wij zijn aan zulke mythologische verschijningen niet
gewend. En hoor deze twee monden spreken, met de eentonigheid van het orakel:
‘Leugens, leugens, leugens....’
Het zou griezelig kunnen wezen, maar eigenlijk is het alleen maar droevig. Ach,
kon ge dan niet blijven: Paljas, tout court, - of deze zachternstige man, die zoo droevig
vertellen kon?
Is dit uw laatste creatie misschien - dernier cri - meent ge er soms mee te geven
een grotesk spel van ‘ernst en luim’? Want hoor de eene mond vertelt allerlei
grappigheidjes over de macht der leugen in het leven en de ander dwingt de
huppelzinnen in het keurslijf van ernstige litteratuur. En zoo zijt ge wel moppig,
meer niet geestig, ge doet ernstig, maar ge zijt niet diep....
En ge verveelt. Houdt op, dubbele babbelmond, het duo is uw fort niet. Uw paljas
alleen was er charmant bij - en die goeie ‘van der Feen’ was als solist véél beter. Ga
uit elkaar, en zoo ge zijt vergroeid gelijk wijlen de Siameesche tweeling, laat u
opereeren, op gevaar van den dood.
Wij hebben het niet noodig te worden onderhouden over de dwaalwegen van een
zekeren Gideon die eerst in de waarheid en toen in de leugen experimenteerde. De
felle macht van de leugen hebben Schnitzler en Strindberg o.a. ons reeds vlijmend
genoeg aangetoond - en Gideon is toch eigenlijk niets dan een kapstok met een paar
tendenzen van u behangen. Hebt ge nog nooit gehoord dat het geheim van de kunst
is haar (schijnbare) onopzettelijkheid? In een kunstwerk is alles argeloos, breed en
verholen. Daaruit, gelijk een aroom, stijgt op wat zijn essence is, de wijsheid van
geest, de schoonheid van het hart. In het onzichtbare, het vloeiende, dat wat het vele
bindt tot eenheid, schuilt het geheim der kunst. Ge moet er iets van hebben vermoed,
somtijds. Het dwaze spel heeft u goddank niet geheel afgestompt. Hoe goed moet
ge de schrijvers

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

64
en hun stijl kennen en proeven om hen zoo te karakteriseeren en te imiteeren als ge
deed in ‘Een Prijsvraag in de Hel’. Daar toont ge een nieuw aangezicht. Daar waart
ge een prachtige harlekijn, de spiegel in de hand en in het beeldenvangen waart ge
vlug en handig.
Houdt de spiegel voor uw aangezicht, zoek uw eigen-zelf, uw werkelijke wezen.
En geef ons er desnoods een miniatuurtje van, maar dat aardig is en dat lijkt....
J.D.W.

Pol de Mont, De Schilderkunst in België van 1830-1921, met 120 platen.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921.
Een boek over de Belgische schilderkunst geschreven door Pol de Mont heeft een
goede introductie. Voor Nederlanders kan het geen kwaad, eens naar het werk van
de Vlamingen te zien, wier opvatting dikwijls een tegenstelling is van wat er in
Nederland wordt gewrocht. Hoe meer men zich in het boek verdiept, hoe sterker
merkt men dat verschil tusschen Noord en Zuid, al ziet Pol de Mont ook veel
overeenkomst. Misschien omdat dit werk zoo geheel anders is, dan wij zouden
verwachten, is het nuttig er kennis mee te maken. Toch staat de uitgave van Marius
over de Nederlandsche schilders der 19e eeuw ons nader, daar het meer antwoord
geeft op de vragen, die wij, Nederlanders, zouden doen. Moge hier het op den
voorgrond stellen van het Nederlandsche standpunt eenigszins eenzijdig zijn, de
schrijver geeft er zelf aanleiding toe door herhaalde vergelijkingen van Vlaamsche
en Hollandsche kunst. Al is het voor ons wellicht interessant om de geschiedenis van
het historiestuk na te gaan, het ‘ligt’ ons niet, terwijl de schrijver er een groote waarde
aan hecht. In de ontwikkeling daarvan ziet hij den opbloei van het Vlaamsche
nationale leven. Het is echter niet aan te nemen, dat wij dezelfde vereering voor de
compositie- en schilderskwaliteiten van de historieschilders zouden hebben als de
schrijver. Daarbij komt ook, dat de Belgische schilderkunst een ander verloop heeft
gehad dan de onze; zij was aan het einde der 18e eeuw nauw aan Frankrijk verbonden,
zonder dit land evenwel in zijn grooten stijl te evenaarden. Wij daarentegen slaan
om zoo te zeggen het Klassicisme en Romantiek over om ons dan vroeg in het
Impressionisme te ontplooien. De Belgen beleven het Klassicisme en de Romantiek
sterker dan wij in litterairen, historischen en nationalistischen zin, de overgang van
het laatste tijdperk naar het Impressionisme, waarin het alleen gaat om ware
schilderachtige, esthetische kwaliteiten, wordt er voor hen des te moeilijker door.
Belangwekkender dan de lange uiteenzetting van het historiestuk is de beschrijving
van den overgang van de Romantiek naar het Impressionisme en den strijd van de
Vlaamsche kunst om tot een eigen coloriet te komen, tot afbeeldingen van Vlaamsche
luchten, boomen, straten en
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torenspitsen. Die strijd van de nationale kunst beslaat een groot gedeelte van het
boek, de ontwikkeling van het eigenlijke impressionisme en vooral van de moderne
kunst komt daardoor in de knel. Men zou willen weten hoe de verschillende
kunstuitingen zich verhouden tot de andere landen. Alleen het hoofdstuk over James
Ensor geeft in korte trekken een goed beeld van het streven der moderne richting.
Pol de Mont heeft zijn boek geschreven in den stijl van een causerie, met het vuur
van zijn overtuiging en het geloof in de Vlaamsche nationale kunst. Hier en daar
komen evenwel te lange uitwijdingen voor, die de aandacht van het thema afleiden,
de causeur verliest zijn draad en gaat op details in, terwijl hij daardoor aan de
behandelde stof niet meer filosofische diepte geeft.
Een groote moeilijkheid voor den Nederlandschen lezer - misschien ook zelfs voor
den Vlaamschen - is de overweldigende hoeveelheid namen en titels van
schilderstukken. Het is wat beschamend, dat men er zoo weinig van kent; vooral de
historieschilders ontsnappen in de museums aan de aandacht van den Nederlandschen
bezoeker. Waar nu de schrijver zijn boek waarschijnlijk ook voor het buitenland
heeft geschreven, had hij beter gedaan uit de vele namen en stukken te kiezen, te
meer omdat zulke opsommingen den causerietoon storen en het boek niet als
‘naslawerk’ is bedoeld. Er had dan ook meer contact kunnen komen tusschen de
reproducties en den tekst. Nu schijnen deze los van elkaar te zijn ontstaan en dit
schaadt het effect van het geheel.
C.E.

Jacqueline van der Waals †.
Weinigen zijn er in den lande, die over deze onlangs gestorven dichteres ook maar
even hebben gerept; toch, wie haarzelve, haar sobere persoonlijkheid, gekend heeft,
haar even sobere verzen tot hun diepte doorgrond, moet wel zéér ontroerd zijn geweest
bij het verscheiden van dit teergevoelige wezen, door wier verzen - in elken regel,
elk woord - een innig gemoedsleven trilt, zóó sterk, dat weemoed over, en liefde
vóór het leven zich in ons samentrekt tot een groote bewogenheid. Dichteres en
mensch waren één in haar werk; in zoo eenvoudige woorden uitte zij haar wijde en
vaak diep-ontroerde menschelijkheid.
Geen vers kunt ge van haar lezen, dat u op geen enkel punt raakt, dat niet iets in
u oproept, door zijn diepen gevoelstoon, en als ge weer heen zijt gegaan uit de stilte,
die haar bezinning in u deed groeien, dan is er iets dat u bijblijft, u vaag blijft
omweven; het is u of gij het leven uit inniger diepte hebt waargenomen; aangeraakt
zijt ge door een mensch, zoo vol en rijk als er maar weinigen zijn in dezen tijd. Een
lieve herinnering blijft bij u toeven....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

66
En zooals in den avond, als ge langzaam huiswaarts keert, en wandelt, aarzelend en
verwijlend, langs plekjes die een herinnering of stemming voor u bewaren, - zooals
ge u dan daardoor bevangen voelt worden, en van een weemoed om het leven, dat
voorbijgaat in zijn vage schemering en verduistering aller illusiën - of zooals ge
beroerd kunt worden door een zangerig deuntje muziek, dat uit een somber verholen
hoekje aandwaalt en u langzaam besluipt in zijn droevige gestemdheid, en dan
plotseling beklemd raakt en de vage, verre idealen eener verdroomde jeugd voor u
op ziet leven.... zoo zal ook de herinnering aan deze dichteres en haar eenvoudig
werk immer grijpen in het teederste dat in u is en blijven in de dichte nabijheid van
uw gevoelig menschenhart.
MAURICE BERKESTEIN.

Bijbelsche tafereelen door H. van Meegeren bij Biesing. - Den Haag.
Het eerste werk wat ik van dezen schilder-teekenaar, tien jaar, wellicht langer geleden,
als bij toeval te zien kreeg, was verrassend door spontaniteit en picturaal élan. Dit
beginwerk - het waren aquarellen - huldigde de traditie der Haagsche school zonder
traditioneel te zijn, het bevatte nieuwe opvattingen ten opzichte der kleur en de
onderwerpen waren oorspronkelijk, soms anekdotisch getint.
Hoewel meer vlot illustratief dan stijlvol, hield het de mogelijkheid in, van een
misschien niet diepe, maar nerveus-intellectueele kunst.
Ik heb daarna - vooral in Pulchri - meer ontmoedigende dan bemoedigende
resultaten van hem te zien gekregen. Van Meegeren is een schilder waarvan de
mondaine dames-critiek terstond lispelde van buitengewone begaafdheid en groote
belofte, gemeenplaatsen uitgesproken als complimenten op een soireetje. Intusschen,
Van Meegeren is werkelijk iemand van opmerkelijke begaafdheid, dit te ontkennen
heeft geen zin, hij is een van die virtuoze naturen, die zich vrij gemakkelijk van de
technische problemen meester maken, maar die het tegenwicht missen van een
krachtige of hartstochtelijke persoonlijkheid om hun kunst te behoeden voor de
ontaarding van een behendigheidsspel. Zijn werk kenmerkt zich veelal door een
bepaalde pose van talentvolle achteloosheid, dit vooral met betrekking tot de meer
impressionistische tendenz in zijn werk.
En na zijn vaak zoetelijke anekdotiek en zijn vervolgens ietwat sentimenteele
beoefening van het geïmporteerde mode-onderwerp: le demimonde - onwezenlijk
als deze kappers-expressie, - nu de Bijbelsche dramatiek.
Om tot den Bijbel te komen veronderstelt men tevens een geestelijke evolutie in
die richting zooals bijv. J. Luyken en J. Toorop. Er zijn ook andere wegen, als die
van den eenzame vol menschelijk gevoel en hooge
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genialiteit: Rembrandt, wiens leven en kunst zich afspiegelt in zijn beelden ontleend
aan den Bijbel, maar deze is, ondanks zijn innige menschelijkheid, uitzondering. Er
zijn modernen zooals: F. von Uhde en de 19de eeuwsche Engelschen onder invloed
van Dante, Gabriël, Rossetti, maar ook al komen zij niet boven datgene wat vorige
eeuwen hebben voortgebracht, zoo gaven zij ons toch een zelfstandige visie. Is dit
niet het geval, dan is het slechts een picturaal uitstapje, wat ik niemand misgun, maar
wat overigens geen diepe beteekenis heeft. Ik gevoel mij tegenover Van Meegeren
niet gerechtigd, hierin te oordeelen, de toekomst zal doen zien tot welke der beide
mogelijkheden de kunst van dezen schilder behoort. Het voorloopig resultaat is
inderdaad verrassend, al is er veel wat bij nadere beschouwing zwakke kanten
vertoont. Zoo vinden wij ook meermalen analogie met de 17e eeuwsche meesters inzonderheid Rembrandt - in zijn werk. En doet het niet eveneens als een
anachronisme aan, Christus onder gothische gewelven te vinden? De
verbeeldingskracht van dezen schilder heeft zich hier te veel verdeeld, te weinig
geconcentreerd. Veel van het hier aanwezige is niet het resultaat van het Denken in
Beelden, het zijn te veel begripssamenstellingen en te weinig imaginatie, zij missen
juist daarom datgene wat ons de phantasie zonder aarzeling doet aanvaarden en het
de zinnelijke realiteit verschaft. De verbeeldingskracht, de actieve Phantasie is een
zoo geheel verschillende factor met de virtuoze begaafdheid, hoewel het een het
ander niet uitsluit. Een voorbeeld hiervan is No. 19 ‘Christus op den Olijfberg’; hier
heeft de schilder, zonder veel mise en scène, of aangedikte dramatiek, ons den hevigen
tweestrijd, het oogenblik van beangstigende duisternis, van den Christusfiguur
weergegeven.
P.C.H.

Wilm Wouters bij Unger en Van Mens te Rotterdam.
‘Le désir d'être jugé par quelques uns et de s'instruire sur ses propres forces: voilà,
de la part d'un artiste, le seul légitime motif d'une exposition.’ Aldus verklaarde Paul
Gauguin, toen een jonge vriend exposeerde. Hij vergat daarbij de praktische bedoeling,
welke den kunstenaar kan drijven, n.l. de noodzakelijkheid van verkoop.
Inderdaad was dit de eenige aanleiding tot de tentoonstelling van Wilm Wouters
te Rotterdam. Deze kunstenaar bezit geenszins den hoogen eigendunk van veel
onbeteekenende modernen, die beter praten dan schilderen; reclame zoekt de
bescheiden, eenvoudige werker evenmin; noch heeft hij behoefte aan kritiek van
anderen, daar hij zelf te goed zijne zwakheden kent. Maar.... het leven is duur, zelfs
in een primitief visschersdorp.... en zoo kreeg Rotterdam een groot aantal koppen
van Volendammers te zien. Knap werk was het; knap geteekend, technisch
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knap geschilderd. Zulk een oude schipper met zijn door zee en wind vertraande
oogen, met zijn verweerde huis, zijn te grooten neus, blikt ons als levend aan van
den wand, als hield hij een praatje onder het genieten van zijn bakje koffie. Wij
kennen dezen man en zullen hem ook niet vergeten; later, wanneer wij aan hem
terugdenken, zal hij meer nog voor ons beteekenen dan toen wij vóór hem stonden,
doordat de handigheid van den schilder ons dan niet meer dwarszit, niet meer zich
opdringt tusschen hem en ons.
Al deze koppen van jonge of oude lieden, die Wouters in den loop der laatste jaren
te Amsterdam ter expositie zond en die daar de aandacht trokken door de verbazende
uitvoerigheid en het sprekend-typeerende, zien wij nu hier bijeen en alle vertellen
dat in dezen kunstenaar een goed portrettist huist. Een conterfeitsel van een jongen
man met schele oogen, in 1919 te Laren gemaakt, dat meer schilderachtige kwaliteiten
heeft dan de visschers-koppen, behoorde indertijd op de portretten-tentoonstelling
in het Stedelijk Museum tot de beste inzendingen. De technische vaardigheid, welke
Wouters te veel voorop stelt, ontbrak hier, prettig malsch was het doek geschilderd
en er werd meer gelet op een schoone samenstelling van kleurplans, op een mooi
geheel, dan op een fotografische vertolking van de natuur, bij welke wel is waar geen
plooitje over het hoofd wordt gezien, doch de persoonlijkheid van den schilder
ontbreekt.
Dat Wouters een fijn-voelend kunstenaar is, getuigt ook zijn schilderij ‘Grietje
met haar pop.’ Gevoelig waren hierin de verschillende kleurplans tegen elkaar gezet;
was het gezichtje geschilderd met de fletse, domme boerenkinderoogen, waar men
het licht zag flitsen over de nu en dan even knippende wimpers. Ook het houten
popje, dat het kind op schoot had liggen, was voortreffelijk in de stofuitdrukking,
zonder dat daarin het technische hinderde.
Hier leerden we een ingetogen kunstenaar kennen met veel liefde en gevoel voor
kleur en een sterk indringings-vermogen.
Wilm Wouters is in 1887 in den Haag geboren. Tot zijn twintigste jaar voer hij
op zee en oefende nog andere ambachten uit. Van 1909 tot 1914 bezocht hij de
academie onder Van der Waay en Derkinderen, tot de dienstplicht hem riep. Na den
oorlog trok hij naar Volendam, voelde zich technisch achteruit gegaan, begon weer
flink naar model te schilderen en leerde ook voor zijn karakter-vorming veel van dit
gelaten, eenvoudige visschersvolk.
Wouters' groote bewondering voor de primitieven spreekt uit al zijn werk; en ver
van zich tot de modernen, de cubisten of expressionisten te voelen aangetrokken, is
hij overtuigd, dat men ook in ons land, evenals reeds elders, weer tot de primitieven
terug zal gaan.
A.O.
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Louis Icart bij Biesing, Den Haag.
Wij leven in een tijdvak waarin zich de gevolgen van den wereldoorlog met minder
gewelddadigheid maar met des te meer beslistheid doen gelden. Ons tijdvak kenmerkt
zich vooral door ontnuchtering, een ironisch-scherpe nuchterheid, waarin zich alle
schijn onmiddellijk van het wezen afscheidt. Wij gevoelen in alles te zeer het
betrekkelijke om ons in Ersatz - het gereduceerd betrekkelijke - zelfs al komt het uit
Frankrijk - ook maar eenigszins te kunnen verheugen.
Als afwisseling met onze nationale geesteloosheid in onze schilderkunst is deze
snel vervliedende maar scherpe Parijsche parfum misschien voor een oogenblik te
welkom.
De samensteller er van is: L. Icart.
P.C.H.

C. Bolding bij Fetter, Amsterdam.
Wie, zooals wij, geregeld de kunsttentoonstellingen in hoofd- en hofstad bezoekt,
komt er telkenmale min of meer teleurgesteld vandaan. Niet dat het werk - beneden
peil is; de oudere kunstenaars handhaven doorgaans vrijwel hun ingenomen standpunt,
maar onder de jongeren zijn er zoo weinigen van wie kracht, persoonlijkheid uitgaat.
Gaan wij langs die tentoonstellingswanden dan overkomt het ons, hoe graag wij
ook willen, zoo zelden, dat een schilderij, teekening, uiting van graphiek ons verbaasd,
verrukt, versteld doet staan. Zeker er wordt veel, en braaf en behoorlijk, ook wel met
aanstellerij, en kwasi-modern geschilderd, en het eene schilderij kan ons door kleur,
door opzet, door voorstelling iets meer boeien en in het geheugen blijven dan het
andere, maar hoe weinig komt het voor, dat een werk zoo'n indruk op ons gemaakt
heeft, dat wij bij ons zelf denken: van dien kunstenaar zou ik wel eens meer willen
zien.
Somwijlen valt ook dit tegen - lezer ik ben waarlijk niet pessimistisch aangelegd
- maar in de meeste gevallen zit achter zoo'n schilderij, dat op een tentoonstelling
ons telkens weer even tot zich trekt, een mensch die ons iets bijzonders te zeggen
heeft, die van een persoonlijken kijk op de dingen blijk geeft.
Zoo gebeurde het dat op de laatste St. Lucas-tentoonstelling eenige etsen van een
mij onbekenden jongen kunstenaar, C. Bolding, bijbleven door den vasten bouw,
door een kloeken streek. Het waren portretten van: een schipper, een Hollander, een
Noord-Hollander, door onderwerp niet eens bijzonder aantrekkelijk, maar van dien
aard, dat zij mij, door de wijze waarop die onderwerpen behandeld waren, aantrokken.
En nu geviel het, dat ik daarna de leden-tentoonstelling van Arti et Amicitiae
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bezocht en een vrij groot schilderij: St. Maartenfeest aan de Zaan mij opviel, en de
catalogus mij naar dien zelfden Bolding verwees.
Het was iets heel anders dan die etsen in Lucas, - hier was meer de colorist aan
het woord, wien het lichtschijnsel door gekleurde lampions bekoord had; maar ook
dit schilderij bleef boven het niveau van het middelmatige niet alleen, maar
onderscheidde zich door dusdanige kwaliteiten, dat het dan ook, zooals ik later
vernam, den Willink van Collenprijs verwierf.
En, speling van 't lot, als om aan mijn verlangen: iets meer van het werk van dezen
kunstenaar te zien, tegemoet te komen, hield te zelfder tijd de firma Fetter een
tentoonstelling van zijn werk. Ik was nu wel benieuwd om, zij het slechts voor mij
zelf, even te kunnen vastleggen, of mijn eerste indrukken juist, toevallig, of zeer
voorbarig geweest waren.
Die tentoonstelling dan bij Fetter, zij bevestigde mijn eerste indrukken, zoowel
van den colorist, als van den graphischen kunstenaar Bolding.
Als colorist boeit hem voornamelijk het schijnsel van het kunstlicht, de effecten
van brandende straatlantaarns in stille straatjes, van lamplicht binnenskamers. Die
stille straatjes van oude huizen, beschenen door een flinkerend gaslicht, zij hebben
een eigenaardige bekoring van kleur en van intimiteit. Er gaat rust en kalmte van uit;
terwijl er tevens iets fantastisch in zit.
In zijn lamplicht-schilderingen binnenskamers, zooals het hierbij afgebeelde
schilderij van een schoenmakers werkplaats, treft ons vooral de eenheid, de
massaverdeeling die er in gebleven is, en juist bij kunstverlichtingen zoo gauw
verbroken wordt.
Hier is de toon en het geheel rustig, zijn de groote schaduwen door het sterke licht
en de lichtvlakken daartegenover, toch in volkomen harmonie. Het geheel is groot
gezien en gebouwd en harmonisch, misschien ietwat somber van kleur.
Zijn teekeningen, etsen en een paar houtsneden, waarvan wij een heel aardig
specimen hierbij afdrukken, toonen ons den scherpen waarnemer, den man die daarbij
over een zekere, vaste lijn beschikt; want nog meer dan bij de ets, waar de naald over
de vernis in speelsche lijnen kan glijden, vereischt de houtsnede een zekerheid en
stelligheid van omtrek en opzet.
En deze zien wij in het hier afgebeelde kuikentje; het is van licht en donker
mogelijk wat te zwak, te doorzichtig, maar van lijn en van ‘zien’ is het heel goed.
Ik geloof dan ook zeker dat Bolding ons in deze richting nog meer en beter zal
kunnen geven, vooral waar ook zijn etsen en teekeningen, naar een uitbeelding van
vorm door vaste lijnen en plannen, meer dan door tinten, heen wijzen. Welken kant
hij uit zal gaan, is moeilijk te zeggen, hij is nog jong en heeft de academiejaren met
hun onvermijdelijken invloed
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nog te kort achter zich; maar wat hij nu liet zien, leek ons van dien aard, dat wij
ongetwijfeld zijn werk zullen volgen.
R.W.P. Jr.

Grafische kunst in het Stedelijk Museum.
De Vereeniging tot bevordering der Grafische Kunst, hield haar
jubileum-Tentoonstelling (ze bestaat al tien jaar) in het Stedelijk Museum en wij
verwachtten iets heel bijzonders: een keur van moderne Nederlandsche graphiek.
Maar in plaats daarvan bood men ons vele zalen vol, vermoeiend vol voor den
bezoeker, met tal van teekeningen (voorstudies van schilderijen dikwijls) en lang
niet alle belangrijk.
Het lijkt wel alsof men de leden en genoodigden zoovéél mogelijk deed inzenden,
wat, in deze voor kunstenaars moeilijke tijden, misschien reden van bestaan kan
hebben, maar aan het geheel der Tentoonstelling en ook aan de waardeering en
belangstelling van het publiek zeker afbreuk doet. Daarbij komt dat men ter aanvulling
ook werk van ouderen vroeg of inzond, en zoo vinden wij hier, om iets te noemen,
een circusschetsje van Dijsselhof van een vijf en twintig, dertig jaar geleden, dat,
hoe interessant ook, zeer zeker uit de lijn dezer tentoonstelling valt en Dijsselhof als
grafisch kunstenaar toch in geenen deele representeert.
De vaste lijn, die een vereeniging met een dergelijken naam toch zeker hebben
moest, missen wij hier, en daarbij de keuze en zelfkeur.
Tentoonstellingen als die van theaterkunst en nog meer die van Aziatische kunst,
hebben bewezen dat niet alleen de aankleeding der zalen, maar bovendien de
rangschikking en keuring der inzendingen van ontzaglijk veel invloed is op het
algemeen aspect van het geheel, en daardoor weder op ieder kunstwerk in het
bijzonder.
Nù gaat de hoeveelheid uit boven het gehalte en hebben wij moeite om uit deze
overdaad van grafisch en niet-grafisch werk als in een bazaar het goede op te zoeken.
Dat wij hier oud werk van Bauer, Verster, Derkinderen, Haverman en Lion Cachet
aantreffen, is wel pleizierig, maar het doet ons deze kunstenaars niet beter, of
vollediger kennen.... het is opluistering; de clou moest toch zijn: het nieuwe werk
der jonge grafische kunstenaars.
Daaruit zou te concludeeren zijn, dat er onder de jongeren een drang naar wit- en
zwart-kunst bestaat, waarvoor de belangstelling van het publiek gevraagd kan worden.
Dan ook kan men nagaan en vaststellen onder welke invloeden de graphiek ten onzent
zich ontwikkelt, en hoe sommigen, om even bij de houtsneden te blijven, weer naderen
tot den oertijd: tot de grove kinderprent.
Ga ik nu, na deze uiteenzetting, mijn catalogus na, dan zou ik willen
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wijzen op het zoo vaste en strakke werk van B. Essers, op de eenvoudige, weinig
pretentieuze, maar toch aardige poesjes van mej. de Graag. Langs de geroutineerde,
soms wat al te dogmatische portrethoutsneden van Chris Lebeau en de goede, soliede
havenhoofden van Dirk Nijland, de decoratieve blokjes van Schrier, een goede
vischstudie van mej. Wichers Wierdsma, kom ik dan tot de zeer karakteristieke
dierstudies van Jan Wittenberg. Diens werk, dat even aan dat van Mesquita herinnert,
maar gevoeliger is, brengt mij telkens als ik het weerzie onwillekeurig Jan Mankes
in de gedachten.
Nu spreekt het van zelf, dat er veel meer is, dat de moeite van bezien loont en dat
ik het bekende werk der ouderen - laat ons Van der Valk niet vergeten - hoe goed
dit ook is, niet in deze beschouwing passend vond.
Voor een maandschrift en voor deze kroniek is het ook minder mijn bedoeling een
tentoonstellingsverslag te geven, dan wel vast te leggen wat mij, hetzij als gebeurtenis,
als geheel, hetzij als karakteristiek, in het werk van een of anderen kunstenaar trof.
En zoo was deze tentoonstelling voor mij niet wat ik er van verwachtte en wat zij
m.i. had kunnen zijn, al gaven enkele inzendingen dan ook reden om in een herleving
der grafische kunst vertrouwen te blijven stellen.
R.W.P. Jr.

Rectificatie.
Het woord ‘grammophoongeluid’ in mijn stukje over W.B. Tholen (zie Juninummer)
blijkt onjuist te zijn. De bedoelde ‘litteraire dame’ kan, toen zij schreef, het stukje
van Mr. Bakels niet gelezen hebben. Ik stel er prijs op, dit openlijk te verklaren; mijn
meening over de critische prestaties der dame in kwestie onderging overigens
geenerlei wijziging.
P.C.H.
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Käthe Kollwitz
door J. Knoef.
HET kan wel niemand, die zich op de hoogte tracht te stellen met wat in den
nieuweren tijd de beoefening der grafische kunsten in Duitschland heeft voortgebracht,
ontgaan hoe daar, naast het impressionisme van Liebermann en Slevogt, om enkele
markante figuren te noemen, een belangrijke strooming valt waar te nemen ten gunste
van een kunstsoort, als wel voornamelijk in dat land gewaardeerd kon worden, een
strooming, die de abstractie zocht meer dan het leven, die de idee wilde dienen meer
dan de onbevangen vreugde der zinnen. Deze beweging heeft in de laatste decenniën,
het tijdperk van een nieuwen bloei der grafiekbeoefening, aan omvang nog gewonnen
en haar invloed mag, mede om te juister de plaats te bepalen, welke het werk inneemt
van de kunstenares, die hier besproken wordt, niet stilzwijgend voorbijgezien worden.
Wat deze kunst zich voorstelt te geven, een symbolisch beeld van wat der wereld
en des menschen is, instee van de fragmenten, die het impressionisme gaf, werd
hiervoor reeds aangeduid. Doch waarlijk overtuigend te geven, wat de geest zich
schoon verbeeldde, eischt een grootheid van menschelijkheid en kunstenaarschap
beide, waartoe maar weinigen uitverkoren zijn. Zelfs de meest beteekenende onder
hen, Klinger, vermag slechts zelden de hooge bedoeling den vorm en het leven te
verschaffen, die ons opvoeren tot een verhevener genieten. Fantazie, vindingrijkheid,
knapheid van voordracht kan men velen hunner niet ontzeggen, en zoo gelukkig
weten ze soms partij te trekken van de combinatie dier vermogens, dat men zich wel
gaarne voor een wijle gewonnen geeft en hun vaardigheden smaakt als afwisseling
van zooveel, dat slechts ten halve gekund is. Doch te zeer voelbaar blijft, ook bij de
besten, een schraalheid, een ontbreken van warmte, van ademend leven, die doen
inzien hoe oneindig waardevoller het bezielde fragment is dan de doodgeboren
synthese. Deze knappe paraphrasen van hooge thema's zijn van een kille
intellectualiteit, die in haar valsche schittering van quasi-diepzinnig heid, met
gezochten geest en praalzucht samen, het gemis van waren innerlijken rijkdom moet
maskeeren. Tegenover de pretenties van dit bedrijf doet het te weldadiger aan,
daarnaast werk te leeren kennen gelijk dat van Käthe Kollwitz, naar den zin verwant
- hoe anders het van uiterlijk mag wezen -, doch waarin een stem klinkt, die waarlijk
gaat van mensch tot mensch. Welk een warmte na zooveel berekening, welk een
verademing na de vele, al te vele kunstige en vernuftige zaken, die zoo
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knap waren, maar zoo weinig deden blijken van waren scheppingsdrang, de volheid
van het levensgevoel te bemerken, dat in dit werk zich uitspreekt. Hier, uitgebroken
uit het keurslijf van den academischen vorm, getuigt het, vrij en spontaan, om pronk
noch geleerdheid bekommerd, van wat een groote liefdevolle ziel beweegt, die over
der menschen nooden haar medelijden en tegelijk haar fellen aanklacht uit.
Want deze vrouw heeft zich in haar kunst hun toegewend, wien op aarde het
schamele deel te beurt gevallen is. In een somber naturalisme, dat in het grauwe
kleed van allen-dag de schepselen van haar mededoogen steekt, onthult zij ons, rauw
en ontstellend, het leven van ‘de slovers en de slavers’, hun bestaan, hun strijd, hun
vruchteloos pogen naar verheffing. Anderen voor haar hebben het leven en het leed
der nederigen gegeven. Millet gaf het, maar er is een hooge rust in zijn figuren, die
het ons moeilijk maakt hen te naderen. Tegenover hun sereniteit voelen we ons klein
en vreemd-verward. Het is of zij van een andere wereld zijn. Israëls gaf het, maar
zijn werk - een mijmerende melodie in de schemering - spreekt van berusting: hij
kende nog de geloovigen, die vrede weten te vinden. Bij Kollwitz zijn het de menschen
van een nieuweren tijd; dit zijn de proletariërs, wien het geloof ontvallen is en het is
de tragiek van hun levens, in vale zorg en stillen kommer langzaam doovend, die in
haar werk tot verbeelding is gekomen.
Zij voelt zich één met de zwoegende, afgestompte mannen, met de moeders, wien
het bestaan slechts moeiten baart, met hun vreugdelooze kinderen. Zij kent de groote
moeheid, die over deze menschen ligt; die moede al zijn geboren. Ze hebben er het
doffe van, het ligt in het starre van hun trekken. Ze strijden, maar ze komen niet
omhoog. Ze hebben nauwelijks meer het besef van hun onmacht, omdat ze niet weten
wat verheffing is. Den vrouwen mag het moederschap nog vreugde geven, het brengt
haar grooter leed. In zijn zonniger momenten heeft de kunstenares het soms
vastgehouden. Het zijn - is het toeval? - slechts schetsmatige werken, liefelijke
impromptu's tusschen de bladen van grooter bouw. Zij is hierin als het leven zelf
dier menschen, waarin vreugde een kortstondig tusschenspel is, dat de langere
perioden van donkerte helaas te kort van elkaar scheidt. Zij kent dit alles, meer, zij
doorvoelt dit alles en het is haar gegeven, ons daarin tot haar deelgenoot te maken.
Het is hierdoor, dat dengeen, wien deze kunst slechts kunst is, veel van de
wezenlijkste beteekenis van dit werk ontgaat. Het gewicht van haar arbeid ligt niet,
waar men het zoekt bij de figuurschilders, gelijk we die uit onze zeventiend'eeuwsche
en Haagsche scholen kennen en wier schilderkunstige criteria we door een innig
samen-opgroeien soms te geneigd zijn als de eenig-ware op te houden. Haar gevallen
zijn niet hun tafereelen, behagend door de middelen der uitbeelding: niet slechts het
anecdotische
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staan ze verre, doch zelfs het l'art-pour-l'art principe kan er slechts zeer gedeeltelijk
voor gelden. Het werk is er niet om zich zelf, het wil van wijder beduiding zijn. Zijn
maker put uit dieper bron. Een wereldaanschouwing, die, zwaar nog geketend aan
het stoffelijke, noodzakelijk de droefheid van dit aardsche leven moest voelen als
een onontkoombare werkelijkheid, dringt tot uiting. Zoo moest de kunstenares komen
tot haar onderwerpen, doch zoo ook moest het komen, dat, bij deze al-geheele
toegewijdheid, ons noch onderwerp, noch behandeling van wezenlijk belang
toeschijnen naast het groote sentiment, dat - wonder der kunst - zoo volledige overgave
weet te wekken.
Wie denkt in de reeks der prenten van de ‘Weberaufstand’ aan de wevers en hun
bedrijf, die er het gegeven van vormen? Wie slaat een geschiedboek op om na te
lezen wat tot den cyclus ‘Bauernkrieg’ inspireerde? En evenmin allereerst verdiept
men zich in de techniek, hoe virtuoos deze mag zijn. Boven deze dingen uit spreekt
het werk een algemeener taal, die geen sleutel van noode heeft. Hier is de
menschelijkheid meer dan de kunst, de geest meer dan het werk.
Deze kunst, onder den uiterlijken schijn van te geven de episoden van individueele
levens, wordt een verbeelding niet alleen van het somber bestaan van geheel die
breede klasse, die een onzer dichters toezong in ‘De Daad’, doch daar boven uit ook
van enkele der diepst-menschelijke gevoelens, die ieder van ons bewegen. Maar het
zijn zelden de lichtere. Opgegroeid te midden van een arbeidsbevolking, moest deze
vrouw, die vroeg reeds meer van de donkere zijden van het bestaan der menschen
zag dan van het schaarscher licht, de som van het lijden van zoovelen wel sterk tot
het besef brengen, dat slechts leed hier vrijelijk rondwaart. Dat zij het zoo geheel
doorvoelde, het teekent het vrouwelijke in het zuiverste en schoonste daarvan, het
teekent haar kracht tevens. Want in dit kunnen verwerken, het tot schoonheid
omscheppen van dit zoo zwaar doorleefde leed, kondigt zich een taaie kracht, een
stille onverzettelijkheid om niet méé geslagen neer te zitten, die meer dan des mans
is. Ware zij grooter, van wijder omvatting, men zou haar, die zoo geheel liefde is in
deze liefdelooze eeuw, het geweten van haar tijd kunnen noemen.
Reeds van het pril begin was zij, wat ze nog is. De prent ‘Not’, waarmee de
‘Weberaufstand’ opent en meer nog de tweede van die reeks, ‘Tod’, met die vrouw,
straks door den dood beslopen, die het moede hoofd tegen den muur steunt en terzij
die vreemd-starre kinderblik, ze zijn even ontroerend als iets van haar later werk.
Het kon in den loop der jaren van monumentaler beelding worden, met minder zou
het meer kunnen zeggen, in wezen bleef het onveranderd. Dit moet, voor wie nog
twijfelen mocht, de eerlijkheid van haar werk wel boven alle verdenking
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stellen. Van eerlijkheid en ernst van intentie spreekt al wat zij maakte. Ook het werk,
waarin ze faalde. Want het gebeurt, dat het innerlijk rapport minder sterk is, dat zij
niet in die mate verzonken is in haar sujet, als in het beste van haar werk steeds het
geval is. Het maakt zich onmiddellijk bemerkbaar in het niet tot leven komen van
de figuren en hun handeling. Het valt op te merken waar het geldt de mannelijker,
grover kracht van de daadwerkelijke revolte te geven, gelijk in ‘Weberzug’ en ‘Sturm’.
Evenzeer is dit vreemd blijven aan het dieper psychisch leven voelbaar in een
prent als ‘Losbruch’. De furie, die deze bende zou moeten maken tot den
beangstigend-zwellenden stroom, die niet te stuiten lijkt, vermag zij niet mee te
voelen. ‘Weberzug’ en ‘Sturm’ bleven kloek-gedane doch nuchter-naturalistische
prenten (enkele figuren treffend van expressie), die in anderer werk goede,
respectabele uitingen zouden zijn. Ze konden in het oeuvre van, laat ons zeggen,
Kalckreuth, thuis behooren. Maar bij een kunstenares als Kollwitz leggen we grooter
maat aan. En terecht voor wie een machtige verbeelding wist te scheppen als die
hooge vrouwefiguur, zoo zwaar geladen van bezieling, zoo tot bovenmenschelijk
leven gewekt, in diezelfde prent ‘Losbruch’, waar bij de aanstormende boeren niet
tot uiting kon komen het laaien van de hen opzweepende driften. Dit blijkt de maatstaf
voor haar kunst te zijn: in hoeverre haar onderwerpen door de kracht van het gevoel,
door de mate waarin ze zich schier er mee vereenzelvigt, tot een overtuigend leven
komen, tot een intensiteit van leven, die alles wat toevallig en tijdelijk is er voor doet
vergeten.
Zóó zijn haar vrouwe-, zóó haar kinderbeeltenissen. Want het is vooral de vrouw,
waarvan ons, met diep en medevoelend begrijpen, met scherpst psychologisch
indringen ook, geopenbaard worden het innerlijk leven en de gevoelens waarvan zij
draagster is. Schier elk dezer vrouwefiguren, voor zich alleen of tot het midden van
een compositie gemaakt, zou men een levensgeschiedenis van het gelaat kunnen
aflezen, een verhaal, waarvan het eenig thema leed is, doch dat, in elken
verschijningsvorm subtiel genuanceerd, telkens weder een nieuwe openbaring wordt
van dit oud en welgekend gevoel. En zelfs met een lach op het gelaat, zien haar oogen
het naderen, ver wellicht doch onafwendbaar. Het is in ‘Tod’ het duldend gedragen
lijden, dat van een simpele vrouw een stille martelares maakt; hoe spreekt in ‘Beim
Dengeln’ de stompheid, die in fellen brand kan uitslaan, hoe droevig is de resignatie
om dien vrouwenmond in het biljet van de ‘Heimatarbeit-ausstellung.’ Zij legt het
in den blik der oogen, zij bereikt het in de lijnen van een mond, de bultigheid van
een oud gelaat, maar zij weet het ook een houding mee te deelen of een gebaar en
veelzeggender nog den handen.
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Ongetwijfeld schiep gelijkheid van geslacht hier mogelijkheden tot dieper inzicht,
dan het den man, killer van redelijk verstand, doorgaans gegeven is te verwerven.
Het verklaart ook hoe de psyche van kinderen zoo scherp kon worden gevat. Want
waar het den man geldt, kan men haar verhouding beter omschrijven als mee-voelend
dan als peilend, rakend het diepste wezen. Ongetwijfeld treffen ook bij hen de stillere
gevoelens door de levende onmiddellijkheid, waardoor de beste beeltenissen zoo
overrompelend schier werken. Men zie den man in ‘Tod’, als silhouet slechts gegeven,
doch hoe overtuigend komt er tot uitdrukking zijn bonkige teederheid en hulpeloosheid
tegenover dit ontvliedend leven; hoe treft de verkropte wraakzucht van de gevangenen
in den cyclus ‘Bauernkrieg’ en hoe is de zielsgoede zwoeger, die in ‘Ein Unfall’ zijn
kind heendraagt, als uit het leven gegrepen. Maar elders, waar het donker geweld,
dat in deze slavische typen soms opbruist, naar buiten treedt, daar vermag de
kunstenares niet tot een geloofwaardig leven te brengen die ontketende
gemoedsbewegingen. Niet de onrust en het luid gerucht is de geëigende sfeer voor
haar kunst. Maar waar zij haar menschen in droefheid bijeen vindt of hen in
eenzaamheid kan troosten, daar ligt haar rijk. Daar overkomt haar die zeldzame
bezieling, waardoor het ons voorkomt, als waren menschelijke gevoelens en
menschelijke hartstochten belichaamd geworden.
Hier, waar zoo voor alles gaat, wat achter de verschijningen van het leven staat,
kon het volmaakt natuurlijk schijnen, wanneer de kunstenares in haar werk het kleed
van haar tijd afwierp om tijdelooze dingen in tijdelooze vormen te geven. Zij kon,
aanknoopend aan een oude traditie, den Dood oproepen en gestalte geven; hem
verbeelden, waar hij moeder of kind belaagt en hun strijd, waar ze hem ten offer
vallen. Zij kon de moeder doen verschijnen zóó, dat men nauwelijks weet of dit is
de moeder-vrouw of het moeder-dier, maar waarvan men de zekerheid heeft, dat hier
het aanzijn kreeg: het moederlijk gevoel. Voor deze kunstenares kon men in den
overgang naar het symbolische een noodwendigheid bijna zien. Wie zoo weinig bond
aan de bekoringen en de kleine dingen van het oogenblik, moest wel gaarne haar
onderwerpen overheffen in de algemeener sfeer van het symbool en zoo kwam zij
langs anderen weg, waar meerdere harer tijdgenooten, met minder recht, hun koele
gedachte-kunst voortbrachten.
Dat zij, zoo geheel gloed en overtuiging, niet onmiddellijk den vorm vond waar
gevoel en keus van onderwerp zich tot eenheid lieten brengen, kan nauwelijks
verwonderen. Zij zocht, zeldzaam feit in hare kunst, aansluiting bij wat anderen, en
met name Klinger, in gelijke richting hadden voortgebracht. Doch de vorm, die een
kille eruditie paste, was de hare niet. Het werk waarin zij het meest op Klinger steunt
verloochent
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in alles zijn afkomst. Niet haar stijl doch de zijne herkent men in het breede rechterdeel
van het blad ‘Zertretenen’, in den engel der wrake in de prent ‘Aufruhr’. Doch zij
zou ook hier zich zelve worden. Wie ‘Tod, Frau und Kind’ zag en meer nog ‘Tod
und Frau um das Kind ringend’, moet het zich bewust worden. Was het het
onderwerp? Was het werkelijk een gerijpt vermogen? Waarschijnlijk beide. Doch
zeker ondervond de oerkracht van het moederlijk gevoel den hijgenden strijd, die
hier gestreden wordt, zoozeer als werkelijk, dat zij den beeldenden vorm van anderen
niet behoefde om deze vizioenen op te roepen. Daar is geen verwisseling mogelijk,
dit is haar techniek, haar vormgeving, dit is bovenal haar machtige bezieling, die
droomgezichten tot gruwbare werkelijkheid maakt. Want dit moge symboliek zijn,
ze mist dan toch al het plechtig-breede en al het doorluchtig-hooge, dat haar eigen
pleegt te zijn, doch dat haar ook ver van ons doet blijven. Zooals ze hier verschijnt
is ze bloedwarm als het leven zelf, schrikkelijker dan de werkelijkheid, vol angst en
vertwijfeling en smartelijk-teere kracht. Het is een symboliek, geheel omgevormd
naar het karakter van den aanleg dezer kunstenaresse, één in wezen met haar ander
werk, dat er naar den vorm slechts van verschilt.
Het is vooral in dit zoo geheel der verbeelding ontsproten werk, dat te waardeeren
valt, dat nergens beter haar ook te stade kwam, die hooge ambachtelijke vaardigheid,
welke haar benijdenswaardig bezit is. Het geeft een rustige verzekerdheid bij al wat
ze beproeft. Hoe ware bij lichtvaardiger karakter de weg geopend tot de gemakkelijke
en schitterende successen, die enkel virtuositeit nog steeds veroveren kan. Bij haar,
wie alle parade vreemd is, die zoo conscientieus te werk gaat, verwerpt wat niet
voldoet en niet aflaat te zoeken, tot het voluit-bevredigende is gevonden, kon het
slechts voeren tot grooter gewin. Alleen met zulk een beheersching van het vak, zulk
een anatomisch vormbegrip kon het mogelijk zijn als in ‘Tod und Frau um das Kind
ringend’, met nauwelijks lijn, slechts hier en daar een onbestemde vlek van
vervloeiende kracht, dat pulseerende modelé op te tooveren of als in ‘Tod, Frau und
Kind’ zoo machtig, als uit steen gehouwen, die andere moeder te doen verrijzen. En
om te weten, welke mogelijkheden van schilderachtige werking haar technische
middelen veroorloven, zie men in ‘Beratung’ hoe onvervaard het donker van den
vloer in zware krassen is neergeworpen, zoo brutaal als men dacht, dat het een Zorn
vrij kon staan te doen; doch sluit half uw oogen en voor strepen ziet ge de diepste
schaduw en daarnaast is licht en ge meent zelfs den aard en de kracht van dit licht
te kunnen bepalen. In ‘Beim Dengeln’ verschijnt het, door even suggestieve
schaduwwerking, als bijna substantieel en ‘Bewaffnung’ treft, in zijn rijk gegradeerde
tusschentinten, als een zeldzaam staal van complete
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kleurillusie. Vooral in die fijn-gegrijnde vernis-mou-tonen, die in hun
zacht-moduleerende schakeeringen doen denken aan het vloeiende van een
zandsteensculptuur, weet zij de verrassendste effecten te verkrijgen. Maar ook de
nervige lijn beheerscht zij naar haar wil en men vraagt zich af, of nog wel één procedé
geheimen voor haar bergt.
De ernst van den inhoud spreekt ook in den vorm van dit werk zich uit. Zelden
heeft het de luchtigheid van lijn, de vlotheid van opzet, die juist aan de producten
der grafische technieken een zoo eigen bekoring kunnen verleenen. Integendeel, het
is bijna steeds van een gesloten picturaal effect, elke arbeid doorwerkt tot een in zich
zelf volledige schepping. Sober en ingetogen in het eerst, later verbreedend tot een
soms waarlijk onstuimige bravour, blijft zij, hoe ook haar techniek mag aandoen als
geïmproviseerd, spontaan als de geest zelve van deze bladen, getrouw aan dit werken
naar een weldoordacht plan, aan dit beraden streven naar een voltooid geheel, naar
de innerlijke volgroeidheid. Zij is niet tevreden, met een haal en een veeg de
noodzakelijkste illusie te geven. Wel verre van benepen, zoekt zij toch, met meerderen
zin voor constructie, haar figuren lichaam te geven, licht- en schaduwwerking te
verantwoorden, de dingen in hun stoffelijkheid te benaderen. Doch het minutieuze
blijft ze verre en academische geliktheid is wel het minst van al met haar werkwijze
samen te brengen. De vormen zijn groot gehouden; geen overbodigheden verzwakken
de werking van deze uit zwart en donkere grijzen gevormde composities, over welker
ernst kwalijk beter het floers van dit nachtedonker neergelaten kon worden. Maar
geenszins verstart ze tot dorre manier of legt ze zich vast in eenmaal aangenomen
schema's. Zoo levend als ze van gevoel is, zoo levend is ze in de vormen, die er
uitdrukking aan geven. Niet naar de houding, doch naar de werking concipieert ze
haar gevallen. Niet gaat haar ter harte of ze, in den geijkten zin, schilderachtig zijn,
noch zelfs of ze harmonisch werken. Doch het is haar belangrijk, dat ze ons innerlijk
zullen grijpen, dat ze over ons zullen brengen de stemmingen, waarvan deze bladen
vervuld zijn. En zoo ontwerpt ze het geval wel gaarne dus, dat we als midden in het
gebeuren staan. In ‘Not’ in den schemer van het vertrek getreden, zien we voor ons,
als uit het niets verrezen, de stervenssponde van een kind en de moeder, daarachter,
vertwijfeld neergesmakt; in ‘Tod’ staat breed en hoog tegen het luttel kaarsgeflakker
de zware mannenromp van den vader, zóó, of we ons onmiddellijk achter hem
bevonden. De ‘Weberzug’ breekt door het kader en de stormloop in ‘Aufruhr’ dreigt
den beschouwer mee te sleuren. Tot geen ander doel dan het verzwaren van de
stemming werden de ‘Pflüger’ en de ‘Gefangenen’ in drukkende horizontalen
gecomponeerd en stellig ontbeerde ‘Germinal’ die spanning van atmosfeer, waarin
nu alle dingen als
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wachtende zijn, wanneer niet op zoo koene wijze de wijde leegheid van dit vertrek
buiten verhouding was vergroot. Hoe werd in de ‘Carmagnole’ de zielige nietigheid
tot uitdrukking gebracht van dezen dans om het werktuig van een groote revolutie,
door het gebeuren als verloren te doen gaan onder de sombere geslotenheid dier
hooge, grijze gevels, die de eeuwen zagen verglijden. En in ‘Beratung’ waar de geest
der samenzwering te veraanschouwelijken viel, doet niets hem levendiger gevoelen,
dan het tot den achtergrond terugdringen van die groep schichtige kerels,
samengeklompt in dien hoek, als wilden ze er, in het beklemmende van de nachtstilte
in dit onheimelijk vertrek, de leegte ontvlieden, steun vindend in elkaars nauwste
nabijheid.
Zoo vindt de kunstenares voor elk harer gevallen de adequate verschijningsvorm,
de conceptie en de techniek, die het ver-beelde moment tot een maximum van werking
brengen. Niet steeds wist zij zich geheel te behoeden voor een over-krachtig betonen
van het accent, dat zoovele dezer bladen hun praegnant karakter geeft. Doch het kan
kwalijk verwonderen, dat niet immer dit vrouwelijk gevoel, hoe breed en krachtig,
de tucht kon aanvaarden, die ons onze aandoeningen meester doet blijven. Tenslotte
geeft, wat door overmaat soms zwakte wordt, haar kunst het wezen, haar tijd het
zeldzame dat zuivere menschelijkheid is.
Het moge ten slotte ter oriënteering dienstig zijn, enkele levensdata te vermelden,
die voor het verstaan van haar persoonlijkheid wellicht belang kunnen bezitten.
Käthe Schmidt werd in 1867 in Koningsbergen geboren. De grootvader van
moederszijde, Julius Rupp, was er de stichter geweest van een vrij-religieuze
beweging, waarbij haar vader, ambtenaar eerst, daarna tot het volk gegaan als
metselaar, voorganger werd. Jong reeds zag men haar begaafdheid in. Zij kreeg het
eerste onderricht van den graveur Mauer, was daarna bij Stauffer-Bern in Berlijn,
bij Neide in Koningsbergen en ten slotte in München onder Herterich. Zij huwde in
1891 den arts Kollwitz.
Men vindt haar werk van vóór 1913 beschreven in een oeuvre-catalogus van de
hand van Dr. Joh. Sievers.
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De stempelsnijder J.J. van Goor,
door W.K.F. Zwierzina.
OP het gebied van penningkunde en penningkunst leverde de 19e eeuw al bitter
weinig van beteekenis op, belangrijke historische feiten hadden niet plaats; van de
Koningen Willem II en Willem III mocht gelukkig getuigd worden, dat het vrede
was in hunne dagen, alleen uit de regeering van Willem I treffen wij de groote reeks
penningen betreffende de belgische revolutie aan.
De penningkunst, reeds in de 18e eeuw diep gedaald van de groote hoogte, waarop
zij in de 17e eeuw stond, zonk in de 19e al tot een zéér laag peil; behalve een enkele
goede portretpenning naar het modelé van bekende beeldhouwers, valt slechts het
werk van één medailleur met grooten lof te vermelden, n.m. dat van den hoogst
bekwamen amsterdammer Jacques Elion, reeds in 1893 op 52jarigen leeftijd aan de
kunst ontvallen.
Het inhuldigingsjaar 1898 bracht groote verwachtingen: J.H.Ph. Wortman, prix
de Rome 1897, overleed echter reeds 9 Augustus 1898, J.H. Baars volgde hem spoedig
in den dood, slechts J.C. Wienecke bleef ons gelukkig gespaard van het drietal
kunstenaars, die toen voor het eerst van zich deden hooren en zooveel voor de
toekomst der nederlandsche penningkunst beloofden.
Zijn meeste penningen maakte hij in opdracht van Anthon Begeer - en hiermede
is de naam genoemd van hem aan wien deze kunst zoo oneindig véél is verplicht!
Begeer begon zijn loopbaan in 1874 als leerling-stempelsnijder aan 's Rijks Munt,
in 1876 volgde zijn benoeming tot hulpstempelsnijder, maar reeds in 1879, geroepen
om zijn broeder, die lijdend was, bij te staan in diens zaak, moest hij het werk, dat
hem lief was opgeven en zijn betrekking neerleggen.
In het jaar 1882 zien wij hem optreden als eigenaar der reeds bestaande, later
Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken, welke steeds grooter vlucht nam
en zich weldra bizonder op het vervaardigen van penningen ging toeleggen,
Persoonlijk kon Begeer zich uit den aard der zaak niet meer aan de medailleurkunst
wijden, al gaf hij meestal de denkbeelden voor de penningen aan, maar de oude liefde
bleef levend in hem, en waar deze kunst in het buitenland, meer bizonder in Frankrijk
en Oostenrijk, zulk een hooge vlucht nam, trachtte hij die ook in ons vaderland te
doen herleven.
Getrouw aan zijn wapenspreuk, die zijn lijfspreuk werd, ‘'k Begeer
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beter’, streefde hij er naar in het penningwerk zijner ateliers èn uit technisch èn uit
artistiek oogpunt het volmaakte te bereiken. Hem is het te danken (en aan zijn zoon
Carel J.A. Begeer na hem), dat de nederlandsche penningen thans gerust den toets
met het beste buitenlandsche werk kunnen doorstaan.
De penningen in de eerste 20 jaren door hem geslagen droegen, behoudens enkele
weinige door niet aan de ateliers verbonden beeldhouwers gemodelleerd, slechts den
naam of de initialen der firma en n i e t die der makers - in de jaren 1886 e.v. S. de
Graaf, 1889 e.v. J. Haas - doch in 1894 werd de bekwame duitsche medailleur W.
Achtenhagen (thans te Magdeburg) als vast stempelsnijder aan de ateliers van Begeer
verbonden, aan wiens kunst de meeste artistieke penningen uit het tijdvak 1894-1905
zijn te danken. Al paste deze zich vrijwel aan Holland aan, men kon bezwaarlijk zijn
werk hollandsche kunst noemen en het was in zijn tijd, dat bij het beoordeelen van
Begeer's werk, vaak op minder aangename wijze van ‘den grooten onbekende van
Begeer’ werd gesproken.
Dat Achtenhagen goed werk leverde bewijst wel de bekroning van Ant. Begeer,
voor de naar diens denkbeelden door hem gemodelleerde Kz. van den officieelen
inhuldigingspenning, maar toch zijn wij dankbaar, dat een hollander hem vervangen
heeft: J.J. van Goor; een stille in den lande, van wien men, al draagt tegenwoordig
elke artistieke penning uit de ateliers Begeer (thans deel uitmakende van de Kon.
Ned. Edelmetaal bedrijven van Kempen, Begeer en Vos) het monogram van den
maker, zoo weinig hoort spreken, buiten het helaas steeds kleiner wordende kringetje
van nederlandsche penningkundigen en op wiens sympatieke werk toch wel eens de
aandacht mag worden gevestigd.
Jacobus Jan van Goor, geboren te Amersfoort in 1874, kan zich door een
lichaamsgebrek tamelijk moeielijk bewegen en moest dus een werkkring zoeken,
waarbij hij zijn arbeid in hoofdzaak zittende kon verrichten en reeds op zijn 15e jaar
vinden we hem werkzaam in de ateliers Begeer, waar hij tot zijn 20e het modelleeren,
ciseleeren en graveeren beoefende: met recht mag hij een leerling uit de school van
Ant. Begeer worden genoemd.
Oorspronkelijk was het zijn doel om in hoofdzaak ciseleur of drijver te worden;
na zijn leertijd bij Begeer vertrok hij naar Hanau a/M, waar hij zich aan de Koninklijke
Teekenakademie uitsluitend op het modelleeren en drijven toelegde, om daarna terug
te keeren naar zijn oude ateliers. Daar werd, zooals boven gezegd, de toen ook in
ons land in opkomst zijnde medailleurkunst beoefend en tot haar voelde Van Goor
zich terstond sterk aangetrokken. Nog waren zeer vele moeilijkheden vooral van
technischen aard door den aanstaanden medailleur te overwinnen: de toenmalige
reduceermachines (verkleinbanken) werkten
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zeer onvoldoende en fijnheden, met groote zorg in de modelés aangebracht, kwamen
bij de reductie in het geheel niet tot hun recht, waar deze niet veel meer aangaf dan
de hoofdvormen. Werken de tegenwoordige reduceermachines zoo nauwkeurig, dat
de medailleur niets of zéér weinig meer aan den poincoen heeft te doen, destijds was
het bijwerken daarvan een zeer tijdroovend en moeizaam werk. Van Goor paste
hierbij de ciseleermethode toe in plaats van het graveeren, omdat daarmede z.i. veel
meer te bereiken viel, doch hoewel dit procédé wel gunstige resultaten opleverde,
bleef het een tijd lang in den waren zin des woords ‘tobben’. Ant. Begeer spaarde
echter, naar Van Goor mij indertijd eens zeide, moeite noch kosten om alle
hulpmiddelen te verschaffen, die konden dienen niet alleen om het werk te
vergemakkelijken, maar bovenal om het op te voeren tot de hoogte door de beste
buitenlandsche ateliers toen reeds bereikt. De werking van de reduceermachines is
thans van dien aard, dat de medailleur in den poincoen alléén datgene behoeft te
veranderen d.w.z. te verscherpen of weeker te maken, wat daarop een anderen indruk
mocht maken dan hij zich had voorgesteld bij het boetseeren van het modelé, dat in
den regel een middellijn van 20 à 30 c.M. heeft.
Zéér te recht m.i. is Van Goor de meening toegedaan, dat elke modelleur die een
goeden penning wil maken, tevens zelf de stempels moet bewerken en niet, zooals
dat met beeldhouwers het geval is, aan wie vaak een portretpenning wordt opgedragen,
zijn werk met de voltooiing van het groote model in plasteline of klei ook als voltooid
mag beschouwen. Terecht keurt hij dan ook de wijze af, waarop veelal in België, en
helaas ook soms hier te lande, wordt gewerkt, waar de z.g. médailleurs hun
geboetseerde modelés maar ter verkleining toevertrouwen aan de een of andere
graveerinrichting, die in het bezit is van een verkleinbank, zonder er verder naar om
te kijken, waardoor het resultaat niets anders is dan een ‘boetseerwerk in miniatuur’.
Bij het boetseeren en het plaatsen van den kop in den cirkel is er vaak zelfs niet aan
gedacht, dat er ook nog zoo iets als een randschrift op moest komen!
Dit wordt geheel als bijzaak en als minderwaardig werk beschouwd - zéér ten
onrechte, want de voorstelling op den penning moet toch met de op-, om- of
onderschriften een harmonisch geheel vormen en wat wordt tegenwoordig niet een
zorg besteed om die in fraaie lettervormen te geven.
Een penning is een kunstwerk i n m e t a a l en moet dus ook als metaal behandeld
worden, de machine mag alleen het hulpmiddel zijn, dat den médailleur een hoogst
tijdroovenden arbeid bespaart - door haar mag (in figuurlijken zin) niet het laatste
woord worden gesproken! Met volkomen instemming onderschrijven wij deze ware
woorden, waaraan Van Goor den wensch verbond, dat in het vervolg zij, die de
medailleurkunst
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willen gaan beoefenen, in de eerste plaats het handwerk zullen gaan leeren - zooals
een Wienecke deed en ook Van Goor zelf.
Reeds zijn eerste penningen doen den meester kennen, beloven zooveel voor de
toekomst - de penningplaat met het borstbeeld van Koningin Louise van Pruisen,
moeder van Duitschlands eersten Keizer (1900), de portretpenning Agatha van Meurs,
door Rudolf Lehman aan zijn gewezen min op haar 80sten verjaardag vereerd (1901),
terwijl we iets later (1904) het zeer fraai weergegeven, uit het Hindoetijdperk
dateerende oude poortje te Blitar aantreffen.
Vele bekende persoonlijkheden van onzen tijd mochten het voorrecht genieten
door van Goor in metaal te worden vereeuwigd; tot de m.i. bestgeslaagden reken ik
het aan de fransche kunst verwante mooie penninkje van Mr. W.H.E. baron van der
Borch, burgemeester van Ginneken en Bavel (1906), den fijnen denkerskop van Dr
Abraham Kuyper b.g. van zijn 70sten geboortedag (1907), den prelaat mgr. J.W. van
Heukelum, 50 jaar priester (1907), den gewezen chineeschen gezant te 's-Gravenhage
Hü King Chûng, in 1900 bij den Boxeropstand in China gedood (1909), den
Rotterdammer W. Veder (1910), prof. H.W. Bakhuis Roozeboom te Utrecht (1913),
Mevr. E.F. Boelen, geb. Smidt van Gelder, regente van het Doopsgezind Weeshuis
‘d'Oranjeappel’ te Amsterdam (1914).
Ook de beroemde mannen uit den bloeitijd der nederlandsche geschiedenis
ontbreken niet in de breede reeks van door Van Goor vervaardigde penningen, wier
aantal zeker de 200 overtreft: Rembrandt Harmensz. van Rhijn (1906), Michiel
Adriaansz. de Ruijter (1907) bij het 3e eeuwfeest hunner geboorte, P. Plancius (1913),
J. Pz. Sweelinck (1913). Jan Pietersz. Coen (1919). Naast voor- en keerzijde van den
de Ruyterpenning, hadden wij gaarne den penning van C. Adolfszoon afgebeeld
(1679) met gelijke voorstellingen, om het verschil te laten zien tusschen het werk
van den 17e eeuwschen stempelsnijder, die zijn ontwerp op ware grootte n e g a t i e f
in den ijzeren stempel sneed, telkens door afslagen in zacht metaal zich overtuigend
of het gewenschte resultaat reeds bereikt was, en dat van den hedendaagschen
médailleur, die in het groot in plasteline boetseert en de langs mechanischen weg
verkregen poincoen (opwaartsche stempel) bijwerkt. Bewonderen wij het moeizaam
werk van den eerste, toch wint m.i. dat van den laatste het, wat zuiverheid van
uitbeelding betreft - zie de wolken van kruitdamp b.v.
Bovenal blinkt Van Goor uit in het zoo sympatiek weergeven van ouden van dagen;
het is een ware lust zijne penningen met dubbelportretten van 40- en 50jarige
echtparen te bewonderen en wij mogen dankbaar zijn, dat de gewoonte om deze
zeldzame feestdagen in metaal te herdenken, in ons vaderland is herleefd. Het valt
hier werkelijk moeilijk
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eene keuze te doen, waar deze stukken wedijveren in aantrekkelijkheid.
Zou de omstandigheid dat de médailleur zoo lange jaren met zijn ouden oom en
tante samenwoonde, hem wellicht zoo'n goeden kijk hebben gegeven op oude
menschen, wier uitbeelding men gevoelt, dat met zooveel liefde en toewijding moet
zijn geschied?
Zoo viel dan ten slotte de keuze op dit tweetal penningen op gouden bruiloften:
Jhr. D.P.Th. Graswinckel en A.E.F. List (1911), en dr. C.E. Daniëls en C.J.A. van
Baerle (1916) - zie ook hierna bij de bespreking der gietpenningen.
Dat hij, de vrijgezel, ook een oog heeft voor het liefelijke, dat ons uit den aanblik
van een heel jong menschenkind tegenstraalt, bewijst het teere kinderkopje, hierbij
afgebeeld - wij danken dat aan het zinrijk denkbeeld van den heer Schilte te Rotterdam
om zijne jonge vrouw op den eersten verjaardag van hun dochtertje, hun
eerstgeborene, met haar portret in edel metaal te verrassen.
Niet alleen portretten maakte Van Goor, ook dieren, als paarden, honden, hoenders
enz. en komposities, waaronder uitmunten de groep op den penning b.g. van het 3e
eeuwfeest van het Armen-Weeshuis der Kercken ende der Stad van Breda (1906),
de uitbeelding van de scheepsramp. S.S. Berlin (1907); hoe goed opgelost is de
afbeelding van een scheepsmotor van de werf 't Kromhout (1907); aardig zijn de
elkander passeerende schepen der Hollandsche Stoombootmaatschappij (1910), fraai
is de bekranste winner op den penning der studentenroeiver. Laga (1912). Als
Rotterdam in 1913 het Onafhankelijkheidsfeest viert, beeldt Van Goor op de Vz. van
zijn gedenkpenning de Maas af in 1813, bij ondergaande zon; geen schip is op de
bewogen golven der rivier te zien, donkere wolken pakken zich boven de stad samen;
de Kz, toont een der nieuwe havens in 1913 bij opgaande zon, vol scheepvaartverkeer:
de zon rees nu ter kim, ras zonk ze in 't aklig duister - maar
eenmaal rijst zij weer, door neev'len niet bezwaard.
Goede afbeeldingen van gebouwen vinden we in 1920 op de plakket ter inwijding
van het nieuwe raadhuis te Rotterdam en op die b.g. van het 2e eeuwfeest der Mij
van assurantie, diskonteering en beleening der stad Rotterdam.
Tot nog toe sprak ik alleen van de geslagen penningen. De allereerste penningen
(uit den tijd der italiaansche renaissance) waren alle gegoten en het is eigenaardig,
dat in de laatste jaren de fraaiste penningen weer gegoten worden. Het model wordt
hierbij op ware grootte gemodelleerd in plasteline, soms gesneden in gips, de
kunstenaar kan terstond beoordeelen hoe zijn werk in metaal zich zal vertoonen. Het
model wordt in den gietvorm ingedrukt en het gietsel door den maker zelf geciseleerd
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en gepatineerd - de penning wordt een stuk werk geheel van zijne hand. ‘Ik houd’,
zegt Van Goor, ‘het maken van een penning op ware grootte, hoe dit dan ook moge
geschieden, voor de eenig ware methode; slechts voor de medailleurs, die in staat
zijn een penning op ware grootte in metaal te graveeren of te drijven, dus n i e t voor
uitsluitend modelleurs, vind ik de machine een prachtig hulpmiddel.’ En welke
schitterende resultaten bereikte hij niet met zijne gietpenningen!
Zie het echt levende in het portret van zijn 71 jarigen vader, dat zijn zitkamer
versiert (1904); in J.F.A. Lindsen den konservator van het Aartsbisschoppelijk
Museum te Utrecht (1908) herkennen we terstond den man der wetenschap, in
Luit-kolonel W.H. Piepers (1911), den militair, in Jac. Vos (1911) den handelsman
en in Dr. J. Wagenaar (1919) den musicus, en proeft men de verfijnde aristokraten
niet uit de gelaatstrekken van het gouden echtpaar G. Eschauzier en E. von Oven?.
Ook maakte Van Goor groote reliefs o.a. dubbelportret van W.H. Vroom en A.C.R.
Dreesman (1912), W.J. Vinke (1917), J.H. van Kempen (1920) en de 40 × 35 c.M.
groote plakket voor gevechtsschietoefeningen met torpedobooten (1910).
Juist uit deze stukken, gemaakt volgens ‘de eenig ware methode’, blijkt welk een
uitmuntend kunstenaar deze stille in den lande is, voor wien ik de aandacht der lezers
naar ik hoop niet te vergeefs heb ingeroepen.
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Kunstlievende vorsten uit Italiën's verleden.
Door Dr. Raimond van Marle.
III. Romeinen, Gothen en Byzantynen te Ravenna.
HET schouwtooneel van Italiën's historie was, van het laatst der vierde tot aan het
einde der zesde eeuw, niet Rome, maar Ravenna, en van de drie geheel verschillende
machten, die gedurende dit tijdsverloop van daar uit het bewind voerden, heeft het
stedeke zooveel schoons bewaard, dat het voor onze kennis van de kunst dier eeuwen
verreweg de voornaamste bron is.
De algemeene waarheid, dat de groote lijnen langs welke de kunst zich ontwikkelt
door historische gebeurtenissen bepaald worden, geldt voor Ravenna in het bijzonder
en daarom is eenige geschiedkundige toelichting hier onontbeerlijk.
Kort nadat Keizer Theodosius in het jaar 395 zijn reusachtig rijk in twee deelen
gesplitst had - van welke zijn zoon Honorius de westelijke helft zou regeeren - maakte
Alaric, met zijn Wisigothen, zijn eersten inval in Italië (402); eerst teruggedreven
door den Wandaal Stilicho, aan wien Theodosius den zorg voor Honorius had
opgedragen, gelukte het Alaric echter in 408 Rome in te nemen. De prinses Galla
Placidia, dochter van Theodosius en halfzuster van Honorius maakte deel uit van
den buit, welke hem hier in handen viel en tot een ieders verwondering, en
verontwaardiging van de vorstelijke familie, wist Alaric's zwager Athaulf haar er na
vijf jaar lange overreding toe te bewegen, hem haar hand te schenken. Van de pracht,
welke bij de gelegenheid van hun huwelijk ten toon gespreid werd, krijgen wij
sprookjesachtige verslagen te lezen. Zooals alle Barbaren was ook Athaulf zeer
bekoord door de Romeinsche beschaving welke hij zich trachtte eigen te maken,
maar na een huwelijk van slechts twee jaren werd Athaulf verraderlijk vermoord
(415). Het hof van Constantinopel toonde nogmaals zijn misnoegen over den echt
van Placidia door den dood van haren gemaal met groote feesten te vieren en de
prinses begaf zich tot haren broeder, die, na voor de Gothen uit Rome gevlucht te
zijn, eerst eenigen tijd te Milaan verblijf gehouden, maar sinds geruimen tijd zijn
hof naar het strategisch gunstig gelegen Ravenna overgebracht had.
Honorius dwong zijn zuster tot een huwelijk met den Consul Constantius,
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een goedmoedigen maar ruwen soldaat, wien zij in 417 een zoon Valentinianus (III)
en in 418 een dochter schonk.
Constantius stierf kort daarop en Galla Placidia begaf zich naar Constantinopel.
Toen echter in 423 Honorius stierf en de hofsecretaris Johannes zich het bewind
toeëigende, zond de Oostersche Keizer een leger tegen hem uit, hetwelk gevolgd
werd door Placidia en haar kinderen. Ravenna gaf zich over, Johannes werd gedood
en de jonge Valentinianus III volgde Honorius als keizer van het Westersche rijk op,
onder regentschap van zijn moeder, die men er soms van beschuldigt oorzaak te zijn
geweest dat haar zoon een van die treurige figuren werd, welke in de Romeinsche
ondergangsperiode zoo dikwerf voorkomen. Hij werd in 455 te Rome vermoord.
Placidia was vijf jaar te voren in dezelfde stad gestorven en met groote plechtigheid
naar Ravenna overgebracht, waar zij in het Mausoleum begraven werd, hetwelk zij
voor zichzelf had laten bouwen. Tot het midden der XVIe eeuw was haar mummie
daar zichtbaar, maar, naar het verhaal luidt, verging haar stoffelijk overschot door
de onhandigheid van een bezoeker, die er een brandende kaars bij hield.
Hoewel de Romeinsche vorsten vanaf 407 tot 476 te Ravenna 't bewind voerden,
was Galla Placidia onder hen de eenige figuur van beteekenis; o.a. werden de
kunstenaars zeer door haar aangemoedigd.
Het schijnt echter niet twijfelachtig, dat ook reeds voor haar komst, te Ravenna
op het gebied der kunst veel belangrijks tot stand kwam, en het belang der hier
vervaardigde monumenten ligt vooral in de eigenaardigheden door welke zij zich
van de zuiver Romeinsche productie afscheiden.
De lezer vergunne mij hier een kleine archeologische excursie.
Wij kennen de basiliek van bisschop Ursus - die vanaf 400 tot 412, dus vóór de
eerste komst van Placidia (415) deze waardigheid bekleedde - slechts door
teekeningen, daar zij in de 18e eeuw werd afgebroken, en hoewel het model in het
algemeen met de Romeinsche voor-christelijke en Constantijnsche basilieken
overeenstemt, treffen wij hier twee niet onbeteekenende bijzonderheden aan. Ten
eerste is de apsis welke van binnen een halfrond vormt, van buiten polygonaal en
ten tweede zijn de kapiteelen voorzien van een ‘pulvino’, of wel een, veelal versierd,
blok steen, 't welk het kapiteel afscheidt van het bouwdeel, dat door den pilaar
ondersteund wordt. Zooals wij bij het bekijken der Ravennatische monumenten zullen
zien ontbreekt de pulvino slechts zelden en het is daarom van belang vast te stellen
dat ze in deze stad eerder wordt aangetroffen dan ergens anders. In Byzantium kan
dit onderdeel niet voor het jaar 425 worden nagespoord (in de Eski-Djouma van
Salonika) en in datzelfde jaar vinden wij het voor de tweede maal te Ravenna (S.
Geovanni-Evangelista).
Een niet onbelangrijk verschil kan ook worden opgemerkt, wanneer
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wij de Ravennatische sarcophagen - waarvan de oudste waarschijnlijk van het einde
der 4e eeuw dateeren - met die van Rome vergelijken. Nooit treffen wij te Ravenna
die series van aan de Evangeliën ontleende voorvallen aan, welke een specialiteit
der Romeinsche sarcophagen vormen. Deze laatste, het voorbeeld der Antieken
volgende, zijn veel rijker met figuren versierd, maar hebben niet het architectonische
karakter, hetwelk men te Ravenna - dank zij ook het ronde deksel - aan de sarcophagen
gaf.
En nu ik de eigenaardighden van Ravenna's kunst bespreek, mag ik wel even mijn
onderwerp vooruitloopen en er bijvoegen, dat de baksteenen corniches, buiten op de
gebouwen aangebracht, de ondiepe arcaden vormende lijsten - soms rond ramen
gaande, maar soms ook met een uitsluitend decoratief doel, eigenaardigheden zijn,
die te Ravenna voor het eerst voorkomen.
De vraag welke elementen de Byzantijnsche kunst in zich vereenigde blijft nog
steeds een brandpunt der kunsthistorie, zij is te complex om er hier op in te gaan.
Alleen wil ik vermelden, dat ik de meening ben toegedaan, dat in hare samenstelling
Romeinsche factoren wel degelijk een rol speelden en dit is voor ons thema van groot
belang, daar het eerder Ravenna dan Rome was, waar gedurende de 5e eeuw een
uitwisseling tusschen Romeinsch en Byzantijnsch kon plaats vinden. De pulvino,
die men in Byzantium in grooten getale aantreft, was een element hetwelk op
Ravennatischen en niet op Romeinschen invloed wijst.
Van de vele bouwwerken, welke op last van Galla Placidia werden uitgevoerd,
bleef slechts weinig over. Behalve haar eigen Mausoleum, waarop wij aanstonds
terugkomen, ontstond gedurende haar bewind de nu verdwenen kerk van S. Andrea
Maggiore, de zeer gewijzigde S. Agatha en S. Pietro Maggiore - nu S. Francesco en de S. Giovanni Evangelista. Deze laatste kerk stichtte de vorstin als dankoffer
voor haar behouden aankomst te Ravenna, daar haar vloot op de reis van
Constantinopel naar deze stad door een storm geteisterd werd. Het was dus het eerste
bouwwerk, dat op haar last werd uitgevoerd (omstreeks 425) de apsis, polygonaal
van buiten en half rond van binnen, en sommige corintische kapiteelen met het
pulvino, bleven bewaard en stemmen geheel met dezelfde onderdeelen in de
Ursus-basilika overeen. Uit oude beschrijvingen is bekend dat de kerk eveneens rijk
met mozaïken versierd was. Ook S. Agatha toont een dergelijke apsis maar de
beschadigde kapiteelen zijn hier eer van een Byzantijnsch type, evenals die in de S.
Francesco. Tot hetzelfde tijdperk behoort misschien de evenzeer veranderde kerk
van Sta Croce, en de bouw, maar niet de mozaïken, van de aan S. Pier Crisologo
gewijde kapel, welke nu deel uitmaakt van het aartsbisschoppelijk paleis. Deze kapel
werd door bisschop Peter (433 of '39-449 of
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'58) gesticht; behalve het gewelf, en de van buiten met arcaden gesmukte aps, bleef
van de oorspronkelijke architectuur niets over
Haar eigen grafkapel, welke omstreeks het jaar 440 tot stand kwam, wijdde Galla
Placidia aan de heiligen Nazarius en Celsus. Het kleine gebouw heeft een geregelden
latijnschen kruisvorm, met een vierkante verhevenheid in het midden, welke den
naam van toren niet verdient. Het schijnt dat het Mausoleum thans ongeveer 1½
Meter in den grond steekt, zoodat wij ons het oorspronkelijke plan wat hooger moeten
voorstellen. Van buiten zijn de muren met baksteenen arcaden versierd.
Van binnen toonen de mozaïken ons behalve zuiver decoratief werk, acht
afbeeldingen, vier van welke in het middengewelf zijn aangebracht, terwijl de vier
andere daaronder de eindmuren van elken kruisarm versieren. Wij zien er de
Apostelfiguren, van ranken omslingerde herten en andere voorstellingen onder welke
die van den tusschen zijne lammeren gezeten Goeden Herder de belangrijkste is. Het
is gemakkelijk zijn verbeelding door de onverstoorde harmonie van dit kleine
sanctuarium naar andere tijden te doen terugvoeren; de plechtige tableaux, de
eenvoudige symmetrie van het bouwplan en de pracht der kleuren drukken een
majesteit uit, aan welke een primitief aspect toch niet ontbreekt, en zoo was
waarschijnlijk de majesteit van de keizerin die zich hier liet begraven. In ons
verlangen, hier souvenirs van Galla Placidia te vinden, moeten wij echter niet het
voorbeeld van den custode volgen, die gewoonlijk vertelt dat drie hier later
overgebrachte sarcophagen de beenderen van de vorsten, van Honorius en
Valentinianus III inhouden.
Vele elementen in deze mozaïken zijn zeer karakteristiek voor het Ravennatische
tijdperk, waarin zij werden uitgevoerd; hoewel er van eigenlijke Byzanthijnschen
invloed nog geen sprake kan zijn, toonen de decadente vormen toch duidelijk, dat
wij ons hier voor een der laatste pogingen der classieke traditie bevinden; de
baardlooze Christusfiguur en de in toga's gekleede apostelen behooren tot de
Romeinsch oud-christelijke kunst.
De cathedraal van Monza bewaart het in ivoor gesneden portret van Galla Placidia
en haren zoon, hetwelk zeker ook gedurende haar bewind te Ravenna werd uitgevoerd,
tenminste het uiterlijk van den als knaap daarop afgebeelden Valentianus doet zulks
vermoeden. Het ivoor van Monza is een van die plaketten zooals er van vele consuls
en latere Romeinsche keizers bestaan. Placidia ziet er jong en bevallig uit, maar,
zooals in de meeste van dergelijke officieele conterfeitsels, ontbreekt het ook hier
aan individualiteit.
Mijns inziens zijn de werken, welke te Ravenna voor het midden der 5e eeuw tot
stand kwamen, Romeinsch; zij stammen natuurlijk uit den vervaltijd en de
betrekkingen met Constantinopel verklaren op logische wijze de Byzantijnsche
trekken, welke hier en daar kunnen worden waar-
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genomen. Ik zie dan ook hoegenaamd geen reden, met de extremisten der
Oostersche-invloed-theorie, aan te nemen, dat er bijzondere punten van contact
bestaan tusschen de mozaïken van Placidia's mausoleum en de kunst van Antiochië,
Syrië of Alexandrië. Het zou ons te ver voeren om op deze kwestie hier in te gaan,
maar mij lijkt de thans zoo veel verkondigde hypothese der suprematie van het Oosten
over het Westen op het gebied der kunst, ten minste voor zoover het de eerste
christelijke eeuwen betreft, onaannemelijk.
Het tijdsverloop van zes en twintig jaar, dat den dood van Galla Placidia scheidde
van het einde van het West-Romeinsche keizerrijk, en gedurende hetwelk te Rome
onbeteekenende, elkander snel opvolgende keizers niet in staat bleken de stad tegen
de Wandalen te beschermen, was voor Ravenna niet een periode van verval; tenminste
niet ten tijde van bisschop Neon. Men is er niet zeker van of dit in 449 of wel in 458
aanving, in elk geval duurde het voort tot 477.
De Ecclesia Petriana in Classe, welke, hoewel door zijn voorganger Petrus
aangevangen, ten tijde van Neon tot stand kwam, kennen wij slechts door een 9e
eeuwsche beschrijving, in welke wij vermeld vinden dat zij grooter was en meer
mozaïken inhield dan eenige andere kerk van Ravenna.
Het valt echter moeilijk te gelooven dat de versiering van deze kerk rijker was dan
die van de nog bestaande Doopkapel der Orthodoxen of S. Giovanni in Fonte, de
bouw waarvan aan bisschop Ursus wordt toegeschreven, terwijl het monogram van
bisschop Neon op een der kapiteelen ons veilig kan doen besluiten dat de inwendige
decoratie aan hem te danken is.
Veelal wordt aangenomen, dat deze Doopkapel een transformatie van een antiek
bad zou wezen; het gebouw is achthoekig terwijl het dak de eigenaardige constructie
toont, welke in Ravenna ter voorkoming van den zwaren koepel-bouw wel meer
werd toegepast. Het gewelf wordt n.l. gevormd door in elkaar geschoven amphoren
van licht aardewerk, waarvan de puntige onderkant van de één in den hals van de
volgende gestoken werd. Het aldus verkregen gewelf is hier bijzonder wijd (11.30
M.) en wordt toch door geen enkele pilaar gesteund; het weinige gewicht van het
bovendeel maakte groote vensteropeningen en dunne muren mogelijk.
De geheele kapel is met mozaïken en marmeren decoratie gesierd. De koepel zelve
toont Christus door Johannes gedoopt, waarnaast een gebaarde figuur op antieke
wijze de Jordaan personifieert. Hieromheen vormen de twaalf apostelen een cirkel,
omlijst door ornamentale paneelen. Guirlandes, vogels en andere dieren omslingerend,
versieren de vensters, aan weerszijden van welke een profeet in relief is afgebeeld,
welke men veelal beschouwt als van lateren datum. Lager zien wij weer gouden
ranken op donkeren achtergrond, onderbroken door medaillons
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van apostelen en andere heiligen. Zij vormen de afscheidingen der vier ondiepe
niches, en de vier met marmer gesierde muren in welke de laagste zone van het
octogonaal verdeeld is.
Hoewel de mozaïken van niet bijzonder fijne kwaliteit zijn - een eigenschap welke
voor een laat Romeinsche karakteristiek moge doorgaan - maakt het geheel een
betooverenden indruk. Men is hier van alle kanten door kleurenpracht omgeven en
de mensch voelt er zich alsof hij ware doorgedrongen in het binnenste van een heiligen
schrijn.
De kunstwerken van den tijd van bisschop Neon kunnen als een naglans van
Placidia's luister beschouwd worden, en in de mozaïken van S. Giovanni in Fonte
zijn de sporen van Byzantijnschen invloed niet duidelijker waarneembaar dan in die
welke het mausoleum van de vorstin versieren. Vanaf den dood van bisschop Neon
welke ongeveer samenviel met de verdrijving van den laatsten Romeinschen keizer,
tot aan het bewind van Theodoric vindt men te Ravenna even weinig getuigenis van
artistiek leven als te Rome.
Odoacre die in 476 Romulus Augustulus had onttroond en daarmee een eind
gemaakt aan het Westersche keizerrijk, berokkende zich het ongenoegen van den
Byzantijnschen monarch Zeno, vooral door het zich toeëigenen van Dalmatië.
Theodoric, de koning der Oostgothen, met wien Odoacre in 486 bij een veldtocht
in Boheme in botsing kwam, werd daardoor Zeno's gunsteling, te meer daar het hem
gelukte hun gemeenschappelijken vijand geheel te verslaan en hem zelf bij den val
van Ravenna gevangen te nemen. Hoewel Theodoric zijn tegenstander het leven
vrijwaarde wordt van hem verhaald, dat hij bij een feestmaal den ongelukkigen
Odoacre met een houw van zijn zwaard in tweeën kliefde, daarbij uitroepende: ‘het
schijnt dat er in dit verachtelijk schepsel geen beenderen steken.’
Het zou van groot belang zijn te weten in hoeverre deze gruwelijke anecdote op
waarheid berust; wij zouden er dan tenminste van onderricht zijn of Theodoric
werkelijk een barbaar was of wel de beschaafde zich voor kunst en letteren
interesseerende vorst, welke men veelal uit hem heeft willen maken. Zeker is het dat
wij in zijn residentie Ravenna vele sporen van artistiek leven uit zijn periode
aantreffen, en dat de studie der classieke letteren gedurende zijn bewind werd
aangemoedigd. Maar is het werkelijk Theodoric wien de lof hiervan toekomt of wel
zijn uiterst bekwamen minister Cassiodorus? In welk geval Theodoric zelve
waarschijnlijk slechts die eenigzins bijgeloovige vereering voor het antieke Rome
koesterde, welke allen barbaren kenmerkte. Ik zou denken dat Theodoric zelf een
begaafd, maar niet voldoende ontwikkeld mensch was, die door zijn minister werd
voorgelicht en bijgestaan in de verwezenlijking van zijn plannen.
Tegenover de regeering van Constantinopel kwam Theodoric nooit in

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

93
een zuivere positie. Weliswaar zond hij een gezantschap naar den Oosterschen keizer
om hem te verzoeken zijn macht te bevestigen maar geheel in overeenstemming met
de Byzantijnsche politiek, die er steeds naar streefde alles en iedereen in het onzekere
te houden, en nooit iets zonder voorbehoud te beloven, zond Zeno hem wel de
machts-insignes maar erkende hem niet als keizer, doch als tyran. Daarbij was
Theodoric den Arischen ketterijen toegedaan, hetgeen er niet toe bijdroeg hem
populair te maken in Byzantium, waar men steeds belangstelde in theologische
spitsvondigheden en haarkloverij; reeds Zeno's opvolger Anastasius viel er den
Ostrogotischen vorst over lastig en onder Justinus kwam het tot een strijd daar de
krachtige, maar onverfijnde Oostersche keizer alle Arische kerken voor de Orthodoxen
opeischte, waartegen Theodoric protesteerde, door in zijn rijk alle Katholieke kerken
te sluiten. Tot zijn dood - in 526 - bleef dit een hangende kwestie, en de Ostrogooth
kende zichzelf het recht toe bisschoppen te benoemen en een veto over de Paus-keuze
uit te spreken.
In zijn staatsinrichting, wetgeving, organisatie van finantiën en leger liet Theodoric
zich geheel door het antieke Rome inspireeren, hetgeen vooral merkwaardig is daar
hij van zijn 8e tot zijn 18e jaar als gijzelaar te Constantinopel doorbracht. Zijn
verlangen het voorbeeld der Romeinsche keizers na te volgen, blijkt ook uit het
bouwen van aquaducten en amphitheaters en gedurende zijn geheele leven streefde
hij er naar, zijn Gothen met de Romeinen te doen samensmelten. De mislukking van
deze poging verbitterde zijn laatste jaren zoozeer, dat hij zich niet ontzag mannen
als de bekende philosoof Boëtius en diens schoonvader te doen ombrengen, en als
wij dergelijke gewelddaden overdenken, komt ons het relaas van Odoacres dood niet
onmogelijk voor.
Uit Cassiodorus' geschriften blijkt, dat twee architecten, Aloisius en Daniël,
Theodoric's voornaamste bouwwerken ten uitvoer brachten.
Theodoric werd opgevolgd door zijn dochter Amalaschwintha, het regentschap
voerend voor haren zoon Athalaric, welke zelf nooit aan de regeering kwam.
De schoone en edele Amalaschwintha was de Romeinsche beschaving met hart
en ziel toegedaan en de Gothen oordeelden, dat de opvoeding, welke zij haren zoon,
hunnen toekomstigen vorst, deed geven, geheel niet strookte met de strijdlustige
levensopvatting van zijne onderdanen, en toen Athalaric in 534 stierf, maakte
Amalaschwintha's neef Theudehad of Theodat zich deze oppositie ten nutte om zich
aan het hoofd der Gothen te plaatsen en de ongelukkige vorstin eerst te verjagen en
daarna te doen vermoorden (535).
Keizer Justinianus vond deze misdaad, deels uit vriendschap voor Amalaschwinta,
maar zeker nog meer uit politiek, een grond voor een
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groote militaire onderneming tegen de Gothen, die Theodat weldra vervingen door
den meer energieken Vitiges. De krijg duurde twintig jaar, want terwijl de groote
generaal Belisarius zich eerst van zoowat geheel Italië had meester gemaakt, werden
zijn troepen door de horden van Totila weer verjaagd en viel de overwinning den
Byzantijnen eerst in 555 ten deel, dank zij de tactiek van den listigen maar met
Belisarius twistenden Narses. Ravenna viel echter reeds in 540, werd de zetel van
het Byzantijnsche bewind in Italië, en bleef zulks tot aan de Lombardische
overheersching, welke in 752 aanving.
Het Ostrogothische tijdperk is in de geschiedenis der Ravennatische artistieke
ontwikkeling van uiterst groot belang, daar gedurende dit tijdvak het Byzantijnsche
element, hetwelk weldra de kunst - vooral de schilderkunst - van bijna geheel Europa
beheerschte, nu duidelijk aan den dag trad.
In de producten, welke gedurende het bewind van Theodoric zelve tot stand
kwamen, blijven de Byzantijnsche trekken echter nog sporadisch.
Belangrijke werken op Theodoric's last uitgevoerd, gingen verloren, want de oude
teksten spreken ons van publieke gebouwen als baden en een koopmansbeurs - de
zoogenaamde basilika van Herkules - van welke niets overbleef; ook de voor den
Arischen dienst bestemde kerk van S. Andrea dei Goti is verdwenen, terwijl een
fragment van een mozaïkvloer er voor wordt aangezien eenmaal 's vorsten paleis te
hebben gesierd. Het wordt vrij algemeen aangenomen dat dit paleis in de mozaïken
van S. Apollinari Nuovo is afgebeeld, terwijl een bouwwerk, hetwelk in Ravenna
als Theodoric's paleis getoond wordt, zeker niet voor de 8e eeuw tot stand kwam.
Bij den val van Ravenna werd de woning van den vorst grootendeels verwoest en
wat er nog van overbleef naderhand door Karel den Groote naar Aken overgebracht.
De nog bestaande monumenten, welke met vrij groote zekerheid aan Theodoric's
tijd kunnen worden toegeschreven zijn drie in getal. Van deze toont de Arische
Doopkapel, ook wel Sta Maria in Cosmedin genaamd, evenals die der Orthodoxen
een octogomalen vorm; de versiering bevindt zich hier uitsluitend in den koepel.
Ook hier vinden wij in het midden de afbeelding van den Doop van Christus in
tegenwoordigheid van de personificatie van den vloed, omgeven van een cirkel van
Apostelen. Zij zijn hier door palmboomen van elkander gescheiden, en begeven zich
naar den Apocalyptischen Troon. Dit werk met de oudere mozaïk vergelijkend vinden
wij een niet onbelangrijk verschil in de afbeelding van Christus zelven, die hier jong
en baardeloos is voorgesteld. De Apostelen toonen een antiek gelaatstype en ook
zijn zij in toga's gehuld, maar in de teekening van de figuren, en in den plooienval,
ontdekken wij een zeker schematisme, dat zeker van Byzantijnschen oorsprong was,
evenals de vorm en de rijke versiering van den mystieken troon.
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Met de kerk van S. Apollinare Nuovo werd ongeveer 519 een aanvang gemaakt, zij
was aan St. Martinus gewijd, en men noemde haar wegens haar verguld plafond ‘den
gouden hemel’. Het bouwwerk behoort nog tot het type der antieke basiliken, en het
wordt door twee rijen van kolommen in drieën gedeeld. De kapiteelen zijn, voor
zoover niet direct onder architraven staande, alle van door een kruis versierde pulvini
voorzien, en het zijn juist deze kapiteelen, die aan het geheel een bijzonder
Byzantijnsch aanzien geven, want zij hebben alle een oostersch voorkomen. Voor
het meerendeel toonen zij een verbasterde corinthische vorm, geheel overeenstemmend
met de kapiteelen welke men te Salonika aantreft. De andere doen veelal à jour
gewerkte motieven zien, waarin het Acanthusblad een hoofdrol speelt, en dergelijke
kapiteelen zijn in alle door Byzantium direct beïnvloede streken te vinden, Egypte
inbegrepen, zoodat het vrij zeker schijnt dat een Byzantijnsch kunstnijverheidscentrum
- misschien Constantinopel - deze kapiteelen produceerde en verzond. In Noord-Italië
treffen wij ze te Pomposa, Venetië, Torcello, Grado, Aquileia en Parenzo aan en ook
komen er enkele voorbeelden te Rome voor. Men zou geneigd zijn te gelooven, dat
de kapiteelen eerst na Theodorics tijd hier werden aangebracht, indien het niet
onaannemelijk ware, dat het bouwwerk zonder kapiteelen ware opgetrokken en het
is ook niet waarschijnlijk dat dergelijke onderdeelen dadelijk na Theodoric's dood
werden vervangen. Wel schijnt het mogelijk, dat Byzantijnsch decoratief
beeldhouwwerk, als de balustrade van de Kapel der Reliquien, het zich daarin
bevindende bas-relief, of wel de kansel, wiens pendant wij in de kathedraal van
Parenzo aantreffen, ietwat later aan Theodoric's schepping werden toegevoegd.
De buitengewoon uitgebreide series van mozaïken van Apollinare Nuovo
bestudeerend, zien wij duidelijk, dat wij hier werken van twee verschillende richtingen
voor ons hebben, waarvan de oudste, zeker gedurende Theodoric's regeering
uitgevoerd, nog steeds het verval der antieken vertegenwoordigen, terwijl de andere
geheel tot de Byzantijnsche school behooren. De mozaïken vormen op elk der twee
muren van het middenschip drie rijen, waarvan de twee bovenste van Theodoric's
tijd schijnen te zijn en in stijl met elkaâr overeenstemmen. Bovenaan wisselen dertien
voorstellingen uit het leven van Christus af met decoratieve teekeningen, waaronder
een rij van zestien figuren van profeten en heiligen door de elf ramen wordt
onderbroken.
De dan volgende voorstellingen, welke dus Byzantijnsche kunstproducten genoemd
mogen worden, toonen ons op den linkermuur de Wijzen uit het Oosten, hun gaven
biedend aan het kind Jezus, hetwelk, hiëratisch op het midden van den schoot der
Maagd gezeten, door vier engelen wordt bewaakt.
De koningen worden gevolgd door twee en twintig martelaressen,
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op Oostersche wijze hun kroon dragend, terwijl aan het andere einde een aan de zee
gelegen stad waarschijnlijk Ravenna voorstelt.
Op den rechtermuur troont een gebaarde en zegenende Christusfiguur, eveneens
tusschen vier engelen. Hier zijn het zesentwintig mannelijke martelaars, die hem hun
kroon brengen en aan het einde bevindt zich de reeds gemelde vermoedelijke
afbeelding van Theodoric's paleis, met het opschrift ‘Palatium’.
De mozaïken van S. Apollinari Nuovo bieden ons een uitstekende gelegenheid de
verschillen waar te nemen tusschen de Westersche en Oostersche richtingen, waarvan
wij hier voorbeelden op dezelfde muren vereenigd vinden. Hoewel het gaat om
laat-Romeinsch en vroeg-Byzantijnsch, zijn die verschillen duidelijk zichtbaar.
Tegenover den smaak voor eenvormigheid en manierisme, welke van de plechtige
maar eentonige martelaar-figuren uitgaat, treffen ons de profeten en de personages
van de Nieuw-Testamentische voorstellingen als natuurlijk, levendig en vol beweging,
en in vergelijk met de schematische plooien van de Oostersche heiligen kan gezegd
worden, dat in de andere afbeeldingen veel van de losse antieke drapeering bewaard
bleef.
De groepen van de Madonna met het kind, Christus op den troon en hunne
hemelsche bewakers, schijnen tot de oudere serie te behooren, en men heeft somtijds
ondersteld, dat de rest van deze zone'st en tijde van Theodoric door Arische
voorstellingen werden ingenomen, welke den Byzantijnen kettersch schenen en die
zij daarom door andere deden vervangen. Een fragment van een portret van keizer
Justinianus op rijperen leeftijd, hetwelk van de decoratie van de kerk deel uitmaakte,
geeft ons een aanwijzing omtrent den datum van de latere mozaïken (omstreeks
540-'50).
In den vorm van Theodoric's mausoleum heeft men de Germaansche ‘Tumulus’
willen herkennen; het schijnt echter duidelijk dat het slechts in weinig punten afwijkt
van het Romeinsche grafmonument, zooals wij dat even buiten Rome op de Via
Appia aantreffen. Het is echter gecompliceerder in uitwerking vooral wegens de
zware arcaden van het benedendeel, terwijl het bouwwerk binnenin een kruis vormt.
De steenen uit welke het mausoleum is samengesteld liggen los op elkaar en
worden niet door kalk samengehouden. Men gelooft, dat de sarcophaag van den vorst
zelf boven op den kapel gestaan kan hebben. Het eenig mogelijke gothische detail
vinden wij in de ornamentatie van de fries, welke den buitenkant siert: een op een
driehoek rustende cirkel. Het is vooral interessant, dat dit zeker n i e t Romeinsche
motief ook voorkomt in onderdeelen van een te Ravenna gevonden wapenrusting,
welke waarschijnlijk eens Theodoric toebehoorde.
(Slot volgt).
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S. GIOVANNI IN FONTE

S. VITALE

(449 OF 458-477) (FOTO ALINARI).

(525-47) (FOTO ALINARI).
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THEODORIC'S MAUSOLEUM (OMSTREEKS

526). FOTO ALINARI.
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KEIZER CONSTANTIJN OVERHANDIGT EEN PRIVILEGE AAN BISSCHOP REPARATUS. MOZAÏEK
APOLLINARE IN CLASSE. (FOTO ALINARI).

672-77. S.

BALUSTRADE VAN DE KAPEL IN S. APOLLINARE NUOVO, 1STE HELFT VAN DE 6DE EEUW. (FOTO ALINARI).
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De vogeltjes,
door Jo de Wit.
TEGELIJK met den overval der warme voorjaarsdagen werd Polly beter verklaard.
Ze mocht weer wandelen gaan in den tuin, onder de eerste versche blaadjes die in
de zon als gouden vlinders trilden langs het fijn en donker hout. Die waren gekomen
in de weken, dat zij ziek lag in haar klein kamertje aan den voorkant van het oude
huis, vanwaar je alleen de gracht zag en niets van den diepen tuin met zijn beuken
en kastanjes en zijn kromme pereboompjes. Maar wat wàs er veel opeens! Bloem
en bloesem rondom en het voorzichtig uitgeschoten zaad in hun kindertuintjes. De
lijster in zijn nest. Ze tuurde omhoog, langs moeders vinger, die wees, daar, zie je
in de oude kamperfoelie tegen de schuur. Maar haar oogen begonnen opeens te tranen
van inspanning en ze ging hangen aan moeders arm, vriendelijk luisterend, met
opgetrokken brauwtjes van vermoeidheid, naar Lientje die pralerig, als had zij, in
Polly's afwezigheid, dit alles zoo geschapen, de geheimenissen van den lentetuin
onthulde.
‘Lien, kalmpjes aan, Polly is pas beter’.
De moeder zag in dit heldere voorjaarslicht voor het eerst hoe teer het kind was
geworden; haar wangenblos was zoo fijn bijna als die der magnolia en haar oogen
waren donkerder geworden als had zij lang in duisternis en verten getuurd. En toen
Lientje naast Polly stond, de tweelingzusjes, elkaars evenbeeld, trof haar te sterker
het onderscheid. Hoe oolijk was het ronde bakkesje van Lientje naast het gezichtje
van Polly, smal en ontroerend teer na ziektes heftige beroering.
Ze voerde Polly zacht voor zich uit, terwijl Lientje baloorig te schoppen liep door
het gras en zweeg op eens, als ongedurig over de weken-lange omzichtigheid rond
Polly heen, waaraan nu nòg geen eind scheen....
Al die vervelend-lange weken van alleenzijn kwamen bij haar op - de
gespannenheid van den angst om de ziekte éérst, de naargeestige dagen, toen koorts
en vrees luwden en zij zich gedoemd zag al de belangrijke ontdekkingen van school
en straat in zich te houden als zware geheimen. Maar vandaag was zij gehold in één
ren uit de klas naar huis, want de zon scheen, Polly mocht in den tuin, zij zouden
haar alles wijzen.... en moeder zou er ook weer wezen voor hààr....
En nu moest tòch nog alles zachtjes. - Maar toen zij kwamen bij het viooltjesbed,
het dichtbeplante perk als een hemelsch peluw van blauw, vergat zij haar ongeduld
en wees zij Polly, knielend bij het perk, de enkele witjes er onder, de ‘schatjes’ die
zoo kleintjes wegscholen en daar ont-
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dekte ze een hardgele, die ze plukte, want die hoorde er niet, en stak 'm op haar jurk.
‘Geel is haat’, zei Polly.
‘Kan me niet schelen’. Lientje was, met een sprongetje, al weer verder, bij het
perzikboompje dat, op het zuiden, met zijn dof- rose, angstvallige bloesempjes het
muurtje beklom. ‘Niet plukken hoor, ieder bloempje is een perzik!’
‘Gô kind....’, zei Polly flauwtjes en lei haar hoofd tegen moeders arm. En Lientje,
ronddraaiend op haar hak, dat de dunne jurk opbolde als een ballon, sneed verdere
mogelijkheden af door haar verontwaardiging te uiten in een besluit: ‘Naar de duiven
gaan we nou maar niet, daar heb je nou toch niets aan, daar moet je het laddertje voor
op, hè moeder?’ En haar woede om de siekeneurige stemming steeg plots met zulk
een drift, dat ze het laddertje bij het duivenhok kwaadaardig omsmeet en onverschillig,
met schaatsrijderstappen den tuin in laveerde.
De aanhoudende koestering van voorjaarszon kleurde weldra Polly's wangen met
den ouden blos. Elken dag speelde zij langer in den tuin, vrijer, ongebondener, als
vroeger weer, zonder verbazing of peinzing - gelijk-op met Lientje - Lientje die,
ondanks het spel waarin zij zich verloor, haar rust nog niet geheel hervonden had.
Want iederen middag kwam het uur dat moeder vanuit de serre die open stond, riep:
‘Polly....’. Polly het eerst. Polly moest rusten in den wijden, rieten stoel, Polly
kreeg het eerste kopje slappe thee. Dien morgen had Polly het ongeluk te trappen op
een monnikskap in Lientje's perk, en daarna, toen Polly het laddertje tegen de schuur
omhoog klauterde om te kijken naar de lijster, die zat te broeden op haar nest in de
knoestige kamperfoelie, had Lientje zoo geschreeuwd dat Polly, vreezend de lijster
te verschrikken, halverwege haastig was terug gesprongen. Kwaadaardig hadden ze
elkaar aan de blonde vlechten getrokken en mispunt en akeligheid gescholden. Polly,
zwakjes nog en snel ontroerd, had een hikbui gekregen waarin onderdrukte snikken
zich mengden, terwijl Lientje, stug, met smal-getrokken lipjes en donkerwazige
oogen, ontevreden op alles en het meest op zich zelve, in het achtergedeelte van den
tuin bleef, bij de pereboompjes, waar zij niet vandaan wilde komen ondanks haar
angst voor de groote bijen, die in zware zweefvluchten rond de bloesems gonsden.
's-Middags kwam er bezoek. Het was tante Nellie met Paultje en de tweeling voelde
zich opgelucht nu geen verzoening noodig was om weer goed te wezen samen. Polly
was zacht en een weinig kwijnend, ze deed damesachtig en dat maakte Lientje
buitensporig wild. Ze stoeide en lachte met Paultje over het grasveld waar ook hun
jonge hond, de brooddronken Dubsey speelde, maar toen ze weer terug kwamen in
het schaduwplekje,
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waar de glazen limonade gereed stonden en de koekjes, zei Polly langzaam, terwijl
ze dronk en staarde over haar glasrand heen: ‘ik ben zoo ziek geweest Paultje - ik
heb geijld’. Paultje toonde zich getroffen: ‘is dat erg of vond je het wel leuk? het
moet heel erg zijn met je als je ijlt....’.
Lientje trok Dubsey neer aan zijn nekvel tot op haar voeten en hield zijn beide
slappe ooren tusschen haar ééne knuistje dat hij zacht moest janken. Toen zei ze
minachtend: ‘ijlen is niets dan dat je niet meer weet wat je zegt’. ‘Ja?’ vroeg Paultje
en het was nu duidelijk dat hij zich iets heel anders, iets veel mooiers had gedacht.
Polly zweeg en Lientje keilde een kiezel over het grasveld, waar Dubsey achteraan
vloog, en toen zij en daarna Paultje. Het was warm en Polly bleef stil zitten, onbestemd
droefgeestig en zonder het te weten sabbelend op den kwast van haar ceintuurtje,
terwijl haar oogen staarden in het helle licht en haar borst van zuchten zachtjes
bewoog.
Paultje was weer weg en dit was het uur na het eten, het wonderlijk uur van vermoeid
spel en loomen vrede. Moeder noemde hen dan ‘doorbakken’. Maar wat te doen nu,
dezen avond? Polly was zwijgzaam en Lientje liep haar achterna. Ze waren in den
zijtuin, bij het achterhuis en toen ging Polly de trap op.
‘Ajàkkes, wat ga je noù doen?’ Lientje vreesde zeer dat Polly op haar kamertje
wilde gaan lezen en zij besefte niets ter wereld minder te kunnen dragen dan deze
duidelijke doch onuitgesproken vijandschap.
Polly rekte zich uit, ze stond juist twee tree hooger en ze keek op Lientje neer, vol
waardigheid: ‘hoor es even, ik doe wat ìk wil’. Lientje pakte Polly's been vast en
kneep hard, toen begon Polly zacht te huilen, het hoofd op de trapleuning. Lientje
liet los, beet op haar lippen en klauterde zacht en hijgend achter Polly aan, die
snikkend in haar klein kamertje sloop.
Zij waren er samen alleen. En Polly lag met haar hoofd op tafel: ‘wat is het toch
verschrikkelijk, verschrikkelijk. Het wordt nooit meer goed’.
Lientje keek naar buiten tusschen toegeknepen oogharen en zei langzaam: ‘het is
jou schuld, jij bent ziek geweest’.
‘O nee, nee, jij bent zoo akelig, je plaagt en sart en van die monnikskap dee ik niet
ekspres....’
‘Heusch niet?’
‘Nee’.
‘O, ik dacht het’.
‘En dat ik heb geijld kan jij niet velen’.
‘Je weet ook niet dat het niets bijzonders is te ijlen’.
‘Je moet er erg ziek voor wezen’.
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‘En eerst kon jou niet meer schelen - de tuin....’.
‘O Lientje dat is jokkes, ik was zoo duizelig’.
‘En wil je nu weer alles, gewoon?’
‘Ja, als jij.... o zouen we.... denk je dat wij het àf kunnen leeren’.
‘'t Ruzie hebben?’
‘Polly knikte driemaal met haar hoofd. Lientje zuchtte zwaar, onzeker omtrent
zich zelve: ‘ik weet het niet’....
Stilte kwam in de kamer. De zusjes peinsden. Toen fluisterde Polly: ‘zullen we,
zullen we er God om vragen?’
Somber en zwijgend kwam Lientje nader, knielde eerbiedig bij het poppentafeltje
naast Polly, zij ademden diep eerst en prevelden dan dezelfde woorden.... ‘lieve God,
geeft gij ons dat we niet meer kibbelen, dat we goed zijn samen....’
Zij stonden op en leunden aan het venster, hun kinderoogen die elkander nu geleken
als groote druppen glinsterend water keken over de bloesemende iepen en droomde
zacht weg naar het stervend hemelblauw.
‘Maar hoe weten wij of God ons heeft gehoord’, fluisterde Lientje en er kroop
twijfel weer in hun zielen.
‘Als wij God om een teeken vragen?’
‘Zullen wij naar de vogels kijken, als hij er drie tegelijk stuurt, heeft hij ons
gehoord.’
‘Dan zal hij helpen’.
Ze liepen het huis door langs trap en gang met lichte trippelpasjes als een dansje
van verwachting; het losgeraakte, blonde haar slierde langs de warme gezichtjes en
zij leken op elkander zooals boschnimfjes of elfjes elkaar moeten gelijken.
Zonder spreken liepen ze tot aan het uiterst einde van den tuin, tot waar de wijde
weien begonnen. Aan het einde lag een boerderij in den donkergouden, droefgeestigen
gloed van een dalende zon en in het bleeke blauw vol wolkenveeren dreef een vogel
aan als een vermoeide reiziger die huiswaarts keert.
‘Eentje’.
Een fijn trillertje en dan, veel verder, of er een viool gestemd werd, maar zij zagen
niets. Zij stonden hand in hand en speurden langs den hemel, doch dan opeens, een
stip en nog een, nog een, tegelijk....
En in een kleinen driehoek kwam het aan en dreef voorbij. Zij wilden spreken,
maar dan, opeens, een rijtje, een, twee, drie, achter elkaar, kleine vogels en die eerste
waren groote. En toen zij, glimlachend, vol van de beteekenis dezer dingen, elkaar
aanzagen, hoorden zij geritsel in de struiken dichtbij en zie, daar verhieven er zich,
één, twee, drie, de lijsters....
Zij gingen terug, zonder spreken, hand in hand, zwevende, glim-
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lachend van blijdschap en ernstig tevens om de heiligheid van dit goddelijk verbond.
Zij hadden willen huilen, maar het was te heerlijk voor tranen. Eenmaal fluisterde
Polly: ‘driemaal drie....,’ alsof heel de wereld, heel het leven tot in de oneindigheid
vrede wezen zou. Nu gingen zij snel naar huis, verlangend naar de vertrouwelijkheid
van het bekende, waar zij met hun heimelijk wonder veilig wezen zouden. Want de
schemer viel en hun harten beefden.
Er was weer visite. Zij hoorden de stemmen al gonzen in de gang. Oom Frits. Oom
Frits had veel te vertellen. En de tweeling zat zoet te luisteren. Maar zacht-aan was
Lientje van haar stoel geglipt en dichtbij gekropen, haar handje lag op zijn mouw.
En terwijl oom vertelde en lachte met moeder, opende Lientje telkens de lippen en
sloot ze weer, terwijl zij haar oogen onafgewend op hem hield gericht. Er kwam een
oogenblik dat oom Frits naar zijn kop thee greep en zweeg; Lientje krabbelde op zijn
manchet om aandacht en toen hij opkeek, lachend, vragend met de oogen, fluisterde
zij: ‘Oom, oom Frits, Polly is ziek geweest, maar zij heeft geijld’.
‘Polly?’
Polly kleurde donkerrood, verheerlijkt, doch zij fluisterde snel en bijna angstig:
‘een klein beetje maar....’.
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Eenzame uren
door H.F.W. Jeltes. (Slot).
BIJ avond in mijn kamer. De bladen van mijn boek ritselen bij het omslaan. Nog
maar zeer enkele, zwakke geluiden zijn hoorbaar: de vertrekkende postwagen, dien
ik herken aan het geratel der zware assen over de keien en aan den cadans van den
hoefslag; de tweewielige bodekar, waarvan ik het geluid en het gangetje ken als
lichter en ijler en het naderkomen in mijn richting begroet als een welkom gezelschap
- tweemaal 's weeks houdt hij stil bij den bakker naast mij, om boodschappen voor
't naburige dorp op te halen - dàn het vriendelijke, vertrouwelijke fluiten van de
stoomtram in de verte....
En eindelijk de zangvereeniging, van haar repetitie op weg naar huis: de opgetogen,
frissche meisjesstemmen tegen den achtergrond van den donkeren, zachten zang der
mannen....
Lang nog hoor ik hen. Zwakker wordt het geluid, naarmate zij àl verder zijn, maar
opééns daar herleeft het weer, klinkt het weer meer van dichtbij, wanneer het van
een der vele dijk-bochten naar mij toe-waait, - tot het eindelijk àl flauwer wordt en
ten slotte versterft in de aansuizende stilte....
De dag is om.... Den tijd, het leven, voel ik als water door mijn machtelooze vingers
glippen, òngegrepen, òngenoten.
***
Als ik een paar uur lang heb zitten werken, mijn kriebelige letters neerkrabbelend
op het witte papier, in het volle licht van het groote raam mijner bureaukamer, dan
worden mijn oogen moe en pijnlijk. Achterin mijn diepen stoel leunend, ga ik dan
een poosje door het hooge venster liggen kijken naar de boomen, de moestuinen, de
drijvende wolken, de verre, verre weiden, en steeds weer bemerk ik, dat mijn oogen
heerlijk uitrusten van dit kijken in de verte, naar de groote dingen in de ruimte.
Niet anders gaat het met onze ziel. Vermoeid en afgewerkt door de eindelooze
reeks nietigheden van ons dagelijksch bestaan, komen we niet beter tot rust, dan door
ons willoos en werkloos over te geven aan het wijde, onomvattelijke, dat een groot
kunstwerk ons openbaart.
***
Verschillende geluiden klinken op vaste tijden in mijn dorp.
Van den vroegen morgen af, úren achtereen, tot na den middag, weerklinkt, nù
sterker, dàn flauwer, naar gelang van den afstand en van de verschillende wendingen
van den dijk, hetzelfde geroep van den groentenventer, die in mijn buurt woont.
Zoodra ik het hoor, dit loome, schorre
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scherpe geluid, - ‘Zoéte en zúre áppe-lèn!’ - weet ik, dat hij het is, de broodmagere
man met het stijve been, op zijn dooie gemak stappend naast zijn, voor een
mandenzware kar gespannen, koepaardje, dat hij losjes aan den teugel houdt.
Stilstaande voor bijna ieder huis en ieder winkeltje, gaat hij den dijk langs, de kleine
steegjes door, die er op uitkomen, het om de kerk gelegen, met boomen beplante
pleintje rond, dat de dorpelingen ‘het Groentje’ noemen, àl maar roepend met zijn
kraaierige, trieste stem, kalmpjes trekkebeenend, stapje voor stapje. Hij heeft den
tijd; zijn klantjes wachten wel op hem.... ‘Zoéte en zúre áppe-lèn!’....
's Middags, tusschen drie en vier uur, klinkt, onverhoeds, de malle, schelle kreet van
den oolijken kaaskoopman uit een naburig dorp, die met paard en wagen al de plaatsjes
van de streek afrijdt, waar hij de klandizie heeft van de meer verfijnde kaasproevers.
Met een intonatie van zelfbewustheid kondigt hij zich aan. Zijn kreet - een
ondefinieerbare, helle tweeklank, die koopers en voorbijgangers àltijd weer opschrikt
uit den dommel van hun saai bestaan en de werktuigelijkheid van hun geloop en
gedoe en die telkens weer éven een zuinigen glimlach toeven doet op hun stille
gezichten - klinkt als een spotternij.
Slechts tweemaal, driemaal klinkt het op. Dan zijn reeds aan alle voordeuren de
huismoeders, de winkeliertjes, wat verlegen lachend, verschenen. Rustig, zonder een
spier van zijn ondeugend-effen gezicht te vertrekken, helpt de kaaskoopman hen,
den een na den ander, ál maar brokken afsnijdend, afwegend en inpakkend, geld
ontvangend en inwisselend en soms een kleinen dreumes, die zich nieuwsgierig
tusschen een paar vrouwenrokken naar voren dringt, wat lekkers in de hand duwend,
en dat alles onder langzaam, afgemeten praten met zijn koopers en koopsters,
neerbuigend-vriendelijk, in het zingerig vraagtoontje van zijn eigen dorp-accent,
groetjes, bedankjes, pienterheidjes en kwinkslaagjes rondstrooiend in het geamuseerde
kringetje om hem heen.
Des avonds, in duistere hoeken van stegen, het snerpend, schor gedeun van
mondharmonika's. 't Zijn sentimenteele, naargeestige liedjes vóor en nà. Het hoofd
gebogen naar zijn instrument, staat de kleine blazer, nauwelijks zichtbaar, in het
midden van zijn bewonderende, benijdende vrienden.
Voor het open venster van een laag zolderkamertje zit, in het donker van den laten
avond, een jongen te blazen op zijn waldhoorn. Aarzelend, zoekend, héél voorzichtig,
met gedurige vergissingen en herhalingen, klinkt tèlkens weer hetzelfde korte loopje
toeterende noten in de ongebroken stilte, - wel een vol uur achtereen.
***
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Hier buiten kan ik weer op adem komen na de afmattende, nimmer àflatende
prikkelingen van het roezemoezig stadsbeweeg, waarin ik nu en dan mij te begeven
heb. Al wandelend langs de smalle grindpaadjes, tusschen de eindelooze, groene
vlakten met haar onnaspeurlijke overgangen van licht- en kleur-vervloeiingen, word
ik gaandeweg een groote rust in mij gewaar, een vreemde weldadige berusting, niet
zonder voorgevoel eener eigenaardige, gansch nieuwe volheid, het schemerend besef
van de versmelting eener schoonheid in mij en buiten mij.
***
Wonderlijk en droomachtig is het, wat me soms, geheel vanzèlf en onvoorziens,
overvalt en bevangt: het gevoel, of ik, wat mij op dàt oogenblik in de werkelijkheid
voor oogen staat - een man met zijn kar, een sloot met eenden, een boerenhofstede
onder boomen met een waakhond in zijn hok - vroeger, toen ik nog een kleine jongen
was, precies zoo gezien heb in mijn prentenboeken, mijn plakplaatjes-albums. Juist
dezèlfde gezichten zijn het, dezelfde landschappen, dezelfde kleuren, hetzelfde licht.
Maar nù begrijp ik die herkenning. Wat ik toèn zag, in mijn prille kindsheid, dat
waren eigenlijk niet die plaatjes zelf, maar hetgeen ik me daarbij droomde, hetgeen
ik, vol kinderlijk smachten, éénmaal in werkelijkheid hoopte te zien, ja, in levender
kleuren en warmer lichtschijn, droomend, vóorgevoelend reeds aanschouwde. De
droom verwezenlijkte zich.
***
Waarom toch doet het nevelige duister, hangend in de drukke stadsstraten op late
middaguren tegen Kersttijd, mij niet droevig, maar integendeel zoo prettig, zoo
behagelijk aan?
Ik geloof, dat het is, omdat ik weet, dat, als straks in de winkels, raam aan raam,
de lichten ontstoken worden, deze zulk een bescheiden glanzing, zulk een zachte
wazigheid verbreiden zullen in de lucht. Om dat troostende, innige, zachte schijnsel
heb ik het duister van Decembers namiddagen lief: lucet lux in tenebris.
***
In het rivierstedeke, waar aan een kleine fabriek een staking was uitgebroken, woonde
ik een oproer bij, een oproer in miniatuur. Ik liep in een oud en deftig, wat terzijde
van een drukkeren verkeersweg gelegen buurtje, een soort plein, waar in vroeger
eeuwen een begijnhof had gestaan. Iets stemmigs en stils, iets peinzigs en verdokens,
is daar achtergebleven tusschen de oude lindeboomen.... Een paar vreedzaam
slenterende oudjes was ik er juist voorbijgegaan.
Plotseling komt uit een smal zijstraatje een dichte troep opgeschoten jongens en
kleine kinderen joelend en jouwend aangerend. Daarachter twee politie-agenten op
woest rondsteigerende paarden. Ze trekken en zwaaien hun lange sabels; één springt
midden in den hoop, dien hij doet
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uitéénstuiven. Gillend vluchten de jongens en kinderen naar alle kanten, de meesten
het steegje weer in en dan, wat verder, de beide hoeken om, schreeuwend en
scheldend, harder nog dan te voren. - Een oogenblik later keeren de beide bereden
politiemannen, statig rechtop gezeten, naast elkaar, op hun kalm-stappende dieren,
terug vanwaar ze gekomen waren.
De rust van het schaduwig pleintje was nauwelijks gestoord geweest. Slechts
hadden een paar nieuwsgierige vrouwtjes heur raam opgeschoven. De armen gekruist
over het kozijn, elkaar toeknikkend en toelachend, keken ze naar het relletje een
korte poos. Dan verdwenen ze weer, ieder in haar eigen kamer.
Ik vervolgde mijn weg. Een klein eind verder stond een diender, die geen raad
wist met zijn tijd, op het trottoir heel genoegelijk met een knap dienstmeisje te
keuvelen. In het stadsplantsoentje, daar vlak bij, drentelden een heer en dame, met
droomerige, afwezige blikken voor zich heen kijkend, ieder in zich-zelf verzonken.
***
Een zonderling mengsel vormde vandaag het publiek op de boot. Meestal bestaat
het voor het grootste deel uit overdadig-gezond uitziende, zwaar rookende en luid
pratende landbouwers en veehandelaars, opscheppend onder elkaar over hun
marktdag-ervaringen, blozende, breedheupige, glunder lachende boerenvrouwen en
bleekwangige, benepen kijkende dorps-juffrouwen, meest allemaal beladen met
karabiezen, hoedendoozen en in papieren gepakte of in doeken en sloopen geborgen
inkoopen; verder: zwaargeschouderde scheepsbouwmeesters en machinefabrikanten
met kloeke, ruige koppen en heldere, schrandere oogen vol zakelijkheid en
doortastendheid, trotsch op hun besef en hun streven, te zijn wat zij-zelf plegen te
noemen ‘mannen van de daad’; - dan enkele, meest niet uit de streek afkomstige,
notarissen, zichtbaar vervuld van hun praktijk, maar niettemin praatvaardig en
toegankelijk jegens alle hun bekende medepassagiers, en ten slotte eenige
gewichtig-doende, traag oreerende dorpsautoriteitjes.
Maar vandaag is het wel een geheel andere bevolking. Schuin over mij, gemakkelijk
in het hoekje der kajuit leunend, zit een parmantige dwerg, druk bezig met
krantenlezen, kopjes koffie verschalken en sigaretten rooken. Met de vergenoegdheid
van iemand, die gegronde redenen heeft, om buitengewoon in zijn knollentuin te
zijn, en de kordate zelfverzekerdheid van een geroutineerd zakenman op zijn gelaat,
voert hij, onder breede, resolute gebaren van zijn kleine handjes, een druk discours
met den kellner. Deze was reeds toen de dwerg binnenkwam, op hem toegeschoten,
om zijn overjas op te hangen, zijn wandelstok in den paraplubak te zetten. Als een
geëerbiedigd habitué bedient hij hem nu ook verder óp, ja zelfs vóór zijn wenken,
met kranten, lucifers, sigaren, koffie enz.
Vlak over me heb ik het gezicht op een slanken meneer, die met zijn
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zwartharigen kop nu en dan achter een dagblad wegduikt, waarin hij blijkbaar met
heel zijn wezen verdiept is. Zijn bleek gezicht, met donkere, misnoegde, onrustige
hartstocht-oogen, scherp gegroefde fronsen boven den langen neus en een tot bitterheid
en strijdlust vertrokken mond, is wèl verzorgd, evenals zijn groote, magere, noch
edele noch fraaie, maar opvallend met ringen en nagelglans versierde handen en
evenals zijn modieuse, maar te kleurige, opzichtige kleeding. Over zijn voorhoofd
krult, onder den rand van zijn slappen hoed, het uiteinde van een haarlok. Nerveus
en in de hoogste mate energiek zijn al de bewegingen van die handen en dat hoofd,
als die van een zonder éénige consideratie over alles heengaand, tot het desperate
toè vastbesloten, fanatiek, onverbiddelijk en eerzuchtig man, kennend zijn macht op
de menschen. Een behendig politiek agitator of een begaafd tooneelspeler, één van
beide.
Aan mijn linkerkant, op dezelfde bank, zit een blonde, gezond-uitziende man,
korrekt, maar héél stemmig en een tikje ouderwetsch gekleed, het type van een
degelijk, nuchter-kalm, volmaakt betrouwbaar Hollander van goeden huize, die een
der notabelste ingezetenen van een provinciestad is, het type tevens van den
conservatieven aanhanger van overgeleverde opvattingen, wiens ongeschokt gestel
zich daar heel goed bij bevindt.
Rechts van mij een jong meisje uit de volksklasse, dat mij met boersche
spraakzaamheid en openhartigheid vertelt, de dochter van een Rijnschipper te zijn,
die ‘héélemaal tot Straatsburg toe’ op en neer vaart.
***
Gisteravond in de groote stad ergens temidden van heel veel mij bekende menschen
gezeten, met het gevoel dat zij mij allen vreemd waren en ik voor hen allen een
vreemde was, niets met hen uitstaande en niets van hen te wachten hebbend.
Gedurende den avond groeide dat gevoel tot een donkere onverschilligheid, tot
een weemoedige vijandigheid aan.
***
In mijn herdenkingen heeft het mooie den boventoon, het mooie, dat immers juist
in de herinnering veel sterker en warmer nog straalt dan het deed in het
destijds-tegenwoordige, dat verloren ging.
***
Zou 't ook soms kunnen zijn,
Dat eenmaal, bij het scheiden,
Ons héél 't voorbije lijden
God's gave leek,
Een lichtend-schoone schijn?
Het na-licht van de zon
Aan 's levens kim?

***
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Zoo lang ik hier nu op dit dorp woon, heb ik een ouden metselaarsbaas tot
overbuurman. Hoe menig praatje hield ik al niet met dien aardigen, schranderen man,
die maar hoogst zelden in zijn leven zijn geboortedorp verlaten had en nooit anders,
dan voor een uitstapje dicht in de buurt, op hetzelfde eiland. Want praten - langzaam
en bedachtzaam praten, úren lang - deed hij gráag en over allerlei belangrijke kwesties
van maatschappelijken en godsdienstigen aard had hij een stellige meening. Drie
bronnen waren er, waaruit hij, tot staving van zijn beweringen, een menigte citaten
wist te putten, die hij, op den kalm-nadrukkelijken toon van den diep-overtuigde,
met zijn zware, in de hoogte ietwat krakende basstem voor te dragen placht, n.l.: de
Bijbel, Vader Cats en De Nieuwe Rotterdammer. Hij was vroom-vrijzinnig, ging
niet ter kerk, wijl hem de predikant te orthodox en bovendien zeer antipathiek was.
Hij stemde zelden voor bestuurscolleges, had een klaar hoofd, een rustig,
onverstoorbaar gemoed, een scherpen kijk, een bezadigd oordeel over zijn
dorpsgenooten, was vriendelijk, openhartig, hulpvaardig jegens een ieder. Boos of
heftig zag men hem nimmer, beredeneerd en ernstig altijd, doch nooit zonder een
lichten zweem van lachen in de grijze oogen.
Iedereen, zonder uitzondering, van den rijken fabrikant tot den armsten daglooner,
groette hem in het voorbijgaan, wanneer hij - werken deed hij sinds jaren niet meer
- al pijpje-rookend bij den ingang van zijn erf stond, aan den kant van den dijk, de
groetenden, zonder onderscheid van stand, terug-groetend met kleine, langzame
knikjes, slechts hoogst zelden éven, haast onmerkbaar, het zwarte werkmanspetje
oplichtend van zijn grijs patriarchen-hoofd met den langen, witten baard onder de
breede, gladgeschoren, neerwaarts geklemde bovenlip. Verscheidene uren daags kon
hij, bij goed weer, daar zoo staan, dunne rookwolkjes voor zich uit blazend en àl
maar turend over den weg, naar de lucht, met zijn groote, bespiegelende oogen,
terugknikkend de groetende voorbijgangers, bekenden en onbekenden, en soms er
een na-starend met een vreedzaam-schalksche tinteling in zijn blik, als ging er in
hem om: ‘Dién kerel heb ik leeren kennen, hoor!’
Onlangs is hij drieënzeventig geworden. Kort daarop kreeg hij een lichte beroerte
en spoedig daarna weer een. Verstrakt, bijna wezenloos zijn nu zijn wijze oogen
geworden. Spreken kan hij haast niet meer. Nu en dan poogt hij met flauwe, doffe
stem zijn bedoelingen kenbaar te maken. Alleen zijn huisgenooten verstaan zijn
troebel gemompel en wanneer zelfs zij daar niet in slagen, wordt hij ongeduldig en
verdrietig en tracht met beverige, weifelende gebaren zich te doen begrijpen. Helpt
ook dit niet, dan stoot hij, zijn verzwakt geluid tot het uiterste inspannend, holle
klachttonen uit temidden van de meewarig kijkende en vragend gesticuleerende
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omstanders. Menigmaal hoor ik laat op den avond plotseling zijn bitter klagen
opklinken in de stilte.
Ook het loopen is hem bijna niet meer mogelijk. Met de grootste moeite strompelt
en schuifelt hij nog iederen dag naar zijn oude plaatsje aan den dijk, ondersteund
door een zijner familieleden. Daar zie ik hem juist aankomen. Met wankele pasjes
aarzelt hij voorwaarts, den grond zoekend met de voeten. Hij steunt met de linkerhand
op een wandelstok, met de rechterhand op den arm zijner breedlijvige vrouw, die
héél langzaam naast hem voortwaggelt. Het oude, roodwangige menschje, veel kleiner
dan hij, kijkt telkens bezorgd naar hem op, àldoor, met zachte stem en vriendelijke
woordjes hem aanmoedigend, dat 't zóó al beter gaat. Zoo komen ze de glooiing van
het erf moeizaam op en bereiken stapje voor stapje eindelijk den rand van den hoogen
dijk. Daar staan ze nu, beiden uitrustend van de groote inspanning in het warme
zomerweer, vlak-naast mekaar, hij, opkijkend met strakken blik en open mond naar
de zonnigblauwe lucht, zij, kortademig, hijgend en blazend, nog steeds hem
vasthoudend en steunend, zijn zwakke hand met haar beide koesterende handen
omvattend....
En daar bedenk ik mij opeens: zóó, hand in hand, staan zij ook naast elkaar op een
verbleekte foto in hun huiskamer, als bruid en bruigom van vijftig jaar geleden.
***
Vol van zomersch zonlicht is de klare ochtendhemel, koel en verkwikkelijk de lucht,
ongerept de stilte van het vroege uur. Landelijke geuren en geluiden komen zuiver
en dadelijk-herkenbaar tot mij: de frissche reuken van hooi en bloeiende gewassen,
het geratel van een verre kar, het toeslaan van een huisdeur, het trillerig gerinkel van
een winkelschelletje.
Alom plechtige rust. Op mijn wandeling snuif ik ergens, aan den kant van den
weg, een zoete lucht op, die heimwee wekt naar dennenbosschen, vèr van de
polderstreek, waarin ik woon. Rondkijkend, ontdek ik, achter een hooge heining op
een aangrenzend stuk land, een stapel mastboomen, bestemd tot brandhout.
***
Drie volle dagen lang had ik geen sterveling gesproken....
Vanmorgen om vijf uur werd ik wakker. Ik voelde een moreele benauwing, die
ik tevergeefs van mij trachtte af te gooien, en daarbij hartkloppingen, die pijn deden
en de ademhaling schenen te bemoeilijken. Met geweld probeerde ik andere gedachten
op te dringen aan mijn hersens. Opzettelijk ging ik, opzittend in bed, zachtjes in
me-zelf gaan praten over allerlei onbelangrijke kleinigheden: een onbenulligheidje
in verband met mijn beroepswerk, dat ik niet mocht vergeten, een huishoudelijk
nietsigheidje, dat ik aan mijn hospita te zeggen had, dan, of er weer regen komen
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zou, of ik vandaag versch brood zou vinden aan mijn ontbijt, of er soms geslacht
was in de buurt; ik had immers het dof gejammer van een stervend dier gehoord
gisteravond? Het hielp allemaal niets. Ik kòn haast niet in bed blijven. Liggend hoorde
ik en voelde ik àldoor het kloppen van mijn hart en nog iets anders hoorde ik: een
tikkend geluid, dat precies gelijk ging met de maat van mijn hartslag en mij
onverklaarbaar was. Ik bracht mijn horloge aan mijn oor, in de hoop, dat het dit zou
blijken te zijn, maar neen, het tikte véél zachter en fijner, en het andere, hardere
tikken bleef tegelijkertijd hoorbaar.
Als ik, me oprichtend, héél scherp toeluisterde, mijn adem inhoudend, dan hield
het plotseling op, maar nauwelijks was ik weer gaan liggen, of daar hoorde ik 't weer
duidelijk, regelmatig en nadrukkelijk.
Raadselachtig!.... Of - zoo peinsde ik - is 't misschien iets aan mijn ledikant, dat
half los is en gaat meetrillen en meetikken met den sterken klop van mijn hart, als
dit er dichtbij komt, doordat ik op mijn linker zij lig?.... En inmiddels ging het voort,
het tergend, geheimzinnig getik....
***
Mijn afkeer van straatsteenen is bijna tot een manie geworden. Als ik, 't zij buiten,
't zij ergens in de buitenwijk van een stad, een grindpaadje langs den klinkerweg
vind, dan houd ik 't smalle grindwegje, al is 't nòg zoo modderig of vol kuilen. En,
zoo als ik tegenwoordig een waggelenden hooiwagen, een hobbelende diligence of
een machtig molen-gevaarte, met het wild-lawaaiïg en rukkerig gedraai van zijn
krakend wiekenstel, liefheb, maar daarentegen een stomme, stijve electrische tram,
een houterig heerenhuis of een flodderige steedsche villa verafschuw!
***
Met een vroegen ochtendtrein moest ik vandaag de stad verlaten, om op een bepaald
uur in mijn dorp terug te kunnen zijn. De tram, die mij naar het station bracht, was
meer dan half vol met jeugdige onderwijzers en onderwijzeresjes en schoolkinderen.
Plotseling kijken ze allemaal, vanuit hun boeken en kranten en schooltasschen, in
één richting door de tramruiten: op straat glijdt, hoog in de lucht, een heiligenbeeld
voorbij, een staande vrouw in ordekleed, de handen gevouwen; levende roode
geraniums fleuren, hel in het morgenlicht, rondom haar en aan haar voeten. Vastgezet
op een houten toestel, voortgedragen op den schouder van een behendigen fietser,
zweeft ze voorbij, de heilige, hoog en statig, in snelle, gestadige vaart, van bloemen
omgeven als in triomf, omringd door een mee-fietsende menigte jongens en meisjes,
winkel- en kantoorbedienden, heeren en dames, als door een stoet van geloovige
vereerders.
Temidden van al de jeugd stond in de tram tusschen de banken in, lang en rechtop,
zich krampachtig vasthoudend aan een der lederen lussen, een niet meer jong
H.B.S.-leeraar, van wien ik vijf en twintig jaar gele-
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den ook les had gehad, op een andere school. Dadelijk herkende ik hem, ofschoon
ik hem in heel dien tusschentijd maar uiterst zelden had teruggezien, en dadelijk ook
herinnerde ik mij, dat ik destijds had behoord tot de jongens, die zijn geduld en
zachtmoedigheid het meest op de proef stelden. En óók schoot mij, toen mijn blik
viel op de handen, waarmee hij zich aan de lus staande hield, te binnen, dat ik als
jongen, om een mijzelf ook toen duistere reden, aan die handen hevig het land had
gehad. Die handen boezemden mij een nijdigen hekel in, die sterk naar minachting
neigde. Met aandacht bekeek ik nu, vanaf mijn plaats, half weggedoken tusschen
mijn medepassagiers, diezelfde, tot over de magere polsen volkomen zichtbare
handen, om er, nog nù, al was 't dan ook na zóóvele jaren, de verklaring voor die
heftige, onberedeneerde jongens-antipathie in op te sporen. Maar, ofschoon ik ze, in
alle bizonderheden, volledig herkende, hoe anders zag ik ze nù dan eertijds: zwakke,
tengere, roodachtige handen, met dunne, kort-getopte vingers, die nièts dan
zachtmoedigheid, schuchterheid, bescheidenheid verrieden.
Ik schrok bij deze ontdekking. Een groot gevoel van deernis en berouw maakte
zich van mij meester. Ik kwam mij-zelf voor als iemand, die zich schuldig weet aan
een lang geleden gepleegde misdaad en die zijn slachtoffer plotseling voor zich ziet,
bemerkend, dat deze, rustig en argeloos, de nabijheid van den dader zelfs niet
vermoedt.
***
Zonderling en slecht te begrijpen lijkt soms iemands praten met de menschen, doordat
hij allerlei, wat hij niet kan, niet durft uiten, om hetgeen hij zegt heen-denkt en
heen-ziet.
***
In den trein een meisje van nauwelijks een jaar op moeders schoot. Om haar blozend
bakkesje is het wit-linnen mutsje geplooid, waaronder het verteederend-fijne halsje,
in zoete buiging, ten halve zich verbergt. Het edele, teere van het kindergezichtje
houdt me gevangen. Ik kan er mijn oogen niet van afwenden.
Naast me ontdek ik een pittig, ongeveer 20-jarig kantoormeisje of naaistertje,
schuin-over me een paar stemmige, degelijke burgerdochters, zusters blijkbaar, wat
saai in haar kleurlooze, snitlooze kleeding en haar bleeke, langgerekte gezichten.
Lachend, verzonnigd kijken haar bleekblauwe oogen naar 't blozende, spartelende
kindje op moeders schoot.
Het naaistertje of typistetje, zie ik opeens, monstert met knipperende, wat
spotachtige blikken eerst mij, dàn de beide zedige zusters.
***
Niets vond ik voor me te doen, vanmiddag, op mijn bureau. Ik keerde terug naar
mijn woning en begon te zitten lezen in een lagen, luien stoel bij een der ramen van
mijn kleine kamer, die op de stille dorpstraat uitziet.
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Rustig, een juist gelezen en hèrlezen brief in de hand, een geurende sigaret in den
mond, ben ik zoo in mijn stoel blijven hangen en peinzen, ging ik, soezerig, wat
liggen turen door de vensterruit, zonder aan iets bepaalds te denken, slechts wat
droomend in herinnering, een lief beeld voor oogen. En zachtjes ben ik weggegleden
in een lichten sluimer.
Donker was 't al, toen ik weer wakker werd.
***
Met de boot passeeren we het K....sche veer, het laatste tusschenstation op weg naar
de stad, waar voor eenige oogenblikken moet worden aangelegd tot het uitlaten en
innemen van goederen en van zeer enkele passagiers. De menschen in het café, dat
vlak bij den steiger is gebouwd, zitten voor de ruiten en op de open veranda, staren,
met open monden en glazige oogen, naar de stoppende boot. Geheel in beslag
genomen door dit onverwachte pleziertje, zetten ze met trage armgebaren hun kopjes
thee en glaasjes bier voor zich neer op het tafeltje. Ze staren en gapen, in
beweginglooze houdingen, naar het gebeuren, wijzen elkaar, met dazig-lachenden,
leegen blik en uitgestoken vinger, de menschen op het dek, den kapitein op de brug,
de in het bruisende water rondwentelende schroef....
En 't komt over me, als iets, waaraan ik me met geen macht onttrekken kan: het
gevoel, dat ik en al de andere passagiers en schepelingen hier alleen maar voorbijvaar,
om den bezoekers van het café tot een klein amusement te dienen, en ik begrijp, dat
ze nu tot elkaar zeggen: ‘Die gaan nou állemaal naar ónze stad. Uit wat voor ellendige
negorijen van dorpen komen die zielige stumperds wel vandaan!’
***
Dezer dagen was ik op zoek gegaan naar een pension in een andere hoek der provincie,
om daar in den komenden zomer een paar weken door te brengen. Op dien tocht
belandde ik in een landelijk hotelletje, ‘Het Rechthuis’ geheeten. Om de consumtie
er op de proef te stellen, had ik in de gelagkamer het een en ander besteld en me
daarop in den vrij ruimen tuin aan een tafeltje neergezet, vanwaar ik 't oog had op
een paar schamele, verdroogde bloemperkjes en een verveloos serretje, waarin eenige
grof-rieten meubelen.
Lusteloos de ligging en omgeving opnemende, wachtte ik mijn twaalfuurtje af.
Daar komen een jonge man en vrouw den tuin binnen gewandeld. Hij een wat stroeve,
droge verschijning met grauwe gelaatskleur en bedaarden gang. Zij een blozend
glunder vrouwtje met een, door een keurig wit zomerpak omkleed, welgevormd
figuurtje. Ze heeft een gebruindfrisch gezichtje met zwaar, bruinblond, springerig
haar en lieve, guitige, groot-open oogen. Ze straalt van geluk. Met vlugge stappen
en een uitdrukking van vroolijke geoccupeerdheid in haar trekken, loopt ze naar een
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tafeltje, waarop een bouquetje veldbloemen te prijken staat. Terwijl ze naar haar
onverstoord-bezadigden man een streelenden blik werpt, ontknoopt ze, met haastige,
handige vingerbewegingen, een paar pakjes, haalt, onder steeds wisselende
triomflachjes, glanzende broodjes, krentenbollen en allerlei ander smakelijks uit de
zacht-krakende papieren hulsels, legt dan, met langzamere, zorgvuldige gebaartjes,
alles op een paar gereedstaande schaaltjes neer en schikt borden, suikerpot,
koffiekopjes en al het overige er omheen. Met een mollig, welverzorgd handje snijdt
ze daarop eenige broodjes door, smeert ze en belegt ze. Aan de volle attentie, waarmee
ze dit alles doet, en aan het lachend binnenpretje, dat tintelt in haar gezonde oogen
en in de lijn van haar wang-ronding, ziet men, dat haar diepste vrouw-zijn feestviert
in deze eenvoudige huiselijke bezigheid. Met een zonnigen blik naar haar echtgenoot,
die doelloos om zich heen zit te kijken, zet ze zijn welvoorzien bord voor hem neer.
Dan gaat ook zij zitten, schenkt de kopjes in, en ze beginnen hun maaltijd.
Steelsgewijs, bang, om voor onbescheiden te worden gehouden, zit ik toe te kijken,
vervuld, geboeid door dit tooneeltje van geluk.
Als zij klaar zijn, gaan zij het logement binnen, komen na korten tijd, eenigszins
anders gekleed, gearmd en keuvelend weer naar buiten en gaan het tuinhek uit, den
weg op. - Het is duidelijk: ze logeeren in het ‘Rechthuis’. Ik zal er, denk ik, maar
van afzien, hier kamers te nemen.
Toch wil ik, alvorens een besluit te nemen, nog even naar den pensionprijs
informeeren en eens zien, hoe het er binnenskamers uitziet; misschien zou ik hier
toch later wel eens kunnen logeeren.
‘Ja, ziet u’, - zegt de juffrouw, die aan het hoofd van de zaak schijnt te staan - ‘we
hebben hier meestal maar gasten voor een dag of wat en zelden voor langer tijd en
we hebben ook maar twee logeerkamers. Eén ervan is nogal wat grooter dan de
andere, maar op 't oogenblik is die bezet voor eenige dagen. Wil meneer soms 's even
zien?’
Ofschoon ik nu al heelemaal er niet meer over denk, hier te huren, laat ik me,
gedwee, naar boven voorgaan en een kleine, kale slaapkamer binnenleiden. Als ik
die, zwijgend, heb opgenomen en de vrouw, eveneens zwijgend, de deur weer heeft
gesloten, doet ze een andere deur wagenwijd voor me open en ik kijk nu in een vrij
wat ruimer en lichter vertrek. Een zacht parfum geurt me tegen, de zon overglanst
een wanorde van soepel vrouwenondergoed, achteloos neergeworpen in een hoek.
Over de stoelen en het bed hangen een paar heerenpakken, aan een kapstok eenige
blouses en rokken, aan den muur, naast elkaar, een zachtblauwe peignoir en een
rose-zijden jersey. Terzijde van het venster staat een onopgeruimde waschtafel met
een kom, halfvol met gebruikt water.
Neen, in dit hôtel zal ik toch maar liever niet mijn intrek nemen gaan.
***
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Ik moet verhuizen. Voor de smalle voordeur staat een lange, platte handkar, waarop
een deel van mijn meubels wordt geladen en weggebracht. Dan komt hij weer voor,
vertrekt, beladen, andermaal, keert nógmaals terug, om wat weg te halen; daarna zal
hij nóg eens terugkeeren en nóg eens - en dan zal alles weg zijn.
Dan zal dit kamertje leeg staan en verlaten. Nu, reeds half-ontruimd, lijkt het me
veel grooter, dan ik het ooit gevonden heb in al die jaren, dit kleine vertrekje, dat me
tegelijkertijd voor eet-, spreek- en werkkamer diende en bovendien nog zoo-wat voor
toiletkamer óók, doordat er, bij donker weer, te weinig licht viel op het spiegeltje in
mijn aangrenzend slaap-alkoof. Tien jaar lang bijna heb ik in dit kleine, maar toch
wel knusse hokje gewoond, geleefd, gewerkt. Hier heb ik geleerd, wat alleen-zijn
beteekent; hier werd het mij tot gewoonte, te luisteren naar de stemmen, die in mij
oprijzen, wanneer in mij en om mij gekomen is de álgeheele stilte.
Hier, in het midden van de kamer, stond de kleine, rechthoekige tafel, waaraan ik,
met het gezicht op den dijkweg, mijn eenzame maaltijden gebruikte en waaraan ik
ook 's avonds, onder de lamp, te lezen en te schrijven zat, omdat mijn schrijftafel, in
den hoek bij een der ramen aangeschoven, dan niet voldoende verlicht was.
Op dát hoekje van den rand dier schrijftafel lag 's morgens steeds mijn ‘post’; van
sommige afzenders herkende ik al het handschrift, als ik, mij uit de bedstede buigend,
er scherp naar loerde, vól verlangen naar tijding uit de zoo veraf, haast onwezenlijk,
schijnende samenleving.
Hoe dikwijls, in de eerste jaren van mijn verblijf in dit landelijke dorp, had ik me
hier, in dit kamertje van drie bij vier meter, gevoeld als een balling in een kluis,
afgestorven van de wereld, vereenzaamd en vergeten. Hoe dikwijls had ik er toen,
zuchtend, mijn ellendig dorpsch bestaan verwenscht! Hoe ménigmaal, vóórdat ik
hieraan gewend was geraakt, was ik de neerdrukkende stilte, het benauwend
alleen-zijn hals over kop ontvlucht, om in het steedsch gewoel mijn evenwicht te
hervinden, in familie- en vriendenkring weer geheel tot me-zelf te komen!
En thans, nu ik op 't punt sta, dit plaatsje en dit bekrompen logies voorgoed vaarwel
te zeggen, nu bemerk ik, dat me dierbaar is geworden wat ik hier achterlaat, nu
schrijnt er in me iets als angst, dat ik, mét deze stilte en deze eenzaamheid, me-zelf
ga verliezen....
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De blauwe edelsteen.
Door Juzo Alexandroff.
IN een klein stadje in het verre Oosten leefde vele jaren geleden een oude man die
doorging voor een der wijste menschen uit de streek.
Hij was volstrekt geen geleerde, ja, wou zelfs niet zoo genoemd worden; op vragen
die verband hielden met wat in de boeken geschreven stond, gaf hij meestal een
ontwijkend antwoord, ook dan als hij die boeken wel gelezen had. Wie een hooghartig
uiterlijk had werd slechts bij uitzondering bij hem toegelaten, het liefst ontving hij
eigenlijk hen wier gezicht verdrietig stond.
Hijzelf was opgewekt en levendig. Een korte grijze baard omlijstte een bijna nog
jeugdig gezicht waarin de heldere blauwe oogen zoo tintelden dat men er dagen naar
zou hebben kunnen kijken zonder zich een oogenblik te vervelen.
Taloet Bei, zoo heette hij, sprak gewoonlijk met luide, diephartstochtelijke stem
en niet zelden gebeurde het dat hij midden in 'n vurig betoog plotseling in schaterend
lachen uitbarstte, dat naar zijn zeggen diende om het evenwicht en de gewone
natuurlijkheid weer te herstellen alsook om te voorkomen dat iemand alleen door
zijn hartstochtelijkheid meegesleept zou worden en nièt door den inhoud van wat hij
zei.
Hij woonde in een klein huisje, het laatste van een huizenrij die uitkwam op een
groot korenveld; 's zomers was hij altijd op dat veld werkzaam, hetwelk hem jaren
geleden geschonken was door Assoen Harasch, den rijksten tapijthandelaar uit de
stad.
Assoen Harasch was een groote forsch gebouwde man, met een dik, gladgeschoren
gezicht, witte tanden, zwarte oogen, en een veel te dikken buidel voor zoo'n dik man.
Hij vond dat zelf niet. Integendeel, elk jaar zuchtte hij over zijn onvoldoende
inkomsten, een gewoonte, die hij aangehouden had van zijn eerste jaren in den handel,
toen de zaken werkelijk wat slecht gegaan waren.
Het groote paleis bij de Markt was zijn eigendom, maar hij woonde er niet, omdat
hij meende dat hem dat in den handel schade kon doen. Toen hij het gekocht had,
door middel van een tusschenpersoon, had hij deze bijna met tranen in de oogen laten
beloven, het toch vooral niemand te vertellen. De man had echter een vrouw, een
heel aardig en goedhartig mensch èn.... den volgenden dag wist de heele stad het.
Assoen Harasch was woedend, hij liet den man onmiddellijk bij zich ontbieden en
ternauwernood zag hij hem binnen zijn bereik of hij pakte hem met beide handen bij
de keel en schudde hem heftig heen en weer als was de man
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een boomstronk, dien hij uit den grond wilde probeeren los te krijgen, daarbij trok
hij de dikke bovenlip zoo op dat de hagelwitte tanden bloot kwamen, wat hem iets
dierlijks gaf.
De ongelukkige, op zóó'n begroeting niet bedacht, stikte bijna van benauwdheid,
en was zoo laf toen hij eindelijk losgelaten werd te stotteren: ach.... ach.... Hassoen....
niet ik.... mijn vrouw.... is.... de schuld...., waarop de geweldig toornige man uitbrulde:
Je vrouw?.... o-oh.... waar is zij.... ik zal ze....
Dat deed de ander plots tot bezinning komen:
Ei, ei, Hassoen.... ei, ei....
....Jou, verbeterde zich dadelijk Hassoen Harasch, ik zal j o u .... zal jou.... leeren,
meteen pakte hij hem weer vast en schudde hem nu nog woedender heen en weer.
Ach Hassoen.... stotterde de man weer.... niet ik.... niet ik.... mijn vrouw ....is....
de.... de.... schuld....
Ei, ei, hoonde de tapijthandelaar, ei, ei.... jij schurk, jij schavuit, jij lafaard...., hij
schudde nog eens flink, de man gaf mee en viel languit op den grond....
Mijn tapijt.... mijn Smyrna tapijt.... gilde Hassoen, en de op zijn wenk toegeschoten
dienaren namen den man op en droegen hem de rijke koopmanswoning uit.
Hassoen Harasch had twee vrouwen, van wie hij allebei zielsveel hield; daar hij
echter, niet driftig, een verstandig man was, zorgde hij ervoor dat ze op geenerlei
wijze met elkaar in gemeenschap konden treden.
Zijn huis, van buiten door niets opvallend, was van binnen zeer weelderig ingericht;
wat tapijten betreft werd hij natuurlijk door niemand in de stad overtroffen, men
vond er de schoonste desseins, de wonderlijkste, geheimzinnigste kleuren, de fijnste
kwaliteiten weefsel. Maar ook wat het overige betreft vond men er van alles het
meest kostbare, het meest kunstzinnige, marmer, albast, onyx, damast, cederhout,
en vele vreemde zeldzame voorwerpen, die hij van zijn reizen uit verre landen
meegebracht had.
Eén keer had hij Taloet's hulp ingeroepen in een zeer moeilijke zaak. Taloet, die
als wijze oude man wèl besefte wat de steun van iemand als Hassoen Harasch
beteekende, had hem goed weten te helpen en uit dankbaarheid had Hassoen hem
het korenveld geschonken onder voorwaarde dat hij driemaal in het jaar bij hem,
Hassoen, op bezoek zou komen om hem zoo in 't algemeen wat raad te geven.
Taloet had toegestemd en driemaal in het jaar bracht hij nu een heelen middag bij
Hassoen Harasch door en moest dan alles aanhooren waarin deze hem om raad vroeg,
dikwijls natuurlijk onbelangrijke zaken, die Hassoen alleen maar vertelde, omdat zij
nu eenmaal afgesproken hadden dat hij Taloet een héélen middag om raad zou vragen.
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Hassoen maakte het zijn gast overigens zoo aangenaam mogelijk, liet koele sorbets
presenteeren, de fijnste dadels en vijgen en een soort gebakjes, die alleen zijn
keukenmeester kon bereiden en de afgunst waren van alle koekebakkers in de stad.
En als Hassoen dan niets meer te vragen had en zijn gast verzadigd was aan
lekkernijen en drank, begaven zij zich samen naar een vertrek dat door een sterk
tralievenster naar buiten en door een zware ijzeren deur naar binnen beschermd was.
Hier bewaarde Hassoen zijn kostbaarheden. Niemand liet hij hier ooit toe, zelfs zijn
vrouwen niet, maar Taloet niet binnen te laten ware dwaasheid geweest, want niet
alleen was het algemeen bekend dat Taloet minachting had voor rijkdom, maar
bovendien had hij hem van zijn innerlijk al reeds tienmaal meer toevertrouwd dan
hij hem nu van zijn schatkamer kon toevertrouwen.
Hij bezat een mooie verzameling edelgesteenten, diamanten van de grootte van
broodkruimels tot die van duiveneieren toe, de hartstochtelijkste robijnen, de innigste
turkooisen, de verrukkelijkste saffieren....
En het was Hassoen dan altijd een genot, een merkwaardig ironisch genot, te letten
op het doodonverschillige gezicht van Taloet, waarmee deze de collectie bekeek en
toeluisterde naar zijn aanprijzingen van de nieuwe steenen, die er in de afgeloopen
vier maanden bijgekomen waren. En hoe hij dan kon vragen: Hm, zoo zoo, deze
steen nieuw?... O, hm... deze steen ook nieuw?.... zoo.... Er waren daar steenen bij
waarvoor hij, Hassoen, door de modder zou zijn gekropen, waarvoor hij zijn leven
zou gewaagd hebben.... en Taloet glimlachte maar onverschillig: nieuw, zoo zoo....
deze ook nieuw?.... en streelde met de hand kalm zijn grijze baard.
Dat gevoel, die verbluffende wonderlijke tegenstelling tusschen hem en den ander,
schonk Hassoen genot.
Het zou wèl de moeite waard geweest zijn, zijn gezicht te zien, als hij geweten
had dat Taloet, sinds hij zijn schatkamer bezocht, ook een hartstochtelijk liefhebber
van edelsteenen was geworden, en een nog veel hartstochtelijker dan hijzelf, ondanks
zijn schijnbare minachting voor rijkdom.
Maar dit wist niemand dan Taloet zelf.
Taloet was in hetzelfde stadje geboren en had er zijn heele leven gewoond. Er was
een tijd geweest, en die lag misschien eerst een tien jaar terug, dat niemand in de
streek nog ooit van hem gehoord had.... en opeens had zijn roem zich verspreid en
ging iedereen uit de stad het onvergeeflijk onverstandig van zichzelf vinden 't niet
eerder ingezien te hebben dat Taloet zoo'n heel bijzonder man was. Wie nu blijk gaf
niet te weten wie en wat Taloet was, werd uitgelachen.
Behalve dat hij menschen raad gaf in de meest uiteenloopende aan-
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gelegenheden (waarvoor hij naar men zeide nooit iets aannemen wou) gaf hij ook
onderwijs. Er verzamelde zich dan in zijn tuintje een menigte ontwikkelde burgers,
zoowel jongelieden als bejaarden; Taloet sprak dan over allerlei vaak zeer
uiteenloopende onderwerpen en zijn hoorders keerden niet zelden opgetogen
huiswaarts, vol bewondering voor zoo'n frisschen, helderen geest, die zonder veel
gelezen te hebben toch zoo gemakkelijk de moeilijkste gebieden bestreek en een
rijkdom had aan natuurlijk-oorspronkelijke voorstellingen en inzichten, door nièmand
hun bekend overtroffen. En dat genoegelijke lachen midden in het vurigste,
ingewikkeldste betoog, dat alleen op zichzelf vonden zij al de moeite van het ernaar
toe gaan rijkelijk waard, dat lachen was iets heel merkwaardigs, dat werkte zoo
aanstekelijk dat de geheele vergadering onmiddellijk van harte meedeed, en als Taloet
dan weer met het onschuldigste gezicht ter wereld kalm met zijn rede verder ging,
was het of zijn woorden een nieuwe, ongekende beteekenis gekregen hadden en men
hem nu opeens veel gemakkelijker kon volgen.
Waar hij vroeger van geleefd had was eigenlijk niemand bekend, sommigen zeiden
dat hij voor rijke menschen tegen rente geld uitgeleend had aan kleine handelaars,
maar dat vond men niet waarschijnlijk; meer geloof vond de bewering dat hij een
klein bezit in geld had, waarvan hij zijn heele leven op eenvoudige wijze
onbekommerd kon rondkomen. Vroeg men hem ernaar, dan antwoordde hij bedaard:
vragen uit leergierigheid is... niet dwaas, vragen uit belangstelling is.... niet dwaas,
vragen uit waarheidsdrang is.... niet dwaas, vragen uit nieuwsgierigheid is héél
dwaas.., bent U van natuur oprecht?
Ja, ja zeker, haastte zich dan de ander dadelijk te antwoorden.
En U vroeg uit....?
‘Nieuwsgierigheid,’ moest de ander beschaamd invullen, en durfde hem de eerste
weken niet meer onder oogen te komen.
Op een keer kwam een man bij hem, die hem vertelde dat hij plotseling een wilde,
niet te toomen hartstocht voelde voor een goud kunstvoorwerp, dat hij op de markt
uitgestald had gezien; als hij het kocht zou hij een half jaar in ellende moeten leven,
want hij was arm; kocht hij het niet dan beweerde hij gek te worden van begeerte;
het geld droeg hij reeds bij zich. Hij vroeg om raad.
Ditmaal werd Taloet heel ernstig, het was of er over zijn anders zoo heldere oogen
een sluier trok, en wie zijn gezicht met aandacht bespied had, zou gemerkt hebben,
dat zijn mondhoeken en neusvleugels licht waren begonnen te trillen....
Na langen tijd nagedacht te hebben, sprak hij: onthouding preken aan hen die dol
zijn van begeerte heeft evenveel zin als hun een spiegel voor te houden, waarin zij
zich zelf kunnen zien dansen....
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Onthouding is slechts raadgeving voor bedaarde menschen.... onthouden, neen, dat
zullen zij zich toch niet.... maar misschien dat raadgevingen hun val begrenzen.... en
het belangrijkste: zìj zijn het die ervoor zorgen, dat de begeerte zich nooit ‘volkomen’
van den wil kan meester maken, nu niet en niet een volgende maal. Begeerte, die, al
is het slechts één oogenblik, ‘volmaakt’ heerscher is geweest, luistert niet meer naar
menschelijke stem, noch naar die van zichzelf, noch naar die van een ander.... Gij
zegt mij dat gij het gouden voorwerp begeert, welnu, wat ik u ook raad, gij zult toch
handelen naar de kracht van uw begeerte.
Uit trots, om mijzelf en u mijn machteloosheid niet te bekennen, zou ik u kunnen
raden: doe dit.... Het is echter steeds een deel der wijsheid geweest, onderscheiden
te kunnen waar het begin is der menschelijke machteloosheid....
Kom mee, liet hij er plots vriendelijk lachend op volgen en hij klopte hem op den
schouder, een beetje wijn zal u opvroolijken....
De man vertrouwde zijn ooren niet, wat?.... Taloet raadde hem dronkenschap;
deze wijze grijsaard, die zoo sober leefde dat het spreekwoordelijk was in de geheele
stad, sloeg hem voor wijn te gaan drinken.... Bovendien, waar haalde de oude man
dien vandaan?
Zij traden Taloet's woning binnen, één enkel groot vertrek door hoogaangebrachte
getraliede vensters weinig helder verlicht. Taloet was overdag toch altijd buiten en
's nachts brandde hij een koperen olielamp, die in het midden van de zoldering
bevestigd was. Taloet deed zeldzaam vroolijk, als was ook hij blij, eindelijk weer
eens wat wijn te drinken. Hij zette twee zilveren bekers klaar en schonk in, den ander
daarbij vriendelijk aanmoedigend toeknikkend.
De man vond zoo iets raadselachtigs in Taloet's houding, dat hij hem seconden
aanstaarde zonder een woord te spreken; daarna bracht hij den beker langzaam aan
de lippen, de ander daarbij steeds in het oog spiedend, als was hij bang dat de wijn
vergiftigd was.
De grijsaard leegde zijn beker in één teug....
De man begon nu ook maar te drinken, misschien stelde Taloet's voorbeeld hem
gerust, en daar het heel oude wijn was, duurde het nu ook niet zoo lang of hij had
den zijnen op.
Taloet schonk nu de beide bekers weer vol en begon grappen te maken, vertelde
de wonderlijkste gevallen van menschen die bij hem om raad gekomen waren, en
wat hij daar dan alzoo op geantwoord had....
Eens, zoo vertelde hij, kwam er een klein jongetje bij mij, die mij dadelijk aan
mijn kleed begon te trekken en halfsnikkend maar steeds achter elkaar herhaalde dat
ik hem helpen moest....
Ik hou van kinderen, zeker, ik hou heel veel van kinderen...., je kunt ze zoo
makkelijk optillen.... Ik pakte hem onder de armen en hoep, hief
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ik 'm de hoogte in.... Wel ventje, zei 'k toen en lachte, hoe zou ik jou kunnen helpen,
hoe zou ik oude man een kind kunnen helpen? 't Gezichtje begon toen zoo angstig
te vertrekken, dat ik 'm maar gauw weer neerzette en hem gerust stelde: goed, goed
kereltje, ik zal je helpen...., ik zal je helpen....
Onderwijl dronk hij met zijn gast den eenen beker na den anderen uit.... De man
bleef hem voortdurend wantrouwend aankijken, als vermoedde hij een bedoeling in
al wat Taloet vertelde....
Eindlijk begon de wijn toch op hem te werken, hij werd spraakzaam en scheen
zijn vroeger wantrouwen overwonnen te hebben. Hij draaide zijn hoofd wat opzij
als een vogel en zei:
Taloet, ai, wat zijt gij toch.... 'k.... 'n verstandig man, maar.... 'k.... ik vind.... uw
wijn.... 'k.... nog beter.... dan.... 'k.... uw verstand.... jahahaha....
Daar wil ik nog eens op drinken, sprak Taloet en streek bedachtzaam zijn baard.
De man had echter geen drank meer noodig, want hij lag al reeds met het hoofd
op de tafel te snurken....
Taloet wierp nog een blik op hem en verliet toen het vertrek. Buiten ging de zon
onder en wierp donkerroode stralen over het korenveld....
Hij begaf zich dadelijk naar de woning van Hassoen Harasch en werd onmiddellijk
bij deze toegelaten.
Wel Taloet, sprak Hassoen Harasch, zijn hoogen gast blijverrast tegemoet tredend,
waarmee kan ik u van dienst zijn, waarmee kan ik, kleine man, u, groote wijze, van
dienst zijn....?
Morgen, omstreeks het midden van den dag, Hassoen Harasch, zal een man zich
bij u aanmelden om in uw dienst opgenomen te worden, hij is arm en ongelukkig,
ik ken kem.... Geloof mij, Hassoen Harasch, als gij hem aanneemt doet gij een goede
daad....
Maar natuurlijk zal ik hem aannemen, Taloet, als gij hem hierheen stuurt heeft hij
geen aanbeveling meer noodig, al was hij zoo zwak als een hennepdraad en zoo
leelijk als een brandnetel, aangenomen wordt hij....
Dank... zei Taloet eenvoudig en drukte hem de hand, moge uw goedheid beloond
worden, Hassoen Harasch.
Daarop verliet hij het huis ondanks het smeeken van den tapijthandelaar die zoo'n
beroemde wijze graag nog wat langer bij zich gehouden had.
Het was nu bijna geheel donker buiten; en toen Taloet zijn woning bij het korenveld
weer binnentrad lag de dronken man nog steeds te snurken.
Taloet begaf zich onmiddellijk ter ruste.
Toen hij den volgenden morgen ontwaakte was het vertrek leeg, de man was zijn
roes blijkbaar al eerder te boven gekomen....
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Taloet wiesch zich en begaf zich toen op het veld. Zacht ontlook het blauw in den
ijlen ochtendhemel, de zon had nog weinig kracht en het dronken gezoem van de
insekten klonk zwaar in de teedere stilte van den vroegen ochtend.
Hij begon te werken, zijn bewegingen en kracht waren als die van een jongen man.
De zon klom aan den hemel, het werd zeer warm op het korenveld, maar de oude
werkte onafgebroken voort, slechts een enkelen keer wierp hij een blik naar de stad,
of er soms iemand voor hem aankwam. En juist stond hij gebukt naar den grond toen
er langs de straat naar het veld een man aan kwam hollen: het was de dronken man
van den vorigen avond. Hij schreeuwde Taloet reeds uit de verte toe. Deze keerde
zich haastig om en toen hij zag wie hem geroepen had, leek het of er even een glimlach
op zijn gezicht kwam.
Taloet, Taloet.... riep de man hijgend, het geld is weg.... ik moet 't verloren
hebben.... hebt gij niets gevonden?
Neen, schudde de grijsaard.
‘Als ik het niet vind, ben ik verloren,’ hijgde de man weer, zijn gezicht was
aschgrauw en zijn oogen stonden vreemd star, ‘Taloet, Taloet, hebt gij werkelijk
niets gevonden....?
Neen, schudde Taloet weer en keek den ander medelijdend aan. En daar hij zag
dat de man haast niet meer op zijn beenen kon staan van overspanning voerde hij
hem het veld over naar zijn huis en liet hem plaats nemen op dezelfde bank waar hij
dien nacht op geslapen had.
Ik ben verloren, herhaalde de man, ik heb niets om van te leven, morgen moet ik
bedelen of hongeren....
Gij hebt toch niet....? Taloet voltooide zijn vraag niet en bleef de ander een tijd
doordringend aankijken zonder te spreken, gij hebt toch niet...., dat gouden
kunstvoorwerp...., gij hebt het toch niet gekocht?..
Taloet, riep de man verwijtend, Taloet, gij verdenkt mij?.... Is mijn ongeluk niet
reeds groot genoeg?.... En gij verdenkt mij van zulk bedrog..
Niet verdenken.... maar herinneren, sprak Taloet; hadt gij immers dat gouden
voorwerp gekocht, 't ongeluk zou even groot geweest zijn, neen grooter, want dan
hadt ge alles uzelf te verwijten.... Nu kunt ge 't tenminste niemand verwijten.
Voorwaar Taloet, gij zijt een geoefend trooster, spotte de man bitter. Uw wijsheid
helpt mij zeer in mijn ongeluk...., o ja, zeer....
Even vloog Taloet het bloed naar het hoofd, maar onmiddellijk beheerschte hij
zich en zei kalm:
Gisteren liet Hassoen Harasch vragen, of ik hem een geschikten knecht kon
aanbevelen....
Taloet, riep de man, en sprong van de bank op, ik ben een nietswaardige, Taloet....
vergeef mij.... gij zijt...., gij zijt...., Taloet.... o, ik
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ben U dankbaar.... ik verdien het niet.... en hij knielde voor hem neer en kuste den
zoom van zijn kleed.
Een vreemde, onwillige uitdrukking kwam op Taloet's gezicht, als was de man
hem opeens een ergernis, hij keerde zich langzaam van hem af en liep het vertrek
uit, den ander nog over zijn schouder toeroepend: ga dus en meld U heden aan....
Een tijd later, de man was reeds lang gewend aan den dienst bij Hassoen Harasch,
werd hem op 'n dag door een oude vrouw het geld overhandigd dat hij destijds verloren
had. Zij beweerde het op straat gevonden te hebben, maar niet zoo gauw te weten
gekomen te zijn wie de eigenaar was. De knecht huilde bijna van blijdschap en dacht
geen oogenblik meer aan dat gouden kunstvoorwerp, dat hem destijds bijna dol had
gemaakt....
De oude vrouw was door niemand anders dan Taloet zelf met deze opdracht belast
geworden.
Het was niet lang daarna dat Taloet op een morgen een boodschap ontving van
Hassoen Harasch zich ten spoedigste bij hem te vervoegen om hem raad te geven in
een hoogst moeilijke zaak.
Taloet begaf zich onmiddellijk op weg. Op straat werd hij bijna door iedereen
gegroet, zelfs een koning kon niet meer, en met meer eerbied, gegroet worden. Rustig,
iets voorovergebogen schreed hij voort, schijnbaar geen acht gevend aan de omgeving,
maar zonder één groet onbeantwoord te laten. Was hij voorbij, dan bleven de
menschen nog even stil staan hem na te kijken en zetten dan hun weg weer voort,
om aan den eersten kennis dien zij ontmoetten te vertellen, dat zij net Taloet voorbij
hadden zien gaan.
Reeds aan den ingang van zijn woning trad Hassoen Taloet tegemoet, zijn hooge
forsche gestalte boog zich onophoudelijk iets neer, wanneer hij wat zei tegen den
veel kleineren grijsaard.
Als iemand mij helpen kan, zoo begon de tapijthandelaar, toen zij gezeten waren,
dan zijt gij het, Taloet.... want gij zijt een wijs man, zelfs ik die alleen maar verstand
heb van tapijten, heb dat reeds lang ingezien.
Taloet begon te lachen; waar is het, zei hij, dat zelfs de wijste woorden een wijzen
hoorder moeten hebben om voor wijs door te gaan en dat vaak de belangrijkste
denkbeelden verloren zijn gegaan, omdat de menschen meenden gemeenplaatsen te
hooren....
Ditmaal zult ge hierover niet te klagen hebben, antwoordde Hassoen, elk uwer
woorden zal ik nu meer aandacht schenken dan mijn schoonste tapijten.... Door een
toeval raakte ik niet lang geleden in 't bezit van een diamant, een blauwe diamant,
van een spel...., van een blauw.... als gij het nog nooit in uw leven gezien hebt.... De
waarde is onschatbaar....
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Toen ik hem voor 't eerst zag maakte een wilde angst zich van mij meester als bij
het gezicht van iets bovennatuurlijks.... De steen is 'n wonder, is bezeten...., Taloet,
gij lacht? gij durft lachen.... ah, ik zal hem u toonen.... en wij zullen eens zien wat
gij zegt.... ik weet dat gij niet om edelsteenen geeft, maar deze....; Taloet, mijzelf
heeft die steen geheel in zijn macht; wanneer ik er een uur niet naar gekeken heb,
dwingt iets geheimzinnigs, iets als een lage begeerte er mij weer heen en dan sta ik
zoo tijden er na' te kijken...., weg te droomen in zijn blauw vuur.... Taloet, dit gaat
zoo niet langer.... ik, als man in 't midden van mijn levensjaren kan niet gevangen
blijven in een glinsterenden steen als een kind door een stuk speelgoed of als een
bloode jongeling door de oogen van een mooie vrouw.... o Taloet, ik schaam mij
zoo, ik schaam mij zoo verschrikkelijk over mijn zwakheid, en toch, die steen.... die
steen....
En wat wilt gij nu van mij, Hassoen Harasch, vroeg Taloet met een spottinteling in
de jeugdig-heldere oogen, het geheele gezicht zacht rimpelend in een teederen,
liefdevollen glimlach.
Dat gij mij helpt, Taloet, dat gij dien duivel uit mij jaagt... tenminste als gij niet
zelf onder zijn invloed raakt....
Ik?.... Hassoen Harasch?.... ik?.... en de oude richtte zich zoo koninklijk op dat
het Hassoen was of er reeds tien dienaren te sidderen stonden voor zijn toorn....; help
mij, Taloet mompelde hij, help mij.... en ik zal u mijn leven lang dankbaar zijn.
Maar eerst zult ge den steen zien, riep hij bijna dreigend.... Hij stond op en zonder
nog verder een woord te zeggen verliet hij het vertrek.
Taloet zette zich wat rustiger en begon na te denken, terwijl zich uit alle deelen
van het huis 't geloop van knechten deed hooren....:
Vroeger had hij nooit om edelsteenen gegeven, als wijze voelde hij zelfs groote
minachting voor die ijdele pronksteenen. Maar de tochten naar Hassoen's schatkamer
hadden hem van meening doen veranderen en, terwijl hij er nog even onverschillig
naar keek als vroeger, begonnen die schitterende dingen hem hoe langer hoe meer
belang in te boezemen, en al zei hij dan nog zoo dikwijls dat hij er niet om gaf, in
werkelijkheid bekeek hij ze aandachtig en was elke nieuwe mooie steen hem een
fascinatie en geheime innerlijke streeling.... die hem vaak deed vergeten waar hij
zich bevond. De steenen oefenden een bekoring op hem uit, waaraan het hem hoe
langer hoe moeilijker viel zich te onttrekken. En het was hem aangenaam dat Hassoen
Harasch er bij stond en hij wel verplicht was zich tot onverschilligheid te dwingen,
het was hem dan of zijn zwakheid zich daardoor ook minder aan hemzelf deed voelen.
Het verbaasde hem wel eens dat hij op zijn leeftijd nog zoo dwaas kon zijn, maar
schamen deed hij zich niet over die kleine zwakheid....
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Hij, Taloet, die in zich alles beheerscht en alles bewust gemaakt had, Taloet had die
eene kleine zwakheid lief, met een vreemde vleeschelijke liefde, als voelde hij
instinctief dat die zwakheid nog het eenigste was wat hem, boven het leven staand,
toch aan dit leven bond....
Hassoen Harasch trad weer binnen; kom mee, Taloet, zei hij en ik zal u den steen
laten zien.
In ongekende opgewondenheid volgde de oude man Hassoen door verschillende
gangen naar het vertrek waar hij nu al zoo veel malen geweest was.
Hassoen sloot de deur achter hem zorgvuldig dicht en Taloet merkte hoe zijn stem
trilde en hoe zijn zwarte oogen diep gloeiden als van een vreemde lage begeerte.
Een oogenblik dreigde ook Taloet zijn kalmte te verliezen, maar hij beheerschte
zich, glimlachte en zei licht spottend: wat zult ge weer overdreven hebben, Hassoen.
Overdreven? herhaalde deze, nu Taloet, en hij lachte kort en heesch, dat zult ge
zien.... en hij boog zich over een klein kistje, dat hij met een der sleutels, die hij in
de hand hield, opende.
Taloet stond iets terzijde naar hem te kijken, een hoogmoedigen trek op het
gerimpeld gezicht. Omdat zij, de zwakken, zoo dacht hij, zich lieten beheerschen
door een steen, waren zij er zeker van dat ook hij niet meer kracht zou hebben, en
verwachtten zij in hem, den groote wijze hun kleine kinderzwakheid.... vermaten zij
zich hem te beoordeelen naar zich zelf, haha, hoe klein waren zij, hoe zwak was deze
groote sterke Hassoen....
Maar plotseling verstomden zijn gedachten; Hassoen had zich opgericht en toonde
in de palm van zijn hand iets dat Taloet's hart deed stilstaan.... dat hem 't bloed naar
het hoofd joeg, dat zijn oogen strak deed staren naar dat eene, dat blauwe, dat wilde,
stralende vuur.... dat hij wilde indrinken met zijn blik, dat hij wilde grijpen en dat
hem met één slag beroofde van alle zelfbeheersching die hij in het leven, dat achter
hem lag, zoo moeizaam verworven had.
Het was een steen niet grooter dan een noot, fel als wit vuur en van een blauw,
zoo zacht, zoo zoet en tegelijk zoo zengend hartstochtelijk dat het onmogelijk is weer
te geven....
Ook Hassoen liet zich weer door den aanblik van den steen meeslepen, als zag hij
hem weer voor 't eerst, en zoo stonden beiden een tijd onbewegelijk, met wijd open
oogen en een dwazen, gelukkigen glimlach op het gelaat....
Nu Taloet, klonk toen eindelijk schor Hassoen's stem, overdreef ik?
Taloet schrok op als uit een diepen droom. Overdreven? herhaalde hij mechanisch,
neen...., maar.... dit is geen steen; zijn stem trilde diep,
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dit is een vonk van Gods vuur.... dit is het heilige blauw der eeuwigheid.. plotseling
deed de herinnering aan zijn voornemens hem inhouden en zijn gezicht en stem met
geweld bedwingend, liet hij er koel op volgen: zeker, een buitengewone steen, goed
voor een tempel.... maar niet voor een kleine ruimte...., hè, en hij streek zich met de
hand over het gezicht, het verblindt de oogen...., weet ge, Hassoen, zulke steenen
brengen gewoonlijk ongeluk aan....
Zoo, zei deze, zich trots oprichtend: maar al zou hij mij op den duur het grootste
ongeluk ter wereld aanbrengen, ik zou hem toch niet wegdoen en hij kneep zijn vuist
krampachtig dicht om den steen, als voelde hij reeds nu in zich de krachten, die hem
den steen afhandig wilden maken.
Een oogenblik stond hij zoo, een geweldige figuur, de gebalde vuist van zich af
houdend.... toen sloot hij den steen haastig weg zonder er meer een blik op te durven
werpen.
Het ontging Taloet niet welke sleutel hij gebruikte.... Het afscheid was koel,
Hassoen Harasch leek ditmaal bijna boos op den grijsaard, en Taloet, die bang was
reeds teveel zijn innerlijk getoond te hebben, overdreef zijn onverschilligheid.
Hij liep naar huis als in een droom, nog dieper gebogen dan anders en nog
langzamer, hij zag niets van de straten, van de menschen die hem groetten, hij zag
alleen maar dien steen voor zich, het stralende blauwe vuur dat oneindig zoet was
en oneindig teeder en hij liep voort als in een dronken roes, als was hij nog een jonge
man en achter hem de zoetgeurende nacht met de geliefde....
Maar wie hem enkele oogenblikken later tegengekomen was zou zijn gezicht
verwrongen van pijn om zelfvernedering gezien hebben.... Op dat uur liep er echter
bijna niemand buiten, de zon, tot middaghoogte geklommen, straalde zengend uit
een vurig blauwen hemel en de hitte in de breede, schaduwlooze straat was
ondragelijk.
Taloet strompelde voort.
Langzaam ontspanden zich zijn trekken, er kwam een kinderlijke blijheid over het
gerimpelde gelaat, als had hij een groote zelfoverwinning behaald; rustig begon hij
met de linkerhand zijn baard te strijken en 't leek als liefkoosde hij daarmee zichzelf.
In zijn woning teruggekeerd stuurde hij onmiddellijk een boodschap naar den knecht
van Hassoen Harasch, denzelfde dien hij vroeger eens geholpen had door hem in
zijn dronkenschap het geld afhandig te maken, waarmee hij zich anders te gronde
zou hebben gericht.
Nog geen half uur later verscheen hij.
Ik heb u ontboden en gij zijt gekomen, sprak de wijze rustig, ik heb u noodig....
Luister, eens bewees ik u een dienst, en 't is niet om als dank
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daarvoor een anderen dienst van u te eischen, dat ik daaraan herinner, neen; hij zweeg
even nadenkend.
Of misschien, en een lichte verlegenheid maakte zich even van hem meester, of
misschien toch wel. Ja, hernam hij met plotseling luidere stem, als wilde hij aangeven,
dat iemand als hij zooiets uit edeler motieven kon zeggen dan een gewoon mensch,
ja, ik bewees u eens een dienst en ik vraag een wederdienst....
Taloet, gij weet, haastte de man zich te zeggen....
De oude wenkte met de hand.... Ik weet het, sprak hij, en daarom liet ik u roepen.
Een steen, een blauwe edelsteen, die zich op 't oogenblik in 't bezit van uw meester,
Assoen Harasch, den tapijthandelaar bevindt, behaagt mij, ja, hij behaagt mij. Ik
weet waar Assoen hem bewaart en ik weet den sleutel...., gij begrijpt reeds, ik wil
hem stelen....
De man wist van verbazing geen woorden te vinden; gij Taloet, stamelde hij, gij?....
ook gij?....
Ja, ook ik, zei de grijsaard liefdevol glimlachend, als troostte hij daarmee ook den
ander, ook ik. De steen is zeldzaam, is een wonder, hij is van zoo'n spel dat ieder die
hem ziet hem dadelijk in wilde vervoering begeert te bezitten.... Ook ik.... En waarom
zou er ook op mijn weg niets iets kunnen komen dat sterker bleek dan mijn
zelfbeheersching, sterker dan mijn wijsheid! Vindt men op de wereld één steen die
niet te verbrijzelen is, één staal dat niet breekt? Waarom zou in 't menschelijk leven
dan niet één macht behalve ziekte en dood kunnen treden, die sterker bleek dan de
sterkste?.... Het leek een oogenblik of hij om zijn eigen woorden zou beginnen te
lachen....
Ach Taloet, riep de man uit, dit waren niet uw woorden toen ik u over dat gouden
kunstvoorwerp sprak, dat zeidet ge toen niet....
Neen, zoo sprak ik destijds niet, klonk zacht Taloet's stem, en het was weer als
troostte hij daarmee slechts den ander, ik zei het niet, want ik zag hoe ik helpen kon,
nu zie ik dat niet....
De ander zweeg; toen sprak hij zacht als voor zich heen en er klonk diepe weemoed
in zijn stem:
Een wijze waart gij, Taloet, men liep van heinde en ver om naar uw woorden te
luisteren, de kleinste kinderen stamelden uw naam, de oudste menschen herinnerden
zich uwe uitspraken, men voelde zich al nietig als men u aan het eind van een straat
zag voorbij wandelen.... en.... ha, wat waart ge - en 't was als maakte plotseling een
wilde woede zich van hem meester - wat waart ge in werkelijkheid?.... Zwak en
nietig waart ge, als wij allen, zwak als de minste onder de minderen; gij huichelde
sterkte en wij zagen tegen u op, gij zeide het leven te beheerschen en wij aanbaden
u.... en 't was alles slechts schijn, ja, 't eenigste wat u van ons onderscheidde was,
dat gij beter de zwakheden doorzaagt, dat gij ze beter
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kende, hahaha, misschien omdat gij er zelf zooveel last van hadt....
Taloet lachte opeens mee, hij schaterde bijna, 't klonk net als zijn wijze van lachen
in zijn vurigste betoogen, het heele gezicht vertrok in geestige, goedige rimpeling,
zijn baard schokte op en neer, en 't leek of er ergens diep in zijn borst nog een goedige
stem meelachte.
De ander hield plotseling geschrokken in, hij keek hem met wijde, niet begrijpende
oogen strak aan en er lag diepe ergernis en verwijt in zijn stem, toen hij vervolgde:
gij lacht?.... gij lacht als een slecht mensch, dien men om iets ernstigs berispt. Goed,
gij beweest mij eens een grooten dienst, ik zal u dezen dienst bewijzen, maar.... gij....,
gij...., nu...., nu eerst zie ik wie gij zijt...., ik zie wie gij zijt, herhaalde hij dreigend.
Gij ziet niets, want gij raaskalt slechts, sprak kalm Taloet, gij geloofde wat mij
goed dacht u te doen gelooven, en gij spraakt wat ik verwachtte dat gij zoudt
spreken.... daarom lach ik...., daarom duid ik 't u ook niet ten kwade.... weet, dat niet
ik in de macht ben van dezen steen, maar Hassoen Harasch. Heden liet hij mij
ontbieden om hem te redden, zooals gij eens bij mij kwaamt...., en daar men bepaalde
ziekten toch ook niet door verschillende kruiden geneest, zal ik wederom hetzelfde
middel toepassen....
Assoen Harasch, stamelde de man, dus niet gij?.... maar waarom.... hij was zoo
onthutst dat de adem hem even begaf, maar waarom bedroogt ge mij dan, waarom
liet ge mij praten, riep hij hartstochtelijk, waarom deedt ge mij de eeuwige schande,
u, dien ik vereerde, u dien ik aanbad boven alles en allen zulke woorden toegevoegd
te hebben, waarom maakte gij dat ik mij tot mijn dood zal moeten schamen tegenover
u...., dat ik voor uw aangezicht moet wegkruipen als een schuwe hond....
Omdat ik u op de proef wilde stellen, sprak Taloet waardig, ik zeide toch, ik liet
u gelooven wat mij goed dacht u te doen gelooven, ik liet u spreken wat ik verwachtte
dat gij zoudt spreken.... wat gij moèst spreken, hoe kan ik dan toornig op u zijn, en
hoe zoudt gij u moeten schamen voor mij?.... Als ik u met een mes dreigde, hoefdet
gij u toch ook niet te schamen u te weer gesteld te hebben, naderhand, als ik u zei
dat 't niet in ernst was geweest....
Zie, vervolgde hij, en hij wees naar een spinnetje, dat zich van den zolder naar
beneden liet zakken, het grootste vertrouwen dat de eene mensch in den anderen
mensch kan hebben is helaas niet veel hechter dan een spinneweb, het duurt lang het
te bevestigen en het eerste windvleugje is voldoende alles te vernietigen....; de spin
weeft zijn web tusschen de dingen die hij ziet, waar hij bij kan, en het vertrouwen
gaat ook niet veel verder dan de dingen die men te zien vermag, waar men bij kan.
Gij zelf waart eens slaaf van uw begeerte, hoe licht, ja, ook hoe gaarne zult gij dan
gelooven dat een ander, zelfs iemand als ik, dat ook kan zijn....,
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maar genoeg hierover.... Ik zei u dat ik de plaats en den sleutel weet.... hedennacht
nog wil ik den steen stelen; wilt gij hem dan hebben, het is mij goed, maar neem u
in acht, dat ook gij er niet door bezeten wordt; dat wat men voelt als men ernaar kijkt
is niet gewoon...., deze steen is in staat een mensch te gronde te richten, erger en
sneller dan een slechte vrouw...., bedenk, verkoopen kunt ge hem niet, want Assoen
Harasch zal moeite genoeg doen hem terug te vinden, en als hij u vat sta ik niet voor
uw leven in. Goed, besloot hij, vannacht wacht ik u hier. De man vermocht slechts
te knikken en verwijderde zich zonder een woord.
Even na middernacht waren zij door een achterpoortje Hassoen's woning
binnengedrongen. Daar de knecht zich van de sleutels meester had weten te maken,
slopen zij zonder eenige moeite door het huis naar de schatkamer, waar Taloet, die
het slot kende, met eigen hand de zware ijzeren deur open deed wijken.
De wijze had een groote zwarte doek om het hoofd gewikkeld, die baard, neus en
voorhoofd bedekte en alleen de oogen vrij liet. De knecht liep op bloote voeten. Zij
spraken geen woord.
Eerst na de deur zorgvuldig achter zich gesloten te hebben, ontstak Taloet een
olielampje, dat hij bij zich gedragen had.
Hij wenkte den ander bij de deur te gaan staan. Met den rug naar hem toegekeerd
opende hij snel het kistje, tastte er eenige oogenblikken in en stak iets bij zich....
Doofde toen direkt het lampje. Daarna wenkte hij den knecht de deur te openen en
weder zonder een woord te spreken slopen zij tastend de gangen door naar buiten.
De nacht was zeer donker, zoodat zij door niemand gezien werden.
Eerst toen Hassoen's woning een heel eind achter hen lag verbrak de oude plotseling
het stilzwijgen, zijn stem klonk gesmoord en er trilde een vreemde angst in door....
Ik zal u nu den steen overhandigen, maar eerst.... luister, gij zijt zwak, denkt gij
weerstand te kunnen bieden aan dezen steen, dezen steen die zelfs tegen de kracht
van de sterksten gemakkelijk spel heeft.... ach, uw weerstand zal die van een kind
zijn, geef ik u nu den steen dan is uw leven even zeker verwoest als wanneer ik u
een mes in de borst stootte.
De laatste woorden had hij licht hijgend, bijna fluisterend uitgesproken. De man
gaf geen antwoord, en weder liepen zij een tijd zonder te spreken. De wijze, die een
geweldige spanning ten prooi scheen, blikte den ander onderwijl voortdurend angstig
van terzijde aan.
Eerst toen zij Taloet's woning bereikt hadden, zei de man, en zijn stem was tegelijk
dwingend en wezenloos: eerst wil ik den steen zien, Taloet....
Taloet werd lijkbleek; eerst wilt gij den steen zien? herhaalde hij heesch,
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maar den steen eenmaal gezien hebben beteekent op leven en dood door hem bezeten
zijn,.... dacht ge dan nog te kunnen bedenken, nog in vrijen wil te kunnen kiezen?
Hij keek den man gespannen aan als verwachtte hij dat deze zich nog zou bedenken,
toen haalde hij als spottend de schouders op en trad langzaam zijn woning binnen.
Er was een moede, afgeleefde trek op zijn gezicht gekomen en hij leek opeens tien
jaar ouder.
Hij ontstak de koperen olielamp aan de zoldering en terwijl hij den ander, die hem
naar binnen gevolgd was, woedende blikken toewierp, haalde hij den steen te
voorschijn, zijn vuist er nog om gebald houdend.
De man wachtte met vooruitgestrekte hals en open mond,.... ook Taloet's gezicht
was geheel van uitdrukking veranderd, zijn oogen blikten wijd open in raadselachtige
huivering en zijn lippen bewogen als prevelde hij tooverspreuken.
Een oogenblik was het hem of zijn vingers hem niet meer gehoorzaamden...., toen
sprongen zij opeens open en op zijn vlakke hand hitste de steen weer zijn waanzinnig
hartstochtelijke stralen....
Het leek of Taloet even wankelde. De ander strekte als smeekend beide handen
naar voren en maakte geluiden als had hij zijn verstand verloren, zijn oogen puilden
hem uit 't hoofd en er lag die troebele, ontzettende uitdrukking in, die voor het leven
doet vreezen.... Geef, geef, stamelde hij als een kind.
Taloet lette niet op hem; wat in hem woelde bij het wederzien van den steen was
machtiger en wilder nog dan hij gevreesd had.
Geef, geef, huilde de ander zachtjes, geef.... en toen hij zag dat de wijze geen acht
op hem sloeg werd hij door zoo'n onbeschrijflijke woede bezeten, dat hij op het punt
stond op Taloet af te springen, en hem te dooden om den steen in zijn bezit te
krijgen....
Op dat oogenblik wendde Taloet even den blik af en, eensklaps de uitdrukking op
het gezicht van den ander ziend, schrok hij en sloot schielijk zijn hand. Terug, gilde
hij, terug!....
De man deinsde als getroffen achteruit, kromp in elkaar als vreesde hij dat Taloet
hem zou slaan.
De grijsaard stond een oogenblik als verstijfd, hij begreep dat hij in levensgevaar
had verkeerd.
Ha, zoover komt ge, barstte hij los, gij wildet den steen immers alleen maar zien,
alleen maar zien, gij weigerde mij te gelooven...., hèhèhè, nu hebt gij den steen gezien,
en wat hebt ge alzoo overlegd?.... Vondt ge hem wel voldoende begeerenswaard, of
eigenlijk toch nog niet zoo...., en meent ge er nu nog vrijwillig afstand van te kunnen
doen?.... Dwaas, spreek!....
En toen de ander geen antwoord gaf, vervolgde hij:
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Vervloekt zijt gij, vloek over uw dwaasheid, die al mijn plannen verijdeld heeft, al
mijn moeizame overpeinzingen vruchteloos heeft gemaakt.... Bekommer ik mij dan
dag en nacht om het heil van anderen opdat de eerste gek mij dansend de weg zal
versperren om zichzelf en anderen daarmee in het ongeluk te storten?
Hoe kan ik den steen nu nog hier houden? Dan steelt gij hem immers morgen of
wel gij vermoordt mij en steekt mijn huis in brand.... Of vindt gij hem daar misschien
nu weer juist niet begeerenswaard genoèg voor?.... liet hij er hoonend op volgen.
De anders zoo waardige grijsaard was onherkenbaar. Zijn gezicht stond moe en
smartelijk, als had hij pas een geweldige teleurstelling ondervonden; zijn uitbundige
manier van lachen was veranderd in het boosaardige grinniken van een slecht mensch
die een prooi ziet, maar zijn plannen achter gehuichelde vroolijkheid zoekt te
verbergen.
Láát ik u den steen, dan vernietig ik u als een insekt waar ik den voet op zet;
Hassoen Harasch is dan gered...., maar neen, gij hebt niet minder recht op leven dan
gene.... Gij brengt den steen dus terug...., ik geef hem u in een doek gewikkeld, zelf
durf ik er niet meer mee loopen in uw beschermende tegenwoordigheid, hèhè.... en
opdat gij er u niet mee uit de voeten maakt steek ik een wapen bij mij, kom!....
Onder het spreken had hij inderdaad een korte kromme dolk van de muur genomen
en den ander den steen gereikt.
De man scheen geheel verdoofd en gehoorzaamde willoos.
Buitengekomen zweeg Taloet, maar af en toe gromde hij kwaadaardig .... en
stompte hij den ander, dien hij voor zich uit te loopen dwong, hard in den rug.
Weer slopen zij Assoen Harasch's woning binnen en door de gangen naar de
schatkamer, waarvan de deur nog open stond.
Taloet ontstak het lampje. Plotseling deed een scherp knersend geluid hem pijnsnel
het hoofd omwenden....
Assoen Harasch, reusachtig groot, stond in de deuropening.... In één wilden
beestachtigen sprong had hij den knecht bewusteloos tegen den grond geslagen,
Taloet woest in den nek gegrepen en hem de doek van het hoofd gerukt.
Zijn verbazing en ontsteltenis toen hij zijn grijze haren zag en hem herkende was
onbeschrijflijk.
Gij? en de geluiden brulden op uit zijn borst als uit een kooi getergde leeuwen,
gij?....
Ja, ik, antwoordde Taloet norsch en 't leek alsof hij zoo terneergeslagen was door
zijn ongeluk, dat alles, wat er nog verder met hem gebeuren kon, hem onverschillig
liet.... En waar blijven de verwijten, mompelde hij als spottend....
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Het leek of Assoen hem in één slag zou vernietigen, het bloed vloog hem naar 't
hoofd, de bovenlip trok zoo op dat de witte tanden geheel bloot kwamen, alles aan
hem leek te zullen barsten van uitzinnige woede.
Wat doet gij hier, stootte hij heesch uit met gedempte stem, waarom zijt gij mijn
huis binnengedrongen.... hebt gij den diamant.... Antwoordt dan toch, man, barstte
hij opeens los, wat staat ge daar te mummelen; als ik wil vermoord ik u in den tijd
van een handeklap. Uw grijze haren? poeh.... uw leven is mij niet meer waard dan
een voetematje.
Waarom verloochent gij in uw spreken uw beroep niet en mij wel, sprak kalm
Taloet op een toon als verveelde Assoen hem, ziet gij dan niet dat ik op het punt
stond den diamant, uw blauwe liefste te stelen....
Iets in den blik van Assoen deed hem plotseling van toon veranderen... Hoe zou
ik u ooit kunnen bevrijden van de macht van dezen steen als ik hem in uw bezit liet?
Ik kwam voor ù.... alleen gìj kwaamt wat ongelegen....
De tapijthandelaar stond verbluft. Zijn woede was opeens verdwenen en hij voelde
nog slechts diepe schaamte en het besef dat hij zich belachelijk had gemaakt.
Maar nu zullen wij weer van voren af aan moeten beginnen, voer Taloet rustig
voort, en zult gij mij weer morgen ontbieden, ververschingen laten aandragen en mij
wederom raad vragen in deze blijkbaar nog steeds zoo uiterst moeilijke zaak....
Assoen Harasch zweeg, toen sprak hij gejaagd en hijgend, als vreesde hij dat hij
zich anders nog bedenken zou... Taloet, neem, neem den steen, ik schenk hem u....
ik wil hem niet meer zien, hij.... verveelt mij. Hij lachte schor.
En toen hij zag dat het gezicht van den ander betrok, sprak hij hartstochtelijk: o,
Taloet, ik smeek u, in naam van de vriendschap die ons zoo lang verbond, in naam
van de hooge vereering die ik altijd voor u gekoesterd heb, neem hem.... neem hem....
en bevrijd mij....
Plotseling liet de oude het hoofd voorover zinken en schokte zachtjes met de
schouders, zoodat Assoen 't eerste oogenblik den indruk kreeg dat hij in zich zelf
lachte, toen zag hij dat de grijsaard weende als een klein kind....
Taloet, Taloet, riep hij ontsteld, wat is u....
Ik heb u bedrogen, snikte de oude, neen, neen, niet voor u kwam ik hem stelen,
maar voor mijzelf....; toen gij mij den steen hadt laten zien raakte ook ik onder zijn
duivelachtigen invloed.... Eerst weigerde ik het mijzelf te bekennen en vond ik allerlei
redenen uit, die mij er van zouden terughouden den steen in mijn bezit te brengen....
Toen besloot ik hem ondanks alles toch te stelen.... het was of een geheimzinnige
macht mij er toe drong. Het kostte mij weinig moeite uw knecht, dien ik vroeger
eens een dienst bewees, over te halen.... Ik rekende erop dat hij mij den steen
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zou laten uit angst voor zichzelf als hij hem behield.... maar hij wou den steen eerst
zien, hij eischte het.... toen voelde ik al, dat alles zou mislukken.... Hij zag hem....
en was bijna op mij afgesprongen om mij te vermoorden. Ik begreep dat er nog slechts
één weg overbleef.... hèm den steen terug te laten brengen....; levend zou hij hem
mij toch niet afstaan.
De steen was gelukkig nog in mijn hand. Ik nam een wapen, gaf hèm den steen
en dwong hem voor mij uit te loopen hierheen. Mijn plan was, als wij eenmaal hier
waren, den steen zelf in het kistje terug te leggen en hem dan zonder dat hij het zag
wéér te stelen....
Op dat oogenblik kwaamt gij....
Zijn stem brak af.... hij staarde een tijd voor zich uit. Eindelijk verhelderde zich
zijn gezicht, een extatische ontroering spiegelde zich er op af en hij begon zachtjes
als in een droom voor zich heen te spreken....
....Als nu de wereld en dit tijdelijk leven mij tot nu toe nietig leek, - het was Assoen
Harasch als las hij de woorden af van de lippen van een stervende - en ik er als
hoogste einddoel naar streefde er geheel boven te staan zonder daar echter mijn
‘liefde’ bij in te boeten.... en mijn oogen aanschouwden een steen, een blauw vuur,
dat mij weghief uit alle tijdelijkheid en mij weg deed zwijmen in het hoogste geluk,
in de juichendblauwe eeuwigheid...., zoodat ik niet meer wist wat verlangen, wat
smart, wat leven, beteekende.... en ik vergleed in de slapende verten der
oneindigheid.... moest ik mij dan verzetten, moest ik dan zeggen dat ook dat
tijdelijkheid was.... een zinsbegoocheling....?
Hoe geloofde ik dan aan de eeuwigheid, dat zelfs wanneer mijn heele zijn er zich
in voelde opgenomen..., ik weigerde dat te erkennen, daaraan te gelooven....
Dan was er in dit tijdelijke leven dus niets nietig, niets vergankelijk.... maar waren
het de menschen zelf die hardnekkig weigerden aan de eeuwigheid te gelooven daar
waar die zich aan hen openbaarde....?
Hij hief het hoofd op en keek den ander aan met een zachte, bijna smeekende
uitdrukking in de oogen. Ach Assoen, men noemde mij eens een wijze.
Kàn ik misschien den steen niet uit mijn gedachten bannen en verberg ik dat door
te zeggen, dat ik het niet wil?.... Hij zweeg in diepe, woordenlooze smart.
Maar ééns nog wil ik den steen zien, riep hij plotseling uit, ha, nog ééns wil ik
wegzwijmen in zijn blauwen luister en mijn bloed van opwinding hooren gonzen
aan de slapen.... nog ééns wil ik hem rekenschap vragen, e i s c h e n .... hèm en
mijzelf....
Hij greep wild het lampje en hief het hoog....
Beiden uitten een kreet van verbazing.... De plaats waar de man gegelegen had
was leeg.
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Venus Verticordia,
door Bob Spoelstra.
Gij schikt uw bloemen in een vaas,
en buigt u zorgzaam over mij;
en hult u in een neevlig waas,
lokt dan van ver, dan van nabij.
Gij hebt rond mijn verzwegen hoofd
uw schemerarmen heengeleid,
en hebt mijn denken uitgedoofd,
en maakt mij los van dag en tijd,
Gij strooit bedwelming over mij,
als ik mijn armen rond u sla,
en in vergetelheid verglij,
en woorden zeg, die 'k niet versta.
De uren vlieden voor mij heen,
de maan is aan de kim vergaan;
dan zijt gij aan mijn arm ontgleen,
en 'k hoor de morgenklokken slaan.
De sterren zijn tot as verbrand,
de hemel is verbleekt van kleur,
en ik herinner aan mijn hand
een vrouwegeur, een bloemegeur....
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Kroniek.
Boekbespreking.
D.Th. Jaarsma, Het Ontwaken, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon,
zonder jaartal.
Het is een zeer groote onderneming, die Jaarsma ons, met dit nieuwe boekje van
hem, komt aankondigen, en inleiden tegelijk. Twaalf romans zal hij schrijven, te
zamen vormende - als ik goed begrepen heb wat op den omslag staat gedrukt - het
jongemannen-leven van Thiss, den Frieschen en frisschen boerenzoon, met wien wij
kennismaken in ‘Het Ontwaken’. Er hoort mannenmoed toe, zoo iets te ondernemen,
maar vooral ook: zoo iets aan te kondigen, geheel volledig, en onder vermelding, zij
het in korte trekken, van den ganschen loop der geschiedenis. Ik denk zoo, dat er
vrienden van den schrijver zullen zijn, die hun hart erbij vasthouden, hun hoofd erbij
schudden misschien. Lijkt het geen overmoed, al zoozeer vooruit te beschikken over
toekomstige werkkracht en.... inspiratie?
Hoe zou men dertig, veertig jaar geleden, dit soort van doen hebben afgekeurd!
De tachtigers en hun eerste volgelingen, ze schreven, in een driftig élan, louter korte
dingen - fragmenten bleven het vaak; met zekere minachting werd, in die
revolutionaire dagen, over ‘dikke boeken’ gesproken. Later pas kwamen de mannen
en vrouwen, die, geïnspireerd, een groot concept maakten, het vervolgens met rustigen
moed en onverwelkbaar zelfvertrouwen gingen uitwerken. Deze serie van Jaarsma
- het is een plan om van te duizelen.... Laat ons hem nochtans slechts geluk wenschen,
geluk, en kracht, en durvende frischheid. Als die hem bij-blijven zal hij zijn groote
werk voltooien.
Dit eerste deel boezemt rustig vertrouwen in. Misschien wat àl te hoog van toon
- in het enthousiasme van zijn plan - heeft Jaarsma ingezet. Die eerste bladzijden,
met de vele uitroepen, de vele pathetische o's!.... Het is een gevaarlijk ding, zij het
maar een wéinig te hoog in te zetten. Doch zelfs dit gevaar is Jaarsma, en nog in
dezen eersten roman zelf, geheel-en-al te boven gekomen. Hoe verder men komt hoe
vaster de toon wordt, bedaard en vast, toch vol innerlijke gloeiing.
Het laatste hoofdstuk van ‘Het Ontwaken’, beschrijvend de bevalling en dood van
Titia, Thiss' blinde vrouw, ik durf het prijzen als iets zéér moois, dat voor de verdere
deelen van Jaarsma's trotsche romanreeks de gunstigste auspiciën heeft geschapen.
De toon van dit boek, men moet er even aan wennen. Misschien wat overduidelijk
spreekt er het fiere streven des jeugdigen schrijvers uit: boven de werkelijkheid, de
dagelijkschheid der werkelijkheid, uit te komen. Men kan niet zeggen, dat Jaarsma's
werk romantisch, of on-
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realistisch is. Het wil bóven-realistisch zijn. De gesprekken vooral in het begin, zijn
niet afgeluisterd - het zijn geserreerde verwoordingen van gedachte en gevoel. Doch
zie, dit schaadt op den duur volstrekt niet aan den indruk. Jaarsma overtuigt door
zijn innerlijke gevoelskracht, zijn forsche waarachtigheid. Zelfs de tale Kanaäns doet
hij aanvaarden, ja eerbiedigen. Men voelt dat alles hier - ook 't geen wel eens, een
oogenblik, rhetorisch leek - ten slotte écht is. Echt en waar, en rechtstreeks op gevoel
gebaseerd. Op bezonken emotie.
Thiss is een mensch. Ongetwijfeld zullen wij hem in de volgende boeken nog beter
leeren kennen. Ik-voor-mij genoot bij de lezing van dit eerste nog meer van Titia,
oom Jacob en andere bijfiguren. Ook al weer: vooral in de laatste hoofdstukken. De
dokter, de vroedvrouw, de verpleegster ....ik heb ze gezién en gehoord. Had Jaarsma
nooit iets anders geschreven als dit laatste gedeelte van zijn boek ‘Het Ontwaken’,
ik zou hem prijzen als een onzer beste - immers krachtigste en gevoelsrijkste prozaïsten. Voltooit hij werkelijk zijn serie romans zooals thans dezen eerste, nog
veel hooger zal ik hem aanslaan, nog veel verheugder hem gelukwenschen.
H.R.

Herman de Man, Aardebanden, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon,
zonder jaartal.
Een jonger, en vooralsnog veel minder diep, maar wel gemakkelijker, vlotter
schrijftalent dan Jaarsma. Ook hier soms een poging om boven de werkelijkheid uit
te komen - als 't ware een boven-werkelijkheid te scheppen; gesteld dan dat zoo iets
mogelijk zijn zou - maar hier geschiedt het langs van ouds bekende wegen: een beetje
verdichterlijking, wat romantiek. Een lieve logementjuffer, die de mannelijke gasten,
op hun kamer, naar hun moeder komt vragen en zich dan b.v. uitdrukt als volgt (blz.
18): ‘Ik zou zoo graag willen, dat u vergat, dat u aan 't vertellen was aan een vreemde.’
En een sombere jager, die aan hetzelfde juffertje, op haar vraag ‘Wat doet U?’,
antwoordt: ‘Leven, jagen, kussen, eten!’
Het is aardig, boeiend, goed-geschreven - maar ik geloof er nooit heel erg aan.
Juist bij het lezen van zulk een vlot maar oppervlakkig verhaaltje begrijpt men het
best, hoeveel oorspronkelijker, overtuigender, in 't algemeen: gróóter, werk als dat
van Jaarsma is. Toch kan er m.i. ook uit dezen Herman de Man wel een
belangwekkend schrijver groeien. Hij lijkt mij vele ‘gegevens’ te bezitten, hij merkt
goed op, zwerft graag, voelt sympathie voor de nederigen, beseft de aardebanden,
maar toch ook den drang naar hooger, naar poëzie, en, ten slotte, hij kan schrijven.
Hetgeen, dit laatste, lang geen bijkomstigheid is!
Het inlasschen van naïef amoureuse middeleeuwsche liedjes lijkt mij een truukje,
dat de heer de Man kan missen. Ik begrijp het wel, het
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geschiedt uit enthousiasme, uit liefde. Toch acht ik het.... pronken met andermans
veeren. Zij dan die ‘andere man’ een middeleeuwsche anonymus.
Voor de figuur van Jacques, den flauwe-grappenmaker, aan wien de lieve,
droomerige Thérees ten slotte haar opgezouten hartstocht kwijt raakt, voel ik niet
veel. Ik weet natuurlijk wel, dat het vaak juist zulke ordinaire onwaardigen zijn vroolijke fransen, grapjassen, met een tintje poëtische levensonverschilligheid of
zwerflust - aan wie meisjes als Thérees zich verslingeren (deze doet het nogal
verstandig; zij ‘aanvaardde wat komen moest met devote gelatenheid’) maar nu ja,
juist omdat het zoo gewoon, zoo ordinair is, doet men beter zoo'n geval niet tot de
clou van een boek te maken. Veel aardiger - ja, het fijnste, mooiste uit het heele
romannetje, vind ik de korte geschiedenis der ongenoemde, en dan ook onnoembare,
verhouding van het buffetmeisje tot ‘de Pa van Lies’. Daar is méér dan vlotte, handige,
vertel- en schrijfkunst, daar is de delicate aanduiding van gevoelsnuances, daar is
fijn begrip en echte teederheid.
H.R.

Marie Schmitz, Marietje, Amst., Mij voor Goede en Goedk. Lect., 1921.
Ik las dit boekje buiten, aan zee, waar, tusschen de groote stormen door, de zomer
telkens openbrak met zachtheid en zon En in een van zulke uren, dat alles vreugde
leek, heb ik, als ik peinzend het boek liet zinken, beseft dat ik ‘Marietje’ kende, alsof
zij zoo pas naast mij had gestaan, want haar eenvoudig zieltje was zonder gerucht
bij mij binnen gekomen en ik had kunnen wenschen, dat zij nu lijfelijk zou verschijnen
en leunen aan mijn schoot, opdat ik met zachte vingers even door het donker haar
kon strijken. En ik mijmerde zoetjes over haar voort, ik verstond het teere en het
kleine, het glaszuivere van haar zoo goed, dat zij niet langer was een raadsel of een
boeiend wonder, doch niets dan stille natuur.. Zij leek mij gaaf en het doet altijd goed
zulk een wezen te ontmoeten. Zooveel gecompliceerdheid, die bij nader onderzoek
slechts wanorde blijkt, krijgen wij heden ten dage te lezen, dat wij van harte verheugd
zijn als de eenvoud ons weer eens op schroomende voeten tegemoet komt. Er is zoo
in het geheel geen schittering van vreemde dingen aan dit zieltje, geen hevige
schoonheid noch donker kwaad, het ontbeert zoo volkomen alle boeiende romantiek,
dat wij meteen weten hier te doen te hebben met enkel gave eerlijkheid en stille
innigheid. Deze alleen zijn van dit boek de eigenschappen, die ons gevangen nemen
en ons ontroeren met die liefelijke ontroering welke een bloem of een schoon,
weerloos dier ons geven kan. Het is het kleine hart, dat, in de zachte schommelingen
van goed en kwaad, in moed en treurnis, in verborgen ontroering en spontane
blijdschap, ons oude hart verlegen groet.
Een klein vaderloos meisje, in bekrompen omstandigheden opgegroeid - haar
leventje verglijdt stilletjes in de kamertjes van een smal boven-
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huisje met ‘Moe en Omoe’, zoekt onvermoeid den troost van lieve, dagelijksche
dingen en is toch jong en eischend genoeg om óók dagelijks zich in iets teleurgesteld
te zien, in een mensch, in de omstandigheden, in het leven zelf.... En groeit op en
waagt zich schuchter een stapje verder en droomt van het ‘onverwachte’, waarvoor
zij vorm noch naam heeft.
En nadat ik haar levensgeschiedenis had gehoord, en bij haar zeventiende jaar van
haar had afscheid genomen, vroeg ik mij weer, verwonderd, af, waarin toch de
bekoring van haar verschijning had gelegen. Ik trachtte de beste boeken over kinderen
die ik mij uit de laatste jaren herinnerde, voor den geest te halen, en Jaapje verscheen,
en de twee kinderen uit ‘Het huisje aan de Sloot’, het beste werk misschien wel dat
ik van Carry van Bruggen ken. Toen maakte ik voorzichtig een vergelijking, al
wenschte ik deze drie boeken verder niet op één lijn te stellen! Het kwam mij voor,
dat Jaapje wel genoemd mag worden: de kindergestalte van de eenvoudige,
diep-zuivere menschenziel, en ik meende te zien, dat rond de figuurtjes van Carry
van Bruggen de gloed en de avontuurlijke glans stralen van hen, die later tot
overbruisende, volop-levende kunstenaars (het meisje vooral) zouden kunnen groeien,
maar als ik aan Marietje denk, dan zie ik in haar slechts het symbool van den simpelen,
zachten vrouwenaard.
Er zijn kinderen in wie grooter droomen en dieper fantasieën leven dan in het
kleine Marietje; zag ik niet vandaag nog de wonderlijke metamorphose van een stil,
verkommerd Duitsch ‘oorlogs’kind, dat hier voor het huis, op het grasveld, zich
onbespied wanend, zijn groote spel begon? Zij kwamen rechtstreeks uit Berlijn en
over hun gezichten lag een onbeschrijfelijke trek van zorg en ontbering. Ik had naar
hen gekeken, naar de vrouw en de drie kinderen en ik zag den wonderlijken bleeken
sluier, mystieke eenheid van lijden die over hen ligt gespreid, met omfloersde oogen
aan. Het leek of in deze kinderen de jeugd gedood was aleer zij had gebloeid. Maar
nu heb ik het jongetje gezien alleen in het gras. Hij rolde door de halmen, voorzichtig
eerst en dan wilder, hij lag en neuriede, en sprong en krijschte, hij sprak lange zinnen
die hij eens in een theater moet gehoord hebben en nadat hij enkele oogenblikken
roerloos had gezeten, zag ik het wonder gebeuren: zijn verbeelding bracht hem in
een ander leven. Hier, tusschen de geuren der bloemen, in het licht der dalende zon
en bij het ruischen van de dichtbije zee, werden zijn droomen en de verhalen, in
bleeke, donkere dagen gelezen, levendig. Hij sprak tot onzichtbare wezens, hij
antwoordde met een subliem gebaar, hij steeg te paard, hij wiegde in een boot....
Zulk een wilde droom van verlorenheid is Marietje vreemd. En wij zouden met de
Marietjes alléén ook niet tevreden zijn, maar missen willen wij haar toch niet.
Er is een grappige overeenkomst tusschen den naam van onze jeugdige heldin en
dien der schrijfster zelf, eenzelfde gelijkluidendheid als bij Jacobus

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

137
van Looy en zijn ‘Jaapje’. Daar zien we de oprechtheid van den schrijver: dit is mijn
jeugd. En heeft ook Marie Schmitz niet willen bekennen: zóó was ik, zoo dacht ik,
zoo voelde ik toen ik kind was? Heeft niet heel het verhaal de sfeer van het zich
herinnerend synthetiseeren? En ligt niet, in deze apologie, de aanwijzing voor den
ganschen waren aard van de schrijfster, die zij misschien wel eens verloochende?
Want het is boven allen twijfel verheven: dit aardig boek is haar beste werk. En
waarom? Omdat zij hierin zich het meest direct uitsprak, omdat zij zich hier niet
verloor in werk 't welk boven haar vermogen ging. In dezen eenvoudigen, misschien
kunstloozen, maar zeker volkomen zuiveren stijl, in deze ontroerende voorzichtigheid
ligt haar kracht. Uit het mateloos te veel heeft zij zich gered door beheersching. Moge
die, met de ontwikkeling van haar zuiveren aard, zich zoo versterken, dat zij het
woord van A. Roland Holst volkomen zal verstaan toen hij sprak over de beheersching
als de ‘hartstochtelijke keuze’ van den waren kunstenaar....
J. DE W.

Frederik van Eeden, Het Godshuis in de Lichtstad, & Het Roode Lampje
II. Beide Amst., W. Versluys, 1921.
Op nieuw is mij beschooren te schrijven over boeken van den heer Van Eeden. En
ach, ik gevoel mij als een hond!
Een hond nu is een getrouw beest. Doch als hij komt bij de kudde kan men al
spoedig bemerken, dat de hond daar niet zeer geliefd is. Hoort hij wel bij de kudde?
Maar er zijn immers toch vuurige en vlugge honden noodig, die de onwillige schaapen
in de pooten bijten? Zie, hoe de dwaalende schaapen verschrikt opdringen om de
witte tanden van den hond te ontwijken. Deze echter doet slechts zijn hondenplicht.
Hij snuffelt beneeden aan de pooten der mannelijke en vrouwelijke schaapen en
bedoelt slechts hun best.
Maar voel ik mij wel weezenlijk een hond, met kwaadaardige en bijterige
bedoelingen? Immers neen! Sints ik aan deeze beschouwing begon, een twaalftal
reegels geleeden, kwaamen zachtere gevoelens in mijnen boezem. Een zachte taak
is de mijne, ik wil er u van spreeken.
Om de wiegjens van paapieren kinderen vertoef ik en in het teedere letterkundige
leeven weef ik mijn gedachten en crietiesche raadgeevingen, zoodat de zieltjes
vruchtbaar worden om de hoogheid eener waereld van Schoonheid te ontvangen. Ik
ben altijd daar waar literaire vaders en moeders hun plicht verzuimen. Ik ben daar
waar eenzaame boekzieltjes en zielige boekjes hoopeloos de waereld tegemoet zien.
Ik ben er als de crietiesche liefkoozing voor het geschreven kind, dat nooit is
geliefkoosd, en in de schoonheid van een rhythmisch golvend kapittel, in de zoetheid
van een welluidend daarheen stroomend vaers streel ik hen zachtjes, want zielige
zielen zien geen schoon als daar niet een is, die hen bewust maakt.
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Zoo zal er opgroeyen een gansche reeks van deeze paapieren kinderen, die hun leeven
lang zullen hunkeren naar de verweezenlijking van de gedachten die ik crietiesch
zaaide in hun gemoed. Ik wil hoopen dat mijn pleegkinderen eens forsche menschen
weezen, en de kracht en de steun van mijn onbaatzuchtig werk zijn zullen.
Dan zal een schoone waereld rondom ons ontstaan - en hoe is het thans? Zijn niet
thans onze letterkundige oogen dof van traanen, wreed van begeeren, wild van
wanhoop, en leedig aan blijde gedachten? Is niet de literatuur op weg; zij die ons
zooveel schoonheid schenken kan; is zij niet op weg, gelijk zij eenmaal is bemeesterd
geweest door de g e p o m m a d e e r d e d o m i n e e s , thans ter prooy te worden aan
hunne b l i k k e n ambtgenooten? Lieve vrienden, is uwe woonstee niet de aarde, en
wordt zij niet bevolkt door een dom en dwaas geslacht? Moet dan immer het geluk,
dat een oud man zich verworven heeft, worden beduimeld door de grofste
oopenbaarheid en luide uitgeschreeuwd in opzichtige ijdelheid? Wat is het ter waereld,
dat iemand hier toe brengt?
Ik zal het u zeggen - het is de aaklige menschelijke Waan. Het is de menschelijke
Waan, die altijd meent dat er luide en publiekelijk gesprooken moet worden over
dingen waarbij slechts stilte past en ootmoed. Het is de menschelijke Waan, die een
groot en diep Geluk, dat slechts innerlijk kan worden e r v a a r e n , ook nog
b e g r i j p e n wil, en na het te hebben uiteengereeten, reconstrueeren. Het is de Waan,
die....
Doch laat ik niet aldus doorgaan. Ik geloof dat eenmaal alle letterkundige schaapen
in den éénen schaapsstal zullen verzameld worden. Maar dan moeten de schrijvers
gaan begrijpen, dat het niet uit puure baloorigheid is geweest, dat steeds weer de
welmeenende crietiecus den goeden weg daarheen wees en de dwaalende schaapen
fluks in de pooten beet. Zij blaaten deswege wel eens verongelijkt, maar er is slechts
gebeeten uit bestwil, niet uit moedwil. Het aardsch bestaan, aan welks einde de
vermelde schaapsstal zich bevindt, is den literairen puubliecisten gegeeven als de
groote strijd. Ze zijn allen, neen, niet schaapen - ze zijn allen ridders, die ten strijde
trekken om draaken en monsters te bevechten, doch ieder moet weeten, dat de weg
voortdurend g e z o c h t moet worden naar het tooverland, en dat elke afdwaaling in
groote perijkelen kan voeren.
Ik wil u eene kleine geschiedenis verhalen.
Een letterkundig kindje werd gebooren uit zelfkoestering en ijdelheid. Toen 't het
daglicht zag, en de vormen leerde onderscheiden, waande het knapper te zijn dan
andere kinderen, en meer te kennen dan deeze. Het week van den grooten weg af,
en zocht een eigen weg hoog in de bergen, doch eindigde smaadelijk het jeugdig
leeven in een diepe grot. Het was willens gegaan, waar het rondom duister is. Spiegelt
u daaraan, en doet niet alzoo, mijne vrienden.
D.TH.J.
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August Brouet bij Van Wisselingh en co. Amsterdam.
Het is wel opmerkelijk dat ondanks alle internationalisme op kunstgebied, ieder volk
toch zijn eigen karakter behoudt. Soms lijkt het wel eens of een bepaalde strooming
- laat ons noemen het cubisme, het expressionisme - den landaard zou doen verloren
gaan, maar daarnaast blijkt ons toch telkens weer opnieuw dat de geest van een
Franschman, Duitscher, Engelschman, Hollander, geheel verschillend is en de uitingen
daarvan op het gebied der beeldende kunst - om ons slechts daartoe te bepalen - zich
onmogelijk voor immer kunnen verloochenen.
Ik geloof dan ook niet dat systematische internationaliseering nòch door Esperanto,
waar de Fransche minister Léon Bérard bevreesd voor is, nòch door andere invloeden
op den duur mogelijk zou zijn en reden van ongerustheid behoeft te verwekken.
Wij zien dit juist zeer duidelijk aan de Fransche kunst van onze dagen. Ondanks
den invloed, die - ik geloof dat de man zelf dit nooit zoo gewild zou hebben - van
Cézanne uitgaat; ondanks de Fransche cubisten, blijft de geest der Fransche kunst te
levendig, te pétillant om in dogma te verstarren.
Het luchtige, vlotte, soms ten onrechte als oppervlakkigheid beschouwd, is een
kenmerk van den Franschen teekenaar. De zwier, de aangeboren gratie, zij blijft een
raseigenschap die zich niet verloochent.
Het werk van August Brouet dat onlangs bij de firma Van Wisselingh geëxposeerd
was, toonde dit weer eens opnieuw.
Dit was zoo ik meen de eerste compleete expositie van zijn werk, die hem ons
doet kennen als een, misschien niet diepzinnig, maar zeker meesterlijk etser en
teekenaar.
Brouet is vóór alles vakman. En al negeert men deze eigenschap thans veelal, ze
is noodig om iets goeds te maken.
Nog onlangs schreef H. de Boer in De Hofstad onder den titel: ‘De beteekenis van
techniek, materie en onderwerp in de kunst’, o.m.: ‘Techniek is niet het voornaamste.
Ze is een middel, dat in de hand van een uitverkoren kunstenaar tot het doel voert.
Maar eerst wanneer hij dit middel souverein beheerscht, wanneer hij het kneeden en
vormen kan naar welbehagen, wanneer hij 't bespeelt als de virtuoos zijn klankbord,
is hij in staat om de techniek te doen vergeten, en er mee uit te drukken wat hij
wenscht. In plaats van een deel van zijn energie te moeten verspillen in een worsteling
met de techniek kan hij ze geheel geven aan de idee zelf en de stoffelijkheid in
volkomen harmonie en eenheid daarmee vergeestelijken’.
Wij bewonderen in Brouet's werk dan ook niet bovenal de ‘technische virtuositeit’
maar wij voelen dat, bij wat hij ons zien laat, de geroutineerde technicus er achter
zit, meer nog, dat zonder de gemakkelijkheid waar-
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mede hij z'n teekenstift en etsnaald hanteert, hij nooit zoo iets kon bereiken.
Dat Brouet in zijn jongen tijd veel copieerde en reproducties maakte naar
schilderijen van andere meesters, heeft hij gemeen met dien anderen Fransche
grafische kunstenaar, den meester-houtsnijder Auguste Lepère, en het kon niet anders
of op deze wijze werd zijn hand geoefend in het vinden van de meest geschikte
uitdrukkingswijze om het origineel nabij te komen, maar daardoor werd tevens zijn
blik te verruimd om, langs het werk van die andere kunstenaars heen, de natuur te
beschouwen.
En zoo behoeft het ons dan ook niet te verwonderen dat Brouet, geroutineerd etser
als hij is, met kennersblik het werk van vak- en tijdgenooten nauwgezet bestudeerde
en.... dat het resultaat daarvan wel in eigen werk hier en daar kenbaar is.
Soms zien wij in zijn etsjes toon-tegenstellingen, schaduwpartijen die aan
Rembrandt doen denken, dan weer vinden wij een teere gevoelige lijn die ons Whistler
te binnen brengt. Bij een andere plaat prevelen wij de naam van Rops, van Louis
Legrand maar daarbij toch ook die van Brouet; want al zien wij in z'n veelzijdig
oeuvre, welke meesters hem het naast aan 't hart liggen, hij bezit persoonlijkheid
genoeg, om zichzelf te kunnen zijn.
Brouet is de zwerver, die met zijn etsplaat en zijn naald, scherp en vluchtig noteert
wat het leven hem te zien geeft.
Hij drentelt op de boulevards, wordt aangetrokken door de kleine winkeltjes van
een horlogier, van een schoenlapper, een uitdrager, of zwerft verder langs de
geheimzinnige bekoring der woonwagens met hun zigeunervolkje. Daar bespiedt hij
het grillige, wisselende acrobatenleven. Dan weer voert zijn weg hem langs de kleine
kermistheaters, langs de kleedkamers der danseuses, in de circustenten, kortom overal
waar hij den polsslag van het leven voelt. En dit leven, dit menschelijk bedrijf beziet
hij niet om het te documenteeren alleen, maar met de oogen van den kunstenaar. Hij
ziet het schilderachtige bric-à-brac van den uitdrager, het clair-obscur in de behuizing
der zwervende saltimbanques, het pittoreske van oude stadsgedeelten, en daarin
voelen wij dan den invloed van Rembrandt, vooral van diens kleine etsjes uit de
Amsterdamsche jodenbuurten.
In Brouets werk moge men geen diepzinnige physiologie bespeuren, (waarom
zoekt men altijd meer dan de schoonheid alleen), het is echter van een fijnheid en
distinctie, die den gevoeligen opmerker doen kennen. Het is als van iemand die ons,
als wij met hem wandelen, telkens even doet stilstaan om ons op een pittoresk geval
te wijzen, of onze aandacht te vragen voor een aantrekkelijk figuurtje, voor een
groepje menschen of wat niet al.
Een afzonderlijk deel van zijn oeuvre was ‘la guerre’, maar voor mij was
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AUGUSTE BROUET. LA LECTURE.
(CLICHÉ E. BIGNOR, PARIJS).

AUGUSTE BROUET. LES TROIS ROULETTES.

(CLICHÉ E. BIGNOR, PARIJS).
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ANTON PIECK. NEURENBERG. (DROOGE NAALD ETS).

ANTON PIECK. POORTJE VAN HET BAGIJNHOF TE LIER. (HOUTSNEDE).
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dit niet het belangrijkste. Hierin wil men onwillekeurig den tendentieusen kunstenaar
aan het werk zien en niet den beschouwende die Brouet meer is. Hij lijkt mij dan
ook op zijn best in zijn afbeeldingen van het schilderachtige leven, ook daarom was
hij de aangewezen illustrator van De Goncourt's Frères Zemganno, dien roman van
het kermis- en circusleven.
Dat bij al dit werk juist een technische vaardigheid onontbeerlijk is spreekt van
zelf, maar nergens zien wij een op den voorgrond treden, van moeizaam verkregen
techniek. Deze wordt door den kunstenaar beheerscht als een gewillig, maar niet te
gering te schatten werktuig. En zoo moet het zijn.
R.W.P. Jr.

Grafisch werk van Anton F. Pieck.
Juist ter vergelijking en als tegenstelling leek het mij niet onaardig om naast Brouet,
het werk van een jongen Hollander te bespreken, van Anton Pieck.
Ook deze beschikt over een bijzondere handvaardigheid en smaak.
Hij teekent vlug en vlot, merkt het meest markante op in de dingen en zoekt dan
naar de uitdrukkingswijze, die hem voor zijn visie het meest geschikt lijkt. Daarom
ook etst hij zoowel in enkele lijnen als in aquatint, maakt hij houtsneden die hij soms
zoo noodig met een kleurtje wat verlevendigt.
En al boeit ook hem het schilderachtige in de natuur, in plant en boom, in dier en
mensch, en bekoort hem de oude bouw- en ambachtskunst, zooals wij die vinden in
de kleine Duitsche steden en in België, als wij denken aan Brugge, Gent, Lier e.a.,
toch ziet hij ze weer op een geheel andere wijze dan Brouet. Pieck bekijkt ze, ik zou
haast zeggen rustiger, meer om de decoratieve schoonheid. Zijn dieren zijn geen
groepjes van grillige vogels, van spelende paarden, maar tot op zekere hoogte
composities. Een houtsnede van een rijtje kippen naast elkaar is niet een weergave
van een geval, maar een geheel, dat mooi is van lijn en verdeeling, decoratief van
bouw en groepeering. Hij maakt zijn etsen en houtsneden dan ook dikwijls langen
tijd nadat in zijn schetsboek de notities er voor ontstonden. Hij verwerkt dan in zijn
gedachten het studie-materiaal dat hij verzamelde; hij schikt het en schift het tot hij
het klaar voor zich ziet als ets of houtsnede.
Hier hebben wij den meer bedachtzamen Hollander, die zijn indrukken eerst wat
laat bezinken, om ze daarna in etsen en houtsneden om te zetten.
Het spontane boet er daardoor wel eens wat bij in, maar daar Pieck's
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onderwerpen ook meer het rustige leven omvatten dan die van Brouet, is dat bij zijn
werk minder een bezwaar, en eerder een kenmerk voor zijn nationaliteit.
Hij is de kalme beschouwer, die van de oude buurtjes in Amersfoort geniet en ze
ziet in hun vervallen schilderachtigheid, de afgebladderde muren, de scheef gezakte
ramen, de hobbelige straatkeien.
Hij zwerft door Montfoort of Zalt-Bommel, ziet hier een trap, ginds een oud
muurtje, wordt, als zooveel kunstenaars, in Rhenen bekoort door den bouw van dien
prachtig, als à jour bewerkten, Cuneratoren. Voert zijn weg hem elders, dan ziet hij
in Hoorn een oud winkeltje, in Heemstede een aardig poortje en ook het oude
Amsterdam heeft zijn bekoring voor hem. Het zijn die grillig kronkelende grachtjes,
die oude burgwallen, waarvan de huizenachterkanten in het water staan. Die gele,
grijze en bruine huizen met hun aardige punt- en trapgeveltjes, die in het water van
de gracht weerspiegelen, of die huizen van bruin geverfde of geöliede baksteen,
zooals er langs de Prinsengracht zoo vele staan. Amsterdam biedt den genieter van
schilderachtige architectuur zoo menig onderwerp. Wat heeft Wenckelbach niet een
voortreffelijke penteekeningen gemaakt, aan oud-Amsterdam ontleend.
En dan onze prachtige torens, die zoo'n sierlijk silhouet tegen de lucht vormen.
Werd Rembrandt niet geïnspireerd door den Westertoren, en van welk een elegantie
is niet het torentje van de Zuiderkerk zooals dit boven de huizen uitsteekt, en de
Montalbaanstoren, die massief als uit het water oprijst.
Voor iemand als Pieck, die gevoelig is voor het pittoreske schoon, biedt Amsterdam
voortreffelijke motieven. Maar niet alleen architectuur; alles boeit hem dat
teekenachtig is van lijn, dat schilderachtig is van kleurtegenstelling.
De lijnen en groeven in een oude wilg, de grillige takjes van den brem, het vreemd
fantastische van een zeepaardje of van een vogelskelet zijn gegevens voor hem om
iets van te maken.
Pieck is al jong begonnen, op z'n zevende jaar teekende hij al in den Helder, en
na zijn studiejaren in den Haag behaalde hij zijn middelbaar teekenacte. Toen kwam
de mobilisatie en bleef hij nu hier dan daar, maar wist steeds tijd over te houden om
in Amersfoort, of waar het lot hem heenvoerde, te teekenen en te etsen.
En na den diensttijd bracht een reis door Duitschland, en Oostenrijk in de buurt
van 't schilderachtige Neurenberg, waarvan natuurlijk de teekenachtige architectuur
hem stof bood voor menige etsplaat. Een andere reis door de oude Belgische steden
rond Brugge gaf hem nieuwe onderwerpen voor zijn gevoelige teekenstift, deed hem
weer aardige poortjes, torentjes, grachtjes, kerkportalen krabbelen en materiaal
verzamelen om later weer in de koperplaat vast te leggen.
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Zijn onderwerpen, zijn wijze van werken en zien is geheel anders dan die van Brouet,
en toch vertoonen beiden hier en daar verwantschap. Ook Pieck is vóór alles teekenaar,
die eveneens behagen schept in een picturaal aspect en niet alleen de lijn, de contour
verzorgt. Daarbij is ook hij vakman, en niet een bij toeval etsende schilder, maar
iemand die al teekenende zijn werk reeds voor zich ziet, hoe het in de gebeten etslijn,
of op het houtblok zich zal vertoonen.
Of Pieck's werk aan dat van anderen herinnert? Ik zou het niet direct weten en
kunnen aantoonen.
Wel, en dit spreekt van zelf, heeft hij voorliefde voor andere etsende kunstenaars,
en zou ik in dit verband De Bruycker willen noemen. Misschien door het onderwerp,
misschien ook door de behandeling ervan herinnert de hierbij afgedrukte
droge-naald-ets van Neurenberg even aan het werk van dien knappen Belg.
Ik herinner mij van De Bruycker ook een soortgelijke markt met groote parapluien,
waaronder de kooplui hun waren uitgestald hadden, als een groote schilderachtige
rommelzooi.
En zijn houtsneden? Ook hierin zien wij den vasten teekenaar, maar tevens de
man die technisch voldoende geschoold is om te weten wat hij in het houtblok doen
kan. Zijn houtsneden zijn geen nagesneden teekeningen, nòch spielereien met den
guds, maar z'n natuurstudies zijn om zoo te zeggen getransponeerd voor het houtblok,
ze zijn echter zóó verwerkt, dat zij de bekoring van de teekening bleven behouden,
dat het schilderachtige, den kunstenaar boeiend bij de oude architectuur, in de
houtsnede niet verloren ging, al werden de effecten dan ook anders als op die
voorafgaande teekening. Dit juist is een verdienste die het werk van den goede
graficus kenmerkt, dat hij zijn uitdrukkingswijze zoo geheel in overeenstemming
brengt met het materiaal, en dat hij ook dit weet te kiezen in verband met het sujet
dat hij behandelt, met het effect dat hij wil bereiken.
Er wordt in den laatsten tijd, wij schreven het onlangs reeds, gelukkig meer in
hout gesneden; maar hoe dikwijls zien wij helaas, dat de houtsnijder meent den
primitieven arbeidsman uit vroegeren tijd te moeten imiteeren. De onbeholpen lijn
van guds of mes van den volkskunstenaar boeit en bekoort in d i e n s werk zelf, maar
is, nagedaan door een ander als het gestumper van een kind.
In de eerste proeven der xylografie zouden wij niet graag een technische
volmaaktheid vinden, die het werk van een Lepère kenmerkt, maar evenmin zouden
wij in het werk van Lepère, Pieck of andere kunstenaars van dezen tijd bij voorkeur
het primitieve zien, dat van een vijftien-d'eeuwsch bidprentje de charme uitmaakt.
Veelzijdig als hij is zal Anton Pieck de droge-naald-ets gebruiken
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naast de aquatint, de gebeten lijn naast de houtsnede, al naarmate het onderwerp dit
wenschelijk maakt.
Ondanks zijn jeugd - hij werd 1895 te den Helder geboren - is zijn oeuvre al vrij
omvangrijk en telt over de honderd nummers; het is daarbij van dien aard, dat wij
ongetwijfeld in den arbeid van dezen ernstigen werker een belofte voor de grafische
kunst mogen zien.
R.W.P. JR.
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B. Korteling, herinneringen
door P.C. Hamburg.
UIT lang geleden wandeltochten in het Over-Veluwsche en den Veluwzoom heb ik
van Deventer, de geboorteplaats van den hierboven genoemden schilder, de meest
opgewekte herinnering behouden. Er is sindsdien veel van het oude karakter der stad
verloren gegaan, al bezit zij als kadastraal geheel een schier onverwoestbaar
middeleeuwsch karakter, hetgeen zich in sommige straten der midden-stad het
duidelijkst openbaart.
Deventer heeft, als een der oudste cultuurcentra van ons land, een rijke
geschiedenis. De oorspronkelijke bouw van de St. Lebuinuskerk - die als het oudste
bouwwerk kan gelden - dateert omstreeks de achtste eeuw. Deventer is gebleven,
wat deze stad eeuwen lang was, het economisch middelpunt voor de Veluwsche en
Sallandsch-Overijsselsche landstreek. Als de boeren ver in den omtrek over ‘de stad’
spreken, dan bedoelen zij Deventer; bovendien kan men zich van deze beteekenis,
als stad, het best overtuigen op marktdagen.
In het late avonduur, wanneer gedempte stadsgeluiden van verre tot ons doordringen
en stilte de kamer vervult, verkrijgen de dingen een stillen glans. De verhoudingen
van kleur en vorm, waarin wij de dingen waarnemen, bereiken een volkomen
zuiverheid. Is het niet alsof onze oogen geopend worden voor een verhelderde
werklijkheid?
In deze stemming dringen vage beelden en herinneringen naar voren en vermengen
zich met de ‘halbverklungene Sagen’ uit het einde der romantische schilderschool.
Dit tijdvak - van M. Maris - zijn markt-tafereeltjes - Bosboom en den Duitscher L.
Richter - door zijn invloed op M. Maris - hoe ver lijkt het van ons verwijderd. En de
menschen, tenminste mijn voorstelling en herinnering van hen.
Zij waren niet die giftige om prebenden elkander bekampende wezens van heden,
maar in hun wisselende levensuitingen zie ik ze in mijn herinnering als gemoedelijke
of parmantige marionetten met dien eenigszins barokken stijl van een
ongemoderniseerde stad als achtergrond.
Onder dien invloed en gedachtensfeer zag ik voor ruim een kwart-eeuw Deventer
in den midden-zomertijd. Wij kwamen over Twelloo, met Deventer als einddoel van
een wandeltocht; onderweg hadden we reeds de helderwitbehuifde karren ontmoet,
bestuurd door Veluwsche boeren, de boerinnen er naast, in stemmige kleeding of
paarskleurige jakken, blozende appelfacies met helder-witte plooimutsjes, roodkoralen
hals-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

146
kettingen met gouden sloten en de karbies op den schoot. Soms klonk uit de hooge
karren het geknor van varkens of het gekakel van hoenders. Verderop stapten boeren
met bengelende pijp in den mond en een paar gierende biggen onder de armen.
Nabij de stad zware boomgroepen, - dan opeens de IJssel dof blinkende in de
morgenzon; de schepen aan de kade lagen in de wazige lichtglanzing van den
morgennevel en daar midden-in de schipbrug met de silhouet der stad als achtergrond.
Het was marktdag, steeds voller werd de stroom van menschen en voertuigen, het
rumoerde allerwegen door de nauwe straten naar het middelpunt der stad: de Brink,
het marktplein.
De volle zomerzon bescheen de deftige, solied-geschilderde gevels en het
verweerde in zand- en roode baksteen opgetrokken Waaggebouw. Zware olmen
teekenden hun breede slagschaduwen over het plaveisel, den wirwar van menschen,
huifkarren, rose biggen in goudglanzend stroo, manden met hoenders en uitgestalde
waren van allerlei aard in kramen of op den grond. Midden in het gangpad trilden
licht- en schaduwvlekken, door de boom-kruinen.
Dan opeens - tusschen het gezoem van stemmen en geluiden - klonk in snelle
wisseling van tonen de melodie van een Tyrolienne met den glasachtigen klank van
een Italiaansch straatorgel.
Wij zaten in een koffiehuis in de schaduw van een linnen zonnescherm in de
onmiddellijke nabijheid van de markt; tusschen de menschenstroom drong zich een
groep lieden in uitheemsche kleedij, de vrouwen veelkleurig: rood, groen, blauw,
geel en wit, in ietwat operette-achtig costumes. Een er van rammelde,
lachend-uitdagend, met een geldbakje. Een oude man met een punthoed duwde het
orgel, waar midden-in, achter een ruit, ronddraaiende bonte prenten verschenen.
In tegenstelling met de brandende zon en de stilte der Veluwsche heidevlakten,
die een gevoel van verlatenheid opwekten, waren wij hier in een karavansera vol
behagen en herbergzaamheid.
Waarom heb ik het later niet meer teruggevonden, dit spel van licht en donker en
die koesterende romantiek in het Deventer stadsbeeld?
Ik had me velerlei vragen gesteld over de oorzaak van deze uiteenloopende
gewaarwordingen van vroeger en nu. Er waren vele jaren voorbij gegaan, veel dat
onze impressibiliteit doet slijten, en dan het verschil, of men een stad nadert als
voetganger of na een min of meer verveelde spoorreis. Dit, en meer, had ik in
aanmerking laten komen, toen ik onverwachts de vernietiging van den Zwolschen
straatweg, met zijn monumentale boomen ontwaarde.
Nu wist ik wat ik onbewust zocht: het vertrouwelijke, soms sprookjesachtige
karakter, dien eigenaardigen band tusschen architectuur en natuur,
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die hier op vele plaatsen verbroken was. Er was er een die er veel verdriet van gehad
heeft; mijn vriend Korteling heeft er tegen gestreden, maar het is gekomen,
onafwendbaar, want, zooals J.J. Rousseau zegt: De mensch begeert wanstaltigheid
en verminking.
Korteling gevoelt zich met hart en ziel aan zijn geboorteplaats verbonden en tegen
de noodwendige stadsuitbreiding voelt hij zich machteloos, maar het knaagt inwendig
bij hem, als hij zijn geliefde stad en omstreken ziet veranderen door de
meedoogenlooze verbreking van den cultureelen samenhang van stad en land, en
deze was lang ongerept gebleven. Vooral door de boomen is het gemis merkbaar.
Wat boomen kunnen zijn, wat hun onmisbare beteekenis voor het landschap is,
daarvan kan men zich overtuigen, wanneer men de zône der wanstaltigheid verlaat
en den Zwolschen weg naar Diepenveen volgt. Hier zijn wij, binnen de grenzen van
de gemeente Diepenveen; het terrein genaderd van het romantisch gelegen
Nieuw-Rande, een landhuis omgeven door statig geboomte, in den stijl van het Walter
Scott-tijdperk. Daar woonden omstreeks 1889 de schilder Haverman en zijn begaafde
vrouw Mevr. Haverman-Birnie*). J. de Meester bezocht hen aldaar, komende uit
Parijs, waar hij correspondent van het Handelsblad was, om in deze landelijke
omgeving zijn aanstaande vrouw te ontmoeten. Enkele jaren, van 1885 tot '87, heeft
hier ook Th. de Bock en later Ch. Dankmeyer gewoond. Hier zijn de donkere vijvers,
spiegelend het waterriet en omzoomd met wilgen en zware beuken, lanen met boomen
als zuilen van kathedralen, hoog en statig, of laag breed beschuttende bladerkronen
langs akkers en weiden.
De beoefening der schilderkunst heeft zich in de familie Korteling bijna een eeuw
in verschillende geslachten voortgeplant. De eerste schilder van dien naam: G.
Korteling, was leerling van L. Meijer, den bekenden zeeschilder, geb. 1809. G.
Korteling schilderde enkele stadsgezichten en voor dien tijd verdienstelijke stillevens.
Dan volgt: B. Korteling geb. 1853, leerling van Jan Striening en verder zijn zoon W.
Korteling, de bekende bloemen- en stillevenschilder, geb. 1889 te Deventer.
Geboren in 1853, is B. Korteling een tijdgenoot van Bastert, Haverman, J. Veth,
Van Looy en Kever. Deze schilders, hoewel geen onderling verband vormende, zijn
chronologisch maar vooral aesthetisch te beschouwen als de generatie na de Haagsche
school: J. en M. Maris, Bosboom en Weissenbruch. Met hen kwam de kentering, de
geheele of gedeeltelijke bewustwording van andere inzichten en opvattingen tegenover
de toenmaals heerschende. In dit overgangsstadium, waarin het impressionisme in
Breïtner's kunst een laatste apotheose van onovertroffen grootheid bereikt, daalt de
nabloei der Haagsche school langzamerhand tot een overzeesch handelspatent, waarop
onmiddellijk de

*) Zie Elsevier's Maandschrift 8e Jaargang 5e Afl.
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vernieuwing reageert en heftig toegespitste individualiteit en symboliek zich baan
breekt: b.v. Verster, Veth, Haverman, Toorop, Thorn Prikker enz. Op dezen
tweesprong heeft B. Korteling geaarzeld. Voor de keuze: het financieele uitbuiten
der traditie, miste hij de zoo noodige handelsaanleg, en misplaatste bescheidenheid
tegenover zijn beteekenis als schilder - die ons nu in zijn werk ten duidelijkste blijkt
- onthield hem den rang onder zijn tijdgenooten, dien hij eervol had kunnen
verwerven. Hij bleef langen tijd schilderen en teekenen, tot zijn werkkring als leeraar
hem zoodanig in beslag nam, dat hij ook dit ten slotte naliet.
In B. Korteling is niet alleen een schilder en teekenaar van beteekenis, maar ook
een uitnemend kenner van het Overijsselsch landschap (van omstreeks 1870 tot '85)
al te zeer verborgen gebleven. Om tot dit inzicht te komen dient men in de eerste
plaats bekend te zijn met zijn werken uit dien tijd - die ik later in dit tijdschrift hoopt
te publiceeren - maar ook en vóóral met zijn persoon. Hij is als oer-Deventenaar van
jongsaf met het landschap om Deventer bekend, heeft er geteekend en geschilderd,
in alle hoeken en gaten gezworven en gerust, daar waar gewone wandelaars nooit
kwamen. Het is daarom jammer dat hij zoo bitter weinig beteekenis aan zijn werk
hechtte, want daardoor is er veel verloren gegaan. Wat er echter van overbleef doet
hem kennen als een schitterend teekenaar in een tijdvak (voor en omstreeks 1880)
waarin men hem met Bastert en Poggenbeek op één lijn kan stellen. Wat een rijkdom
in geboomte en schoonheid der eeuwenoude boerderijen is er sindsdien verdwenen.
Er zijn teekeningen van zijn hand, die een historische beteekenis hebben gekregen,
bijv. zijn schetsen van de vroegere wallen der stad.
Andere zijn ontleend aan de schilderachtige moes- en bloementuintjes, die den
eigenaardigen overgang vormden van stad en land en wij denken hierbij aan wat J.
Maris en anderen in de onmiddellijke omgeving van het oude Den Haag vonden,
bijv. in het zoogenaamde ‘Kleine Veentje’.
Deze teekeningen hebben overigens hetzelfde besloten en intieme karakter, dat
spreekt uit het werk van Korteling's meer bekende tijdgenooten: Tholen, Bastert en
Poggenbeek. Deze teekeningen zijn geheel en al buiten ontstaan, in gezelschap van
leerlingen, als een soort practische vorming. Misschien vinden wij er daarom het zoo
verantwoorde en geaccentueerde perspectivisch begrip zoo vaak in aangegeven.
De jeugd en jongelingsjaren van B. Korteling vallen in een tijdperk waarin de
roem der ietwat prenterige romantiek van A. Schelfhout (1870 †) en B.C. Koekoek
(1863†) reeds sterk aan het afnemen was, al bleef haar invloed op onze schilderkunst
(b.v. bij Jos. Israëls) nog lang nawerken. Of het is door zijn afzondering van de
artistieke centra in Deventer, dat hij nooit verliet, maar behalve een jeugdportret,
waar hij gekleed is
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in almaviva - het kleedingstuk par excellence der romantiek - is mij in zijn werk geen
overwegende invloed der romantiek bekend.
Hij heeft zich onmiddellijk toegelegd op de studie van het stilleven - eerst in
olieverf, vreemd genoeg, en later in strenger teekentechniek. In de werkplaats van
zijn vader leert hij de bereiding der verven, toenmaals in varkensblaasjes, inplaats
van de nu algemeen gebruikelijke tuben. Verder het prepareeren van linnen en
paneelen.
Met enkele vrienden - waaronder de jong gestorven, talentvolle Hamer - wordt
een zolder betrokken en tot atelier ingericht. Later, omstreeks 1870, komt dit groepje
jonge schilders onder leiding van Jan Striening; deze is later benoemd tot leeraar aan
de Rotterdamsche-Academie. De lessen onder zijn leiding werden in het Waaggebouw
gegeven, een schilderachtig gebouw, maar minder geschikt voor teekenonderwijs.
Reeds sinds 1799 was er aldaar een avondteekenschool door het Dep. v.h. Nut v.h.
Algem. opgericht. Jan Striening was een, voor zijn tijd, niet onverdienstelijk vakman,
hoewel een hoogst eigenaardig paedagoog. Het was een tijd van eigen vorming; alles
was nog niet in die strenge methodische banen geleid, die recht op een bepaald doel
in een bepaald tijdsbestek leiden.
‘Time is money’, van deze afsnauwende wijsheid had het rumoerige groepje
jongelingen, onder Striening's leiding, geen besef. Zij hadden juist vóór alles tijd,
maar nooit geld en een destijds ondernomen reis van Deventer naar Amsterdam, met
het doel iets van de werken der Haagsche jonge meesters: Bosboom, M. en J. Maris
te zien, schijnt ons, door het avontuurlijk relaas, bijna vóór-historisch. Deze reis werd
gedeeltelijk aan boord van een vrachtschipper en gedeeltelijk te voet afgelegd. Maar
allererbarmelijkste beproevingen voor deze jonge kunstenaarszielen kwamen op den
terugtocht, toen al het geld op en alle leeftocht verteerd was. Hun laatste diner bestond
in een krentenbrood, voor gezamelijke rekening gekocht en uit het vuistje verorberd,
geleund tegen het hek van de toenmaals in blakenden welstand verkeerende ‘Naatje
op den Dam’. Vergeleken bij de hedendaagsche onderwijs-toestanden waren de
toenmalige, door gebrek aan doelmatige organisatie, erger dan primitief. En het waren
niet alleen de noodige onderwijsmiddelen die veelal ontbraken, maar het kon
voorkomen, dat 's winters bij gebrek aan brandstoffen de leerlingen er zelf op uit
trokken om zich het een en ander te verschaffen. Is het niet alsof wij hier
gebeurtenissen uit een lang verleden vernemen?
Maar ondanks dit alles bleef hun levenslust onaangetast en was het kordate bewind
en de donderende stem van hun leermeester vaak noodig om hen in den band te
houden. Overigens hadden zij voor hun leermeester een onbegrensd respect.
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Opmerkelijk is het dat J. Striening toen reeds het beginsel huldigde van het teekenen
naar de natuur en er met zijn leerlingen 's zomers op uittrok. Aan ieder werd een taak
opgegeven en wee den onverlaat, die zich hieraan onttrok; dan donderde het boven
zijn schuldig hoofd zoolang tot zijn beter-ik ontwaakte.
Korteling is de provinciaal, maar op zijn best, zooals zoo vele krachtige figuren uit
de provincie kwamen, in politiek, wetenschap en kunst. Zijn patriarchale figuur, en
het goedronde van zijn aard, schenken onmiddellijk vertrouwen en vriendschap. Een
vertrouwen dat men in het hedendaagsche ‘Strebertum’ met ontstellende zekerheid
mist. Hij is in alles het tegendeel van een Streber; wat hij doet geldt de zaak zelf, om
het anders eenvoudig na te laten.
Korteling is geen boekjes-schrijvende of leerstof afscheidende paedagoog, maar
als man van de daad, als practisch aestheticus en leermeester, met innerlijk artistiek
temperament heeft hij een grooter en onmiddellijker invloed uitgeoefend dan met
mogelijkheid te bepalen is.
Ik heb het zoo dikwijls van zijn leerlingen en anderen vernomen, als ze hun
verwondering uitspraken over zijn geringe bekendheid buiten de stad zijner inwoning.
Hij is een kostelijk verteller, vooral in het pittige Overijsselsche dialect; hem te
hooren over kunst en menschen is een zeldzaam genot. De avonden die ik bij hem
doorbracht, vlogen voorbij, door zijn onuitputtelijken humor en zijn spreken in
bondigen betoogtrant, zoo nu en dan onderbroken met een teekenend gebaar. Het
was vaak ver over middernacht, als ik met mijn vrouw zijn gezellige woning verliet
en wij door de zoele zomernachten naar het stille Diepenveen fietsten.
Z i j n i n t e r i e u r . Kenschetsend voor onzen aard en smaak is wel in de eerste
plaats onze woning. Er zijn talrijke interieurs waar men zich steeds als in een
wachtkamer gevoelt, er zijn er ook waar men, ondanks de kostbaarste inrichting, een
geest van onverschilligheid en verveling bespeurt. Zeldzaam zijn de interieurs waar
het persoonlijk element verrassing en warmte brengt. Bij Korteling is het interieur
de weerspiegeling van zijn artistieke overtuiging. Deze roerende goederen dienen
niet tot verdeftiging van het huis, maar vormen de artistieke catechismus van de
bewoners.
Het voornaamste wat Korteling - en ook zijn zoon Willem - hier bijeenbrachten,
dateert uit den tijd toen de schitterende voortbrengselen van Oud-Hollandsche
kunstnijverheid voor enkele guldens te koop waren en men een rijk gebeeldhouwde
17e eeuwsche kast billijker kocht dan een nieuwe mahoniehouten linnenkast. En
merkwaardiger is, dat men dengene, die toenmaals dergelijke dingen kocht, vrijwel
algemeen voor een zonder-
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ling, een idioten schilder hield, terwijl de maniak van heden voor een kunstzinnig
mensch verklaard wordt. Toch ben ik zoo vrijmoedig aan te nemen, dat juist het
omgekeerde de waarheid is, althans dat juist onder de hedendaagsche koopers van
oudheden(?) heel wat idioten gevonden worden in aanmerking genomen de
ontzettende vervalschingen (restauraties genoemd) en de krankzinnige prijzen.
‘Ik heb’, zoo vertelde Korteling, ‘vroeger heel wat mooie zeldzame dingen voor
een prijsje kunnen koopen, die nu zelden of slechts voor buitengewone prijzen in
den handel voorkomen, maar het leven stelde mij andere eischen dan het vormen
van een uitgelezen verzameling. Maar toch, en meteen gleed zijn hand liefkoozend
over een Gotisch Madonnabeeld, heb ik nog wel mooie vondsten gedaan, waar ik
levenslang van genieten kan en die ik nooit zou willen missen.
‘Ik vond dit Madonnabeeld ergens in de provincie en bracht het op een
Sinterklaasavond thuis, mijn huisgenooten dachten dat ik een reusachtige surprise
binnenbracht. Het zag er allesbehalve smakelijk uit, het was geheel en al bedekt met
een laag witkalk, verder ontdekte ik allerlei zoogenaamde restauraties van later datum,
die ik zorgvuldig verwijderde, totdat het zooveel mogelijk in zijn oorspronkelijken
staat hersteld was.’
Daarna zette hij het beeld op de vensterbank, tegen het licht, zoodat ik het
schaduwbeeld ervan in volle zuiverheid kon zien. ‘En nu moet je eens zien hoe zulke
herstellingen de harmonie van een beeld verbreken’; tegelijk hiermede plaatste hij,
bij wijze van proef, de herstellingen op de plaats waar ze oorspronkelijk waren
aangebracht. De proef was treffend en overtuigend meteen. ‘Het is dan ook’, zoo
vervolgde hij, ‘mijn vaste overtuiging, dat het herstellen of bijvoegen van ontbrekende
details in oude kunstwerken in de meeste gevallen een mislukking is. Er zijn maar
weinig geslaagde herstellingen, maar een schitterend voorbeeld is hier in Deventer
te vinden: de bekroning van de torens der St. Lebuinuskerk door Hendrik de Keyser.’
Hoe er vroeger - het geval dateert van omstreeks 1880 - met oude kunst is
omgesprongen, daar kan hij merkwaardige mededeelingen over doen. Een sterk
staaltje, woordelijk opgeteekend, laat ik hier volgen.
‘Het is jaren geleden, maar het geval is te karakteriseerend om het niet te vertellen,
sprak ik een hier destijds zeer geacht beeldhouwer over oude en speciaal Gothische
beelden. Ik wist dat hij de meeste Twentsche kerken van nieuwe beelden had voorzien
en gaf hem te kennen dat ik wellicht een dergelijk beeldje kon koopen en overgelukkig
zou zijn als ik iets van dien aard mocht bezitten.
‘Vindt ge die beelden mooi? Ik vind er niets aan, en bovendien zijn ze meest geheel
en al uit de proportie. Ik heb er tientallen gehad, zoo
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vervolgde de brave man, en, op mijn haastige vraag: waar zijn die gebleven, heb je
ze nog? Wel neen, die leelijke dingen, ik heb er de kachel mee gestookt’.
‘Ik denk nog steeds met spijt en ergernis over die dingen’, zoo besloot mijn vriend
Korteling.
Met welk een ernst hij de Oud-Hollandsche ambachtskunst liefheeft en bestudeerde,
blijkt uit een door hem in Oud-Hollandsch renaissancestijl gesneden omlijsting. Deze
is in eikenhout uitgevoerd en er is niets dat de hand van een leek doet vermoeden,
nergens is geprutst of gepeuterd, overal ziet men de fiksche snit van den bijtel. Het
is bij enkele proeven gebleven, daar zijn beroep hem steeds meer in beslag nam;
bovendien was het hem in hoofdzaak te doen om proefondervindelijk door te dringen
in het wezen van dezen kunstarbeid.
Het is hem niet in de eerste plaats te doen om het bezit, maar in hoofdzaak om het
behoud van een kunstwerk, een natuurmonument etc. En zoo komt het mij voor dat
met een man als Korteling, wanneer hij in de gelegenheid was gesteld tot het vormen
van een stedelijke kunstverzameling, de stad Deventer in den loop der jaren een
keurverzameling in bezit had gekregen zooals er maar zelden gevonden worden. Ik
denk hierbij aan het Folkwang-museum te Hagen, want in dien geest - al is ze niet
streng wetenschappelijk, zij blijft toch steeds van ongetemde levenskracht - had ook
hij een museum ingericht willen zien. Maar het heeft niet zoo mogen zijn, en nu is
het te laat.
Ik zou nog veel meer en - als het in mijn macht was - nog veel inniger over deze
figuur willen schrijven, omdat allen die hem als mensch kennen, hem zoozeer achten
en liefhebben. Op zijn leven en werken is van toepassing wat de diepzinnige
Feuchtersleben zegt:
Es erscheint nun: niemand sieht es, Niemand hört es im Geschrei.
Mit bescheid'ner Trauer zieht es
Still vorbei.
Februari 1922, den Haag.
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B. KORTELING. ZONNEBLOEMEN.
(SCHILDERIJ).
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B. KORTELING. BIJ DEVENTER.

B. KORTELING. STALINTERIEUR.
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BYZANTIJNSCHE MOZAÏEKEN EN PILAREN IN DE APS-TRIBUNEN VAN S. VITALE (OMSTREEKS
FOTO ALINARI.

KEIZERIN THEODORA EN HARE HOFHOUDING. MOZAÏEK VAN OMSTREEKS
VITALE.

547).

547 IN HET KOOR VAN S.
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KEIZER JUSTINIANUS EN TWEE HOVELINGEN. DETAIL VAN EEN MOZAÏEK VAN OMSTREEKS
KOOR VAN S. VITALE. (FOTO ALINARI).

CHRISTUS TUSSCHEN TWEE ENGELEN. MOZAÏEK IN DE S. VITALE OMSTREEKS

547 IN HET

547. (FOTO ALINARI).
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Kunstlievende vorsten uit Italiën's verleden,
door Dr. Raimond van Marle.
III. Romeinen, Gothen en Byzantijnen te Ravenna. (Slot).
DE S. Spirito- of S. Teodoro-kerk, welke van Theodoric's tijd moge dateeren, is een
kleine basilika, welke van hare oorspronkelijke decoratie niets behouden heeft dan
de pilaren met corinthische kapiteelen voorzien van lage pulvinii. Het gestoelte alhier
toont veel overeenkomst met die van de S. Apollinare Nuovo en de kathedraal van
Parenzo.
Met twee zeer belangrijke gebouwen was ten tijde van Amalaschwintha een
aanvang gemaakt, terwijl de Byzantijnen reeds jaren te Ravenna gezeteld waren,
voordat de laatste hand eraan werd gelegd. Wij mogen dus aannemen dat het bouwplan
van het latere Ostrogothen-tijdperk dateert, terwijl de Byzantijnen de inwendige
decoratie verzorgden. De hier bedoelde bouwwerken zijn de kerken van S. Vitale en
S. Apollinare in Classe.
Over het al of niet Byzantijnsche van het plan van S. Vitale heeft ook al heel wat
inkt gevloeid. Mijns inziens bestaat er geen reden aan te nemen, dat wij hier met iets
anders dan een Romeinsch bouwwerk te doen hebben. Te Rome zelf kunnen wij
heden wel is waar niet een precies overeenstemmend model aanwijzen, maar uit oude
teekeningen blijkt dat deze daar eenmaal wel voorkwamen, en eenige nog bestaande
4e eeuwsche bouwwerken toonen treffende overeenkomsten met de S. Vitale kerk.
Daarbij moet niet uit het oog verloren worden, dat het meest nabijkomende
Byzantijnsche model - de S.S. Sergius en Bachus te Constantinopel - in ongeveer
527 werd aangevangen, en de kerk van Ravenna waarschijnlijk ietwat vroeger, zoodat
het ons daarom reeds onwaarschijnlijk voorkomt dat de een van de andere werd
afgekeken en men dus aan een ander gemeenschappelijk model zou moeten denken,
indien de twee gebouwen niet door eenige afwijkingen voldoende van elkaar
verschilden om ook dit onnoodig te doen voorkomen.
De kerk van S.S. Sergius en Bachus vormt - in overeenstemming met de
Byzantijnsche bouwtrant - van buiten gezien een regelmatige rechthoek met een aps,
welke den octogonalen vorm van den binnenbouw door niets verraadt; de S. Vitale
daarentegen geeft van buiten getrouw
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de achthoek, de aps en verdere uitbouwsels weer, hetgeen een Romeinsche
karakteristiek genoemd mag worden.
De bouw van S. Vitale duurde ongeveer twee en twintig jaar, daar de kerk eerst
in 547, dus zeven jaar na de overgave van Ravenna aan de Byzantijnen, gewijd werd.
Zij bestaat uit twee boven elkaar gelegen en door pilaren gesteunde galerijen,
waarboven zich een koepel verheft, welke van buiten gezien een ‘tambour’ vormt,
een dispositie, die het mogelijk maakte hier vensters aan te brengen, welke direct
het midden der kerk verlichten en niet, zooals de ramen in het lagere gedeelte, slechts
de galerijen.
De kapiteelen, alle van pulvinii voorzien, toonen ons de verschillende modellen
welke wij terzelfder tijd ook te Constantinopel, Salonika en Egypte aantreffen; zonder
twijfel werden zij uit Byzantium geïmporteerd. Het Corintische motief komt hier
niet zoo veel voor als de typisch Byzantijnsche opengewerkte kapiteelen, welke,
hoewel uiteenloopend van vorm, steeds een aan de Oostersche flora ontleende
versiering toonen. Dezelfde teekening vinden wij terug in de insgelijks opengewerkte
koorafsluiting, welke ongetwijfeld eveneens in het Oosten werd uitgevoerd.
Van de mozaïken, die eenmaal zeker de geheele kerk versierden bleven slechts
die in het koor bewaard. Ze hier alle op te noemen zou doelloos zijn, alleen wil ik
vermelden de prachtige decoratie van het gewelf, waar tusschen tallooze ranken vier
engelen het Lam Gods dragen; de aps mozaïek voorstellend den baardloozen Christus
tusschen twee engelen, St. Vitalus en een bisschop, het model van de kerk dragend;
en de terecht beroemde afbeeldingen van Justinianus en Theodora, ieder van
hovelingen omgeven, twee tableaux de genre, zooals er maar weinige bestaan. Niet
alleen vinden wij hier een dier interessante Byzantijnsche portrettenseries - want het
is duidelijk, dat met elk dezer figuren een bepaalde persoon bedoeld werd - maar
ook geven zij ons een denkbeeld van de plechtige majesteit en pracht van het
Byzantijnsche hof. Een merkwaardig staaltje van de godsdienstige vereering, welke
men er voor den Basileus en diens gemalin koesterde, levert ons hier de kunstenaar,
die zich niet ontzag de twee figuren van een heiligenschijn te voorzien.
Waarschijnlijk werd de keus van de onderwerpen der andere mozaïken, welke
veelal aan het Oude Testament zijn ontleend, geïnspireerd door de anti-arische leer
van de twee naturen van Christus.
Het is niet mogelijk zich een denkbeeld te maken van het magische effect, hetwelk
de rijkdom en schittering dezer beelden, gezien tusschen gekleurde marmer-zuilen
en beschenen door het gouden licht der albasten vensters, teweeg brengt. Het is te
heilig en te grootsch om het sprookjesachtig te noemen en het vrome gemoed voelt
er zich als in een voorzaal des hemels, terwijl de kunsthistoricus er zoo zeer onder
den indruk raakt, dat hij voor een oogenblik critiek en stijlanalyse vergeet.
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Wanneer hij echter zijn taak weer hervat, dan bemerkt hij tot zijn spijt, dat de
mozaïken van een niet zeer goed gehalte zijn; integendeel, de teekening is ietwat
grof en hoekig en het Byzantijnsch schematisme doet zich - misschien voor de eerste
maal - van een onsympathieken kant zien.
Het tweede bouwwerk, dat in de Ostrogothische periode aangevangen, door de
Byzantijnen beëindigd werd, is de buiten Ravenna gelegen S. Apollinare in Classe
en, sinds de St. Pauls kerk buiten Rome door brand verwoest werd, gaat dit bouwwerk
terecht door voor de meest belangrijke oud-christelijke basilika van zuiver Romeinsch
model, welke behouden bleef. De bouw werd begonnen ten tijde van bisschop
Ursicinus (534-'38) terwijl de wijding in 549 door bisschop Maximus werd voltrokken.
Ik wil hier even vermelden, dat de eigenaardige ronde torens welke wij ook bij
verscheiden andere Ravenatische kerken aantreffen, waarschijnlijk eerst in de 9e en
10e eeuw aan de rest werden toegevoegd. De kapiteelen, welke alle een met een kruis
georneerd pulvin dragen zijn van een bijzonder model, hetwelk men vooral te Salonika
aantreft, en dat door den wind bewogen acanthus-bladeren schijnt voor te stellen.
De aps toont ons van buiten den voor Ravenna karakteristieken veelhoek, terwijl zij
van binnen gezien een halfrond vormt. Wat de mozaïken betreft, het schijnt mogelijk
dat die welke de aps versieren kort na den bouw werden uitgevoerd. Een kruis
tusschen Elias en Mozes herinnert hier aan de Transfiguratie. Lager in een
bloemenveld worden Apostelen als lammeren voorgesteld waartusschen in het midden
St. Apollinaris zijn handen ten hemel opheft.
De andere zich hier bevindende mozaïken zijn van lateren datum; wij komen er
straks op terug; echter blijft van de oudere decoratie niet veel over, daar in de 15e
eeuw de basilika er van beroofd werd, met het doel er andere gebouwen mee op te
luisteren.
Van de eveneens in 545 gewijde kerk van S. Michele in Affrisco is niet veel anders
meer te vinden dan het mozaïek, dat nu in het Kaiser-Friedrich Museum van Berlijn
bewaard wordt. In de aps is Christus jong en baardloos tusschen de twee aartsengelen
Michael en Gabriël afgebeeld. Buiten de ronding staan aan weerszijde S.S. Cosmas
en Damiaan, terwijl daar boven de Zaligmaker op een breeden, rijk gesierden troon
gezeten is. Zeven bazuin-blazende engelen komen tot hem, twee andere staan naast
zijn troon. Hoewel het werk heden door herhaalde restauratie veel van zijn
oorspronkelijk aspect heeft ingeboet, schijnt het toch niet, dat het ooit tot de beste
voortbrengselen van Ravenna's mozaïekkunst behoorde.
Van bisschop Maximus lezen wij nog, dat hij te Ravenna de kerk van S. Stefano
in Olivi bouwen liet, terwijl hier ook even de basilika van Parenzo (535-'43) vermeld
moet worden, die met de polygonale buitenzijde van haar aps, de pulvinii op haar
Byzantijnsche kapiteelen en haar
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mozaïken voor een product van het kunst-centrum Ravenna door mag gaan; als model
komt zij geheel met S. Apollinari in Classe overeen.
Daar wij zoo juist den bisschop Maximus noemden, wil ik hier even vermelden,
dat de ivoren troon, welke veelal voor zijn zetel doorgaat en die in het bisschoppelijk
paleis wordt bewaard, naar het schijnt eerst in de XIe eeuw naar Ravenna kwam en
hier buiten beschouwing gelaten kan worden, evenals zijn soi-disant Oostersche
oorsprong, voor welken ik heelemaal geen grond zie.
Het verlangen om aan te toonen, dat de vroeg-christelijke kunst in het Oosten is
ontstaan, was soms ook aanleiding, eenige zich te Ravenna bevindende ivoren zonder
meer aan deze streken toe te schrijven. Van het Ostrogotische tijdperk moge dateeren
een in het museum bewaarde ivoren boekband, welke in het midden Christus tusschen
heiligen voorstelt, waaromheen eenige genezingen door Hem verricht en andere
tafereelen zijn afgebeeld. Het moet worden toegegeven, dat de lange vormen van de
figuren hier niet typisch Romeinsch genoemd kunnen worden.
Een zwak maar karakteristiek product van de Romeinsche vervalkunst is echter
een ivoren dyptiek, half-figuren van den baardloozen Heiland en van een engel
weergevend, welke zich in dezelfde verzameling bevindt.
Heel weinig Ravennatische sarcophagen kunnen met eenige zekerheid aan een
bepaald tijdperk worden toegeschreven, en hun dateering wordt bijzonder bemoeilijkt
doordat vele eenige eeuwen na hun ontstaan een tweeden keer gebruikt werden,
terwijl de usurpators zich dan niet ontzagen hun eigen naam op het monument te
doen beitelen. Sommige toonen echter denzelfden overgang van laat-Romeinsch
naar Byzantijnsch, als de mozaïken uit den tijd van Theodoric en Amalaschwintha.
Deze sarcophagen zijn evenals die van de Romeinsche periode veelal met figuren
gesierd, welke ons in verschillende gevallen voorstellingen doen zien van den
baardloozen Christus, op een troon gezeten, van twee kanten door heiligen benaderd.
De eenige feiten-afbeelding, een wijze van versieren welke zoo dikwijls op
Romeinsche sarcophagen wordt aangetroffen, vinden wij hier in het museum waar
de geheele voorzijde van een sarcophaag door de Aanbidding der koningen wordt
ingenomen. De laatste en reeds Byzantijnsch ‘angehauchte’ sarcophaag bevindt zich
in de cathedraal en toont Christus, Petrus en Paulus door arcaden van elkaar
gescheiden. Het zijn stijve, houterige figuurtjes, schematisch in uitvoering, hoewel
het baardlooze type van den Zaligmaker en de toga's nog op de vroeg-Christelijke
traditie wijzen.
Gedurende het tijdperk van meer dan twee eeuwen, dat Ravenna de zetel van het
Byzantijnsche bewind was, kwamen slechts weinig kunstwerken van groot belang
tot stand. Ravenna's beteekenis begon
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S. APOLLINARE IN CLASSE

(534-49). (FOTO ALINARI).

S. APOLLINARE IN CLASSE VAN BINNEN GEZIEN

(534-49). (FOTO ALINARI).
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BYZANTIJNSCHE SARCOPHAAG IN S. APOLLINARE IN CLASSE OMSTREEKS

688.

SARCOPHAAG IN S. APOLLINARE IN CLASSE OMSTREEKS MIDDEN 5E EEUW. (FOTO ALINARI).
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te tanen en de reden hiervan is niet moeilijk te vinden. Nadat het de residentie van
Romeinsche en Ostrogotische vorsten geweest was, werd het Byzantijnsch beheer
er slechts door een stadhouder vertegenwoordigd. Verder won Rome zoowel op
politiek als artistiek gebied dusdanig in beteekenis, dat Ravenna weldra door haar
in de schaduw werd gezet. Vooral toen in de 7e eeuw te zamen met den aanvang van
een reeks van Grieksche, Syrische en andere Oostersche pausen de tweede Helenisatie
van Rome begon, welke ditmaal niet te Athene maar te Constantinipel zijn oorsprong
had, werd de Eeuwige Stad, en niet Ravenna, het voornaamste Byzantijnsche
kunstcentrum in Italië.
De kerk van S. Vittore werd waarschijnlijk kort voor 564 gebouwd en de reeds
eeuwenoude kerk van S. Andrea terzelfder tijd aanmerkelijk gewijzigd. Beide toonen
door verschillende onderdeelen - vooral door de grootte van de ramen - afwijkingen
van de traditioneele basiliken, welke in de ietwat later gebouwde kerken van Grado
nog duidelijker aan den dag komen.
Van den aanvang van het Byzantijnsche tijdperk dagteekenen waarschijnlijk de
mozaïken van de kapel in het aartsbisschoppelijk paleis, hoewel deze door restauratie
veel van hun oorspronkelijk voorkomen verloren hebben, en tengevolge hiervan
moeilijk dateerbaar zijn. Men heeft dan ook wel eens aangenomen, dat ze niet alle
van hetzelfde tijdperk zouden wezen. In het middengewelf wordt een kruis door vier
engelen gedragen, waartusschen de symbolen der Evangelisten zijn afgebeeld. In de
arcade vindt men series van medaillons, busten van Christus - baardloos - apostelen
en andere heiligen. Een tweede afbeelding van Christus en die van de Madonna en
andere figuren schijnen van lateren datum.
De half-figuren van de medaillons zijn, hoewel hiëratisch van stijl, van goede
kwaliteit en mogen als de beste zuiver Byzantijnsche producten gelden, welke te
Ravenna gevonden worden. Zij bezitten in hooge mate de eigenschap van
individualiteit, welke in de latere producten van Byzantium te vergeefs gezocht wordt.
Van veel minder gehalte zijn de mozaïken welke ietwat later in de Apollinare in
Classe werden uitgevoerd. Behalve een voorstelling van Christus tusschen de
symbolen der Evangelisten, boven het apsgewelf, afbeeldingen van heiligen, van
bisschoppen van Ravenna en een allegorisch beeld van het offer, treft men hier een
mozaïek aan, hetwelk een tegenhanger vormt van die welke ons in S. Vitale
Justinianus, Theodora en hunne hovelingen toonden.
De vorst die hier de hoofdfguur vormt is Constantijn IV Pogonatus, hetgeen ons
naar het tijdperk 668-'85 verwijst, terwijl de eveneens hier afgebeelde bisschop
Reparatus (672-'77) ons aan een nog nauw-
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keuriger dateering helpt. Reparatus, die naar Constantinopel gegaan was, om daar
de privileges te verkrijgen, welke zijn autoriteit tegen die van Rome moest
waarborgen, ontvangt hier de geschriftrol van den keizer; de andere figuren hier
gezien stellen blijkbaar kerkdignitarissen voor. Niets zou ons een duidelijker bewijs
kunnen leveren, dat Ravenna in dezen tijd een provinciestad en geen groot
kunstcentrum was, dan deze mozaïek. In vergelijk met de groepen van S. Vitale,
welke hier blijkbaar gevolgd werden, treffen ons dubbel de harde, levenlooze
onindividueele figuren, die hier een stijve rij vormen, en vooral als wij bedenken,
dat dit werk door den bisschop besteld was ter verheerlijking van den monarch,
worden wij het wel gewaar, dat het met Ravenna's kunst was gedaan.
Dit maakt het zeer waarschijnlijk, dat het smaakvolle en prachtig uitgevoerde
sierbeeldhouwwerk, hetwelk terzelfder tijd te Ravenna voorkomt, uit het Oosten
werd geïmporteerd. De kwaliteit van het marmer doet dit ook vermoeden voor de
met dierenreliefs gesmukte gestoelten van de S. Giovanni en Paolo (590) en van de
kathedraal (556-'69) waar wij ook een opengewerkte marmeren koorafsluiting zien
van ongeveer denzelfden tijd.
Van deze late periode bezitten wij ook eenige gedateerde sarcophagen; het zijn
die van de bisschoppen Johan V (gest. 613), Theodoor (gest. 688), St. Felix (gest.
723) welke het ons mogelijk maken ook andere te dateeren.
De menschelijke afbeelding is thans uitzondering, de meeste zijn met ranken,
palmen, en vogels gesierd, of wel er zijn lammeren op afgebeeld. De sarcophaag van
bisschop Theodoor vertegenwoordigt de hoogste eigenschappen van Byzantijnsche
verfijnde smaak en behendigheid in uitvoering. De heilige Felix rust echter in een
graf waarvan de ornamenten slecht geteekend en ruw uitgehouwen zijn; het moge
een product van Ravenna wezen, waar zooals wij zagen de kunst reeds vroeger
teekenen gaf van een onglorieusen ondergang.
Maar het einde van het bloeitijdperk van Ravenna, dat gedurende de 5e en 6e eeuw
het artistieke brandpunt van het schiereiland was, beduidde niet een onderbreking
maar slechts een verplaatsing der vroegmiddeleeuwsche Italiaansche kunstproductie,
welke toen aan den oever van de Tiber gunstiger omstandigheden voor hare
ontwikkeling vond.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

159

Voor 't witte huisje,
door Hélène Swarth.
't Klaproosrood doekje om 't blonde hoofd geknoopt,
Vóor 't huisje wit, door wingerd half verholen,
Weegt op de handpalm 't meisje purpren kolen,
Lacht met den bruinen venter, eer zij koopt.
Oranje wortels, druiven als violen
Fluweeligpaars, in blauwen dauw gedoopt,
Roodwangige appels, veilig opgehoopt
En bronzen peren heeft hij aanbevolen.
De wingerd, rood op witgekalkten muur,
Laat op het fruit scharlaken blaadjes vallen.
Verlegen blozend, staat de boer te mallen,
Knipoogt, verblind door meisjes-ooge-azuur.
- ‘Roodkapje, zeg, kon trouwen jou bevallen,
Blij werd mijn huisje en warmer, 't wintervuur.’
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Cornelis Troost,
door Ro van Oven.
DE mensch kent niet meer het eenvoudig aanvaarden van het leven, zonder
halsbrekende pogingen om tot een ‘dieper’ inzicht te geraken, hij bezit niet meer de
evenwichtige rust, voor zulk een aanvaarden onmisbaar. Hij verloor het gevoel voor
humor, dat deze rust voor zelfgenoegzaamheid behoedt, zag niet meer de
belachelijkheid van 's menschen aanschijn, kende niet meer den glimlach, die fijntjes
plooit om den mond, die de oogen doet twinkelen, en die tòch niet vergeet den
waarachtigen, diepen ernst van het leven.
We vinden den reddenden glimlach terug in die meest verachte van alle eeuwen,
in de 18e eeuw: sterk vinden we hem terug in den aanvang der 18e eeuw, in de
beeldende kunst, toen het alles-overmeesterende naturalisme van een materialistische
schilderschool heel voorzichtig werd aangeraakt door een verfijnde cultuur, welke
in Holland haar eenigen belangrijken en volledigen vertegenwoordiger vond in
Cornelis Troost.
Cornelis Troost staat op de grens van twee werelden: in den aanvang zijn vooral
zijn kleurintonaties nog geheel 17e eeuwsch, is zijn penseelstreek breeder dan in zijn
later werk. Dan toont hij zich een leerling te zijn uit de school van een Samuel van
Hoogstraten, die op zijn beurt Rembrandt zijn leermeester mocht noemen. En hoewel
Hoogstraten blijkbaar niet al te veel profijt van de lessen van den Meester heeft
getrokken, toch heeft Rembrandts invloed eenige schildergeneraties langzaam,
nauwelijks merkbaar meer ten slotte, toch waarneembaar doorgewerkt tot Troost toe,
die in zijn portret van Jan Lepeltak den achtergrond prachtig-warm en goud-doorgloeid
in schaduwige tinten geeft.
Immers, ofschoon Troost zijn min of meer bekenden naam - in geen geval bekend
in verhouding tot de waarde van zijn werk - eerder veroverde door zijn teekeningen,
welke in hoofdzaak als luimige genrestukjes werden en worden bewonderd, zoo is
hij als schilder van grooter beteekenis.
Hier vertegenwoordigt hij een opgaande schilderstraditie, die bij zijn tijdgenooten
ontaardde tot een ‘manier’, waaraan het intrinsieke, dat werkelijke waarde bracht,
de verfijning en de ironie, verslapte tot conventioneele en dus onechte pose. Troost
is als de gezonde nakomeling van een aristocratisch geslacht, in wien de traditie van
een reeks krachtige voorvaderen verzacht en verfijnd is door voortdurende zorgvuldige
hanteering van velerlei qualiteiten. Zelfbeheersching tempert de uitbundigheid, een
zelfbeheersching, welke op den duur tot verstarde zwakheid voert, doch die in den
aanvang geestelijke en lichamelijke
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eigenschappen versterkt. Zóó is Troost de nakomeling der 17e eeuwsche schilders,
hun forsche qualiteiten waardeerend en conserveerend, maar tevens hun
overmatigheid, hun uitbundigheid, hun vaak al te grof naturalisme beperkend.
Aanleiding tot deze kleine bespreking was de expositie, in het Rijksprentenkabinet
te Amsterdam gehouden, waar voornamelijk de prenten eenmaal in de collectie
Alexander Verhuell en thans in het bezit van het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap zijn tentoongesteld. De beschouwing van deze, gecombineerd met de
bestudeering van een zestiental doeken in het Rijksmuseum te Amsterdam, van de
beroemde Nelri-pastels in den Haag, geeft een tamelijk nauwkeurig inzicht in de
waarde van het schilderstalent van den kunstenaar.
Van zijn leven is weinig bekend. Troost behoorde wel niet tot de patricische
Amsterdamsche families, doch mocht zich toch rekenen tot een der oudere
Amsterdamsche geslachten. Zijn vader, Jan Troost, was Curator der desolate
boedelkamer, zijn moeder, Barbara Meebeek Kruywagen was de laatstlevende van
een geslacht (ze stierf 15 December 1699), dat zich de weelde kon veroorloven een
hofstede te bewonen aan den Hogen Dijk buiten de Haarlemerpoort te Amsterdam,
gelijk Jacob Gerritsz. Cuyp vertoont op een tamelijk drooggeschilderd, patricisch
familietafereel.
Den 8en October 1697 geboren, dus op het laatst van onze Gouden Eeuw, toen de
grootmeesters van het Hollandsche schildersbedrijf reeds waren opgevolgd door hun
epigonen, ontving hij in zijn jeugd onderricht in zijn kunst van den portretschilder
Arnold Boonen. En door een lange schildersgeneratie gaat hij, door Arnold Boonen,
door den kaarslichtlievenden Gottfried Schalcken, door den Dordtenaar Samuel van
Hoogstraten eindelijk tot Rembrandt terug, wiens invloed op enkele der doeken van
Troost zeer zeker nog waarneembaar is. Zoo in het portret van den deftigen,
zelfgenoegzamen heer, wiens rood-fluweelen mantel tegen een donkeren achtergrond
van bosschage Rembrandtieke nuances vertoont, vooral in het fonds. Zoo in het
portret van Lepeltak, reeds eerder vermeld.
Lang echter bleef Troost niet op het atelier van Boonen. Na drie jaar ging hij heen,
zich zelfstandig nu een eigen werkwijze trachtend te veroveren. Als we de
regentenstukken en portretten van Boonen vergelijken met die van Troost, dan
begrijpen we, dat hij dezen leermeester verliet, die van de 17e eeuw nog slechts de
conventie had behouden, doch bij wien de traditie der kunst om de verf te hanteeren
evenals een levende materie zoozeer verstarde, dat zijn portretten de afbeeldingen
schijnen te zijn, niet van wezens van vleesch en bloed, doch van hun grauw, gestorven
lichamelijk omhulsel. Juist dat, wat Troost boven de natuur-
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imitatie verheft, de sprankelende levenslust, de waarachtige levensernst, zelfs in zijn
meest frivole stoutigheden, ontbreekt bij Boonen geheel. Vrij van den leermeester
ontwikkelt het talent van Troost zich dan ook snel. Het schijnt, dat hij niet alleen
hem verliet, maar ook Amsterdam, de stad, die echter later weer zoo'n belangrijke
plaats in zijn leven en zijn werk zal innemen. Immers in December 1720 huwt hij te
Zwolle met Maria van der Duyn of van Duyn. Heel zeker is dit niet. De acten, waaruit
verandering van woonplaats moet blijken, stemmen niet geheel overeen. Hoe het
ook zij, lang heeft dit verblijf niet geduurd; reeds in 1724 vinden we een groot doek
van den meester: De Inspecteurs van het Collegium Medicum te Amsterdam, te weten
de geneesheeren Hendrik van Bronkhorst, Casparus Commelin en Daniël van Buuren
met de apothekers Jeronimo de Bosch en Martinus Haesbaert, benevens de gildeknecht
Joost ter Pelkwijk. Het lijkt tamelijk onwaarschijnlijk, dat deze volkomen
zelfgenoegzame heeren, niet alleen overtuigd van hun eigen grootheid, maar nog
meer verzekerd van de alleenzaligmakende grootheid der Stad Amsterdam een zóó
gewichtige opdracht als de uitbeelding hunner physionomieën aan een betrekkelijk
onbekend schildertje in Zwolle (finis mundi!) zouden hebben toevertrouwd. De
eenige die intelligenter dan de overigen door Troost werd afgebeeld, is Casper
Commelin, dezelfde, die ook, wat ouder, wat minder fonkelend van vernuft, als
geestigste figureert onder de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis. We vragen
ons af, hoe de eerwaardig-degelijke, geleerde personnagiën zóó verblind konden
zijn, dat ze niet inzagen, hoe Troost ze koeltjes, nuchterweg in het ootje heeft genomen
door zulk een kleineerende uitbeelding van Hunlieder Deftigheid aan het nageslacht
over te leveren.
Trouwens deze verblindheid is begrijpelijk, daar de doorsnee-Hollander, in
tegenstelling met den Engelschman en Franschman der 18e eeuw, toen zoomin als
thans, den ironischen geest begreep en waardeerde: juist toen werden wel de uiterste
ernst en deftigheid door hem betracht.
Immers hoe zou 't anders mogelijk zijn geweest, dat na de voltooiïng van het
Collegium Medicum de poëet W. van der Hoeven een lofdicht schreef op den schilder,
waarin hij niet alleen prees de ‘beelden, braaf van stant’, die hij alle weergaloos wijs
en verstandig huldigt, doch tevens zijn vaers besluit met deze woorden:
Wil dan, ô Schilderheldt, uw ijver nooit verlaaten.
Mijn Zangeresse vindt hier langer geen verblijf.
Hoe groot de konsten zijn, zij eischen Mecenaten.
Bedank vrij, 't staat u schoon, eerbiedig deze vijf.
Zijt moedig op uw konst, maar poog vooral te wraaken
De snoode hovaardij, die nooit geluk voorspelt.
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Gij kunt met zulks te doen u zelf voorspoedig maken,
En u zien volgen van onsterflijke eer en geldt.

Troost is niet geheel ongevoelig geweest voor dezen raad, zijn later werk toont een
toegeven aan den smaak van den tijd, die in het overgecultiveerde zijn voldoening
zocht en vond.
Keeren wij tot het Collegium Medicum terug. Dan zien we in de groepeering, in
de verdeeling der kleuren, vooral van het rood en bruin, in de plooien van het
tafelkleed, den penseelstreek, breeder dan op later werk, nog duidelijk den invloed
van Boonen; toch heeft Troost zich hier reeds tot de zeer eigen persoonlijkheid
ontwikkeld, die zelfs bij de deftige opdrachten, de ironie, den spot van zijn
genrestukken nimmer vergeet. En ook reeds de 18e-eeuwsche kunstenaarsallure
begint te verwerven in de behandeling der grijze tinten, welke hij menigmaal met
voorliefde en met een volmaakt technische beheersching van dit moeilijk materiaal
hanteert. Aanvankelijk zijn 't nog de glansen der rijke zijden kleederen, die hem
verlokken tot virtuositeit, even verliefd als Caspar Netscher dit reeds deed in de 17e
eeuw. Doch meer en meer wordt het de teederheid, en de somberheid van de kleur
zelve, die hem honderden variaties van doorzichtig parelgrijs, van doffer muisgrijs,
van het duisterste grauw-grijs doet ontdekken. Zóó zijn zelfportret (ongedateerd), in
het Rijksmuseum te Amsterdam te vinden. Alles is gehouden in nuances van wit tot
donkergrijs, ook de achtergrond. Deze tintenvariatie harmonieert niet al tezeer met
het wezen van den schilder zelf, gelijk het zich hier vertoont. De roode wangen, de
fel-schitterende oogen onder een hoog, breed, vierkant voorhoofd, de zinnelijke,
groote mond met de dikke lippen contrasteeren eenigszins vulgair met de verfijnde,
technisch volkomen geslaagde grijze kleurensymphonie. Evenmin als de grijze zijden
rok, de fragile geplooide jabot den schilder past.
Er is een ander zelfportret in dezelfde zaal (Cat. Rijksmuseum No. 2314) van
volstrekt andere allure, misschien iets vroeger geschilderd. Het is gedateerd 1737 en
laat een minder geflatteerd beeld van den schilder zien, die hier aan de
zelfgenoegzaamheid laboreert, welke hij steeds in zijn sujetten veracht. De oogen
die op 't andere portret geestig en levendig tintelen, zijn van een volmaakt 18e
eeuwsche laatdunkendheid. Troost is in dit zelfportret volkomen objectief, volkomen
oprechtruiterlijker dan elders, op teekeningen, waar hij meestal de rol van den
glimlachend beschouwenden toeschouwer van anderer afdwalingen verkiest. Hier
ziet hij zichzelf gelijk hij zijn tijdgenooten zag, een mensch met dezelfde fouten, één
uit velen. Hij acht zich niet minder, maar zeker niet meer en met eenzelfde ironie
geeselt hij zichzelf met hen.
Het geheel is warm, doordringend, gevoelig van kleur, minder verstard
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van techniek dan 't bovengenoemde kleine doekje, dat in zijn gladgestrekenheid een
overgang naar de miniatuur lijkt te zijn.
1737! Toen was hij zeker op 't hoogtepunt van zijn roem. Na de voltooiing der
‘Vergadering van Inspektoren van het Collegium Medicum’ was Troost de uitverkoren
schilder der Amsterdamsche patriciërs geworden. Ze vergaven hem zijn ironie, zijn
dwaze streken, die hij stellig moet hebben gehad, al getuigen zijn biografen Van
Gool, Kramm, Verhuell van hem, dat hij een uiterst bezadigd huisvader zou zijn
geweest, alleen zorgend voor zijn vrouw en zijn vijf dochters, waarmee het huwelijk
hem had gezegend. Eenig sceptisme te dien opzichte komt me niet misplaatst voor,
als we de onderwerpen nagaan, door hem bij voorkeur gehanteerd bij zijn teekeningen
en pastels, als we zijn schilderijen eens indringender beschouwen. De Anatomische
les van Professor W. Roëll (1728) werd volkomen serieus behandeld: daar is slechts
de liefde van den schilder voor kleur en compositie te bewonderen. De grijze
overgangen op den voorgrond, waarbij het langgestrekte doode lichaam van niet
geringe beteekenis moet worden geacht, bruinrood de achtergrond, door de rokken
van twee der personagiën afgesloten. Zeer uiterlijk is dit stuk, de schilder vergeet
door zijn technisch volmaaktheidsstreven het innerlijk wezen van zijn figuren, geeft
alleen de natuurimitatie.
Een jaar later, in 1729, zijn het de Regenten van het Aalmoezeniers-Weeshuis, C.
van Westerhoff, J. Lepeltak, Th. Rogge, L. de Bas, Mr. J. van Vliet, Dr. C. Commelin
Jr., W. Swart, Ph. Schrijver, A.J. van den Bogaerde, die hem hun conterfeitsel
toevertrouwen. Wee de rampzaligen! Het armzalige uitgehongerde weeskind aan
den voet van het podium, waar de welgedane regenten tronen is de felle strieming
van benepen weldadigheid. En dat deze strieming opzettelijk geschiedde, kan
geconcludeerd worden uit de schets voor dit doek, ook in het Rijksmuseum te vinden,
waar èn het weeskind èn de regenten elkaar dichter naderen, meer algemeen, meer
neutraal menschelijk zijn. Pas later, toen Troost dieper op zijn onderwerp inging,
werd hem het schrijnende contrast geopenbaard.
Op dit doek komt weder Dr. C. Commelin Jr, voor, die reeds vroeger voor Troost
poseerde, als inspecteur van het Collegium medicum en die de aanstichter tot de
opdracht aan den schilder kan zijn geweest: hij ziet er wel naar uit, zich in stilte te
verkneukelen in de gewichtigheid en de domheid van zijn collega's. Een van deze,
Jan Lepeltak, werd nog een maal door Troost uitgebeeld: een ruig, warm portret,
waar de invloeden der 17e eeuw duidelijk zijn te bespeuren.
Isaac Sweers, hoofdofficier van Amsterdam, dateert waarschijnlijk uit denzelfden
tijd, in 1726 verscheen Maria Magdalena Stavenisse voor Troost: gracieus als al zijn
vrouwenfiguren, die we straks bij zijn teeke-
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ningen en pastels zullen weervinden, is ook deze geestige 18e-eeuwsche jonge dame,
met haar modern gezichtje boven een zwart-fluweelen japon, wie de schilder een
bonte papegaai als symbool ter zijde stelde, een 18e-eeuwsch voorlooper van Van
Dongen, den Parijschen Hollander.
In 1731 vinden we weder een regentenstuk, de drie Overlieden van het
Chirurgijnsgild, A. Verduyn, S. Hartmann en E. Huyzer. Hier zien we Troost op zijn
best: verfijnd en krachtig, glad in de verf en n i e t doodgestreken. Volslagen los van
romantiek, uiterst fijn-ironisch. Zie de precieusheid van Verduyn, de bezadigdheid
van Huyzer, zie Hartmann, zuchtend onder de vervelende karwei, zich slachtoffer
voelend, nu hij genoodzaakt wordt te poseeren. Vergelijk met dit stuk het werk van
Arnold Boonen, Troost's leermeester, wiens vlak daarnaast hangend ‘Overlieden van
het Chirurgijnsgild’, getuigt van een door niets te verstoren ernst, van een, o zeer
grondige, maar vervelende degelijkheid.
De medische faculteit was blijkbaar bijzonder op Troost gesteld: zelfs de
beroemdste der Leidsche hoogleeraren, Herman Boerhaave, werd door hem
geportretteerd. Hieraan danken we het breed-gepenseelde borstbeeld van een
vriendelijk, verstandig en eenvoudig mensch. Zóó zag Troost den geleerde en zóó
heeft de traditie zijn nagedachtenis ook aan ons overgeleverd.
Nog twee doeken bezit het Rijksmuseum. Eén historisch, illustreerend de verre,
romantische geschiedenis der oude Grieken: Alexander de Groote aan den Granikos.
Op den voorgrond is Alexander op een witten schimmel gezeten het pièce de
résistance, het paard bijna onbeweeglijk te midden van een groep fel strijdenden.
Hier is geen sprake van den speelschen Troost, zooals hij zich gewoonlijk vertoont:
in hevige contrasten van hel licht en duister zwart viert hij zijn lust tot romantiek uit,
tot gestyleerde romantiek, veruiterlijkt met 18e eeuwsche panache. Hij streeft naar
de uitleving van een woest, heftig gebeuren, maar een verstijving houdt alles binnen
de keurige paadjes van een verfijnde, zelfs eenigszins verwijfde feminine cultuur.
Dezelfde verfijning vinden we terug in het stadstuintje, waar echter stof en verwerking
elkaar volkomen dekken, zoodat een zuiver harmonisch beeld ontstond. Hier geen
spoor van een streven naar monumentaliteit. Maar welk een licht, welk een heerlijke
blijheid in dit kleine precieuze genrestukje. Alles, wat tot den inventaris van zulk
een stadstuintje behoorde, is hier bijeengebracht: de steenen plaats, de mozaiek vloer
rondom een bloemperk, het tuinbeeld, het geweldige tuinhuis met zonnewijzer en
klassieke attributen. En de meid, die groenten schoonmaakt, de papegaai, die
slabaadjes uit den blinkenden emmer pikt, de vader, zijn gretig kindje druiven
plukkend. Alles vol zon en stadsschaduw, heel zorgvuldig, zonder peuterigheid. Hier
aanschouwde Troost en gaf hij weer onbevangen, wat zijn hart verblijdde.
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Dit doekje kunnen we als een overgang beschouwen van de kapitale schilderijen
naar de teekeningen, waarin Troost het leven van zijn tijd aandachtig beschouwde
en.... hekelde. De collectie, thans geëxposeerd, is samengebracht uit de verzamelingen
van het Rijksprentenkabinet en van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. De
meest curieuze exemplaren zijn wel de voorstudies tot de bekende Nelri-pastels,
welke in het Mauritshuis te 's-Gravenhage om aandacht vragen. Dit is een serie van
vijf teekeningen, wier ontstaan en verschijnen heel wat opschudding verwekten.
Toen ze eindelijk gereed waren, noemde Troost ze, na heel wat veranderingen in de
voorgestelde situaties te hebben aangebracht, zoet-neutraal: De bijeenkomst bij
Biberius. Den naam Nelri-pastels danken ze aan de beginletters der onderschriften
van ieder pastel, welke onderschriften genoegzaam den aard en de beteekenis der
geschilderde pantomime verklaren. Ze luiden: Nemo loquebatur (d.i. Niemand zei
een woord), II. Erat sermo inter fratres (d.i. Er kwam leven in de brouwerij), III.
Loquebantur omnes (d.i. Het gesprek werd algemeen en opgewekt), IV. Rumor erat
in casa (d.i. Het was nu een heidensch spektakel), V. Ibant, qui poterant, qui non
potuere, cadebant (d.i. Die nog op hun beenen konden staan, gingen heen, die 't niet
meer konden, vielen neer).
Dit vroolijke heerenkransje werd door Troost vereeuwigd om zichzelf een zoete
wraak te gunnen op een der leden van het gezelschap, een petit maître, wien de
veelvuldige aanwezigheid van den eenvoudigen burger Troost op de
avondbijeenkomsten bij den Maecenas Braamcamp te Amsterdam een eeuwige
ergernis was en die deze ergernis niet onder stoelen of banken stak.
Voortdurend was Troost het mikpunt van zijn insinuaties: steeds vroeg hij hem
dan toch eens te laten zien, waartoe hij wel in staat was. Troost's wraak was volkomen.
De jonge man wordt op de pastels en vooral op de voorstudies steeds afgebeeld in
de voor zijn waardigheid onvoordeeligste situaties. Zelfs vertoont een der voorstudies
hem op het moment, dat hij door het portier van de karos naar binnen wordt
geheschen, door den knecht op niet al te respectvolle wijze geassisteerd, onmachtig
als hij, vol goeden wijns, is om zichzelf te dirigeeren. De schets voor de laatste
teekening, welke al deze erentfeste heeren in een laatste stadium vertoont, wordt op
den achtergrond gestoffeerd door den Munttoren, die den Amsterdammer oriënteerde
ten opzichte van het huis, waar het drinkgelag werd gehouden. Op de pastel is dit
verraderlijk monument dan ook geëclipseerd. Toch is de oude heer, die op No. V.
zijn uitgelatenste moment beleeft, als hij op de stoep van zijn huis nog eens klinkt
met een van de vroolijke gasten, niet alleen op de voorstudies doch ook op de pastel
de nauwgezette gelijkenis van het portret van den Heer Braamcamp, terzijde van den
schoorsteen de rijke Louis XV zaal sierend..
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Troost heeft zichzelven op de uitbeelding van dit drinkgelag niet gespaard: ook hij
behoort tot de zeer vroolijken, ofschoon hij waarschijnlijk als de meest beschouwende
van het illustre gezelschap wordt voorgesteld. Steeds, behoudens op het
bovengenoemde zelfportret, heeft Troost zichzelf op deze tamelijk benepen wijze
trachten schoon te wasschen: zoo is hij ook bij de ruwe grap ‘De ambassadeur der
Labberlotten’, door zijn collega en kameraad, den beruchten Campo Weyerman
geïnventeerd, de glimlachende toeschouwer, niet van den ‘ambassadeur’, maar van
de gefopte nieuwsgierigen. De teekening echter verraadt zijn zeer intense
belangstelling in deze rauwe klucht. Ongetwijfeld zou ook Troost's talent zich in de
richting van het galante avontuur, gelijk Watteau dit zonder ironie uitbeeldde, hebben
verfijnd, indien hij Franschman ware geweest, zou het bijtender en pijnigender zijn
geworden, als hij, een tweede Hogarth, in Engeland ware geboren. Maar de
Nederlandsche geest uit den aanvang der 18e eeuw leefde nog in de verlustiging van
het plat-boertige, zonder door de verfijning van een latere cultuur, die, ofschoon ze
niet inheemsch was, den volksaard intens beroerde, te zijn gekomen tot een
fijnzinniger spot.
Zijn onderwerpen vond Troost meestal in de kluchtspelen der 18e eeuwsche
tooneelschrijvers. Daar zijn De Wiskonstenaars of het gevluchte juffertje van Dirk
Langendijk, een kluchtspel, dat ons, de critische kinderen der 20e eeuw, nog immer
vermaakt. De prenten, waardoor de meeste van Troost's teekeningen wijder
verspreiding vonden, hebben zijn kunstenaarsreputatie niet altijd goed gedaan. Zoo
ook hier. Tanjé die met Punt veel van zijn werk graveerde, heeft deze gravure naar
het schilderij, eenmaal berustend in het Cabinet van den Heer de Bruyn, rammelend
van compositie gemaakt, door de figuur van den eenen wiskunstenaar te
metamorphoseeren in een duivelachtig type, dat geheel buiten den samenhang valt.
Uit Troost's schets voor het schilderij blijkt, dat de schilder den Wiskonstenaar vrij
wat menschelijker schiep: het kapje dat op de gravure het Mefistotype accentueert,
wordt hier bedekt door den puntigen geleerden hoed, zoodat de compositie niet uit
elkaar wordt gerukt.
Tanjé graveerde ook een prent naar de pastelteekening, in het museum aanwezig,
van De Schijndeugd of de geveinsde droefheid door Thomas Asselijn, een variant
op het kluchtspelthema van alle tijden: den bedrogen echtgenoot c.s.
Behalve het verschil in geestesgesteldheid van teekenaar en graveur, dat in tallooze
kleine nuances zich uit, mist de gravure tevens de teedere tinten van het pastel, door
Troost met gevoelige virtuositeit gehanteerd. De gratie van zijn vrouwenfiguurtjes
wint aan sierlijkheid door het zoete blauw, het delicate rozenrood van rok en jak,
van lintjes en strikjes.
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Het Beslikte Zwaantje is één van deze bekoorlijke figuren, haar hypocrisie ten spijt.
Kloris' Roosje, Saartje Jansz., het lieve Brechtje streven haar allen na.
Daarnaast geeft hij mannen nimmer één mannelijke eigenschap: dandy's,
schavuiten, onnoozelen of dwazen zijn ze bijna zonder uitzondering. Eenzelfde
karakter vertoonen ze op de schilderijen en in de teekeningen. Van welke we nog
memoreeren de waterverfteekening, de Vreugdebedrijven op den Dam bij gelegenheid
der Verheffing van Willem III tot stadhouder Ao. 1747, vereeuwigende: zelf een
monument voor Troost's macht over de kleur, voor zijn talent de psychologie der
volksmassa in verscheidenheid en eenheid vast te leggen. Met een open oog voor de
fouten van zijn sujetten, vooral voor de verwatenheid, de zelfgenoegzaamheid, de
huichelarij, die in het Holland der 18e eeuw hoogtij vierden. En die hij geeselt, zonder
zich om zijn slachtoffers-lastgevers te bekommeren, overtuigd als hij is van hun
gemis aan zelfkennis. Die daarom niet herkennen de felle verachting van hun
uitverkoren schilder. Doch Troost waardeerde tegelijkertijd zeer de verfijning der
cultuur, zelfs al openbaarde deze zich voorloopig slechts naar het uiterlijk. Hij
verachtte en waardeerde met de kracht en de overtuiging van den volledigen mensch,
van den waarlijken kunstenaar: het is deze combinatie, die zijn werk niet alleen
verheft boven het peil van zijn eigen tijd, maar die het ook in onzen tijd zijn beteekenis
deed behouden.
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C. TROOST. PORTRET VAN JAN LEPELTAK.
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C. TROOST. STADSTUINTJE.
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Zonlicht
door A.E. Drijfhout.
I. Kruisvaart.
Het koele licht leeft in de golventoppen,
die stuwende rijzen voor mijn boeg, dan deinzen voor den bries gedreven;
nog is de morgen vroeg.
Lazuren glansen schichten in de diepte
en, met den steven toegewend,
het statig zeil hoog-blank gespannen,
zóó wordt mijn boot gemend.
De kloeke kiel weerstreeft de breede deining,
't wit ros volbrengt mijn wil gerust;
wij streven naar de morgenlanden: naar de onbekende kust!

Velez - Malaga, 1914.
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II. Prima Puerta.
Hier is het al zoo wonderstil
voor een die met zich zelven gaat,
de schoonheid om zich heen verstaat
en enkel die aanschouwen wil.
Voor hem toch is er anders niet
dan hooge zon in fiere lucht;
de vogels maken geen gerucht,
en talmen met hun volgend lied.
Een boom staat roerloos op den rand
der steilte, waar verward festoen
van ranken neerhangt op het groen
van struikgewas langs 't gele zand.
En hier is schaduw, maar omhoog
is slechts de zon en viert het licht:
de koelte laaft mijn aangezicht;
Maar zonnegloed brandt in mijn oog.

Lanjaron, 1 Febr. 1914.
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III. Een lomperd.
Dahlia's staan uitdagend in de zon
en 't lijken wel
gebalde meisjesvuisten. - Ik kon
temet er mede worstelen; maar zonder knellen, zonder kneuzen, want
zij meenen 't niet.
Laat ik ze liever streelen - met mijn blik.
Een hand, hoe ook omzichtig, zou met zijn gewicht
haar zeker deeren:
Bloemschoon is al te broos, en 't licht
voorzeker is haar koestering genoeg;
reiner en beter.
Ik sta maar en zie toe, als die tot gunst vroeg:
Laat mij slechts toezien.

IV. Gezien uit een sneltrein.
Hooge zonbeschenen boomen
spieglen in het koele water;
breedgeschoerde beukeboomen
roerloos in het koele water.
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V. ‘Sol invictus.’ Fragment.
De spiegel van het rimpellooze meer
onthield het oog de diepte van den grond.
De zonnewarmte hing daar onbewogen,
doch rees met tintelingen over d'oevers,
die waren steil, deels matgroen overwaasd
van zonderlinge wouden.
De zon zelf,
hield hoog den gouden beuk'laar aan den hemel
van stralend blauw, en bij hem was verzaâmd
een koor van verre stemmen. 't Galmend licht
zag men er niet bewegen, maar het was
een stage deining, wiekslag, vonkelingen,
een sprankelende reidans, niet van wezens
maar van 't licht zelf, en daardoor ongezien,....
en ongehoord....
De koninklijke hoogte was er vol
van dit festijn en niet mijn oog of zinnen
maar 't hart nochtans had er in zijne vreugde
een godlijk deel.
Beneden lag het meer,
de spiegel van het rimpellooze meer,
in 't zonlicht, schijn van 't zonlicht, onbewogen,
wél afgemeten en bedwongen in
den kring, de steile vastbesloten boei,
der hooge oevers, - groen deels overwaasd
van zonderlinge wouden.
Daar was stilte, ban van stilte, als na barsch bevel; doch boven gloeide mateloos de lucht;
daar heerschte vrij het zegevierend licht
en gouden klingen zwenkten om en om.
...................
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Prutske en de geitjes
door Stijn Streuvels.
HET luidt bijkans als de titel voor een sprookje, - gelijk alles ten andere waar Prutske
mede bemoeid is.
Die jonge geitjes hooren bij de lente en de lente is voor Prutske niets anders als
een verrukkelijk sprookje dat zij elk jaar met dezelfde jubeling opnieuw beleeft, alsof
't de eerste keer ware dat zij het mirakel der natuur te zien krijgt, alsof het jonge
groen en de sneeuw van witte bloemen in den tuin, er al ineens, met de tooverroede
is aangebracht.
Zij zijn er nog niet de geitjes, maar zij komen er wel; zoo zaan de hemel weer
versch in 't blauw geschilderd is, de zon begint te warmen, het groene laken over de
velden gespreid ligt, de muggen dansen, de vlinders verschijnen, de leeuweriken
opgaan, de nachtegaal zingt, de koekoek roept en de jongens barvoets naar school
loopen, zijn dat voor Prutske zooveel vaste voorteekenen, - deelen die tot een geheel
behooren - dat het jaargetijde aanbreekt, hetwelk bij de menschen onder den naam
‘Zomer’ bekend staat.
De jonge geitjes maken deel uit van den zomer....
Zij komen dus gelijk al 't andere, - Prutske rekent er stellig op, want Bette, de oude
geit, is wel de onfeilbare waarborg, de levende ‘getuigenis’ dat de kleine geitjes er
komen, - zoo zeker alsdat er bladeren komen waar er een boom is!
En de tijd naakt, want zie, de kriekelaars en de perelaars beginnen te botten en
overal priemt er iets dat groen is uit het jonge hout, - dàt is voor Prutske het teeken.
Er zijn er nog een thoeveel andere waaraan Prutske weet hoe laat het is aan den tijd
en de groote gebeurtenis niet lang meer uitblijven zal: Paschen is voorbij! de klokken
hebben eieren gebracht, van die eieren heeft er de kloek eenige in haar nest gekregen,
en weken lang is zij er, zonder roeren of verpinken, zonder eten of drinken, blijven
opzitten, tot er dertien piepjonge, wollig zachte, vlijtige kuikentjes van onder haren
pluimenrok te voorschijn gekomen zijn!
Na de kuikentjes komen de geitjes, - Prutske weet het bij ondervinding; zij weet
het zoo stellig, dat er geen twijfel bestaat en dat zij het niet eens noodig vindt er aan
iemand naar te vragen (dat deed zij enkel toen zij nog ‘klein meiske’ was).
Met de geit zelf zou Prutske er, in 't duikertje, wel eens over bezig zijn, want Bette
is in deze de betrokkene persoon - van haar moet het komen - zij houdt het mysterie
in haren kop besloten en kijkt zoo
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verstandig met de groote, goudbruine oogen, alsof ze zeggen wilde.... Prutske raadt
het maar al te wel, wat Bette zeggen wil.
Meer dan vroeger houdt Prutske Bette gezelschap, in de verwachting er misschien
iets van te zullen vernemen dat de anderen niet weten. Waar Bette op het grasplein
kieskeurig de toppen der malsche klaver staat te knosperen, gaat Prutske haar vinden,
dreefelt er langs, legt den arm vertrouwelijk over den rug, vleit haar over voorhoofd,
ooren en neus en bijt zenuwachtig de tanden opeen, om de uitbundigheid harer
vriendschap te bedwingen, en dan begint de conversatie.
‘Bette, hoe stelt gij het hier nog, alleen? Bette, hebt gij 't verdrietig? Verveelt gij
u niet? Willen wij een beetje praten? Bette, 't zal een ander leventje zijn met de
kleintjes, nietwaar? Dan....’
Prutske houdt in en wacht om te zien wat Bette er van zeggen zal.
Dit is een streek van Prutske en met inzicht gezegd om Bette uit te hooren en te
beproeven of ze op die manier, het geheim niet lossen zal! Prutske kijkt haar
vorschend in de groote, goedige, dwaasglazende oogen, doch Bette gebaart niet te
weten waarvan er kwestie is. Prutske neemt het haar niet kwalijk, integendeel, - zij
slaat de twee handjes om Bette's snuit en drukt er een welgemeenden, innigen zoen
op. Bette verdient het, want zij betoonde zich altijd vriendelijk en beleefd tegenover
Prutske, en de keeren dat zij dwaas heeft gedaan, - enkele malen Prutske gebult en
omver gesprongen - was het in eene zotte schiere en zonder kwade bedoeling, omdat
Fox, door zijn brutaal optreden, haar de vrees op het lijf had gejaagd, - daarom is dit
alles lang vergeten en vergeven.
Prutske voelt eene onweerstaanbare begeerte hare verteedering voor Bette te
betuigen en wil al het mogelijke doen om in hare gunst en vertrouwen te komen. Zij
zoekt de schoonste, malschte klaverstruiken op en reikt ze Bette met heele
handsvollen, om haar de moeite van het grazen te besparen. Om haar te bewegen en
de volle maat der vriendschap te betoonen, slaat Prutske de beide armen rond de geit
haren kop en drukt hem, in eene driftige omhelzing tegen zich aan; dan houdt zij de
handjes als eene schelp tegen den mond en fluistert hare vraag in Bette's oor. De geit
vindt het wel aardig van Prutske, doch die kriebeling kan zij niet uitstaan, schudt den
kop, flappert de ooren en doet een sprong zoodat Prutske achterover in 't gras tuimelt.
Het gras is zoo zacht en men valt er in als op een bed van wol, en Bette staat koddig
te kijken alsof ze 't voor de klucht bedoeld had en men het niet kwalijk nemen moet.
Daar Prutske van Bette vernomen heeft 't geen zij weten wilde, laat zij haar met vrede
en herneemt hare eigene bezigheden.
Nu kan het nog dagen en weken aanhouden. Met alle geduld zal Prutske de
gebeurtenis afwachten, omdat zij de vaste zekerheid heeft van
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't geen komen moet. Met de Fieten spreekt zij over de ‘gewichtige gebeurtenis’, op
een air van vertrouwelijke mededeeling, om hun te doen verstaan dat er nog geen
gewag moet van gemaakt worden.
Prutske vindt het zoo 't behoort en beschouwt het als eene verstandige beschikking
der Voorzienigheid, dat alle gewichtige gebeurtenissen 's nachts voorvallen; de nacht
immers is de tijd van 't mysterie en eerst als wanneer de wijde mantel der duisternis
over de wereld gespreid ligt, komen de geesten en geheimzinnige krachten, die door
's menschen tegenwoordigheid niet willen gestoord worden, in roeringe. Prutske
vindt het ten ander maar heel natuurlijk dat men bij 't ontwaken, onder vorm van
verrassing, te weten komt wat de nacht voor wonders heeft uitgewerkt. Bij het
slapengaan wordt het verlangen naar ‘de verrassing’ die de morgenstond brengen
zal, telkens aangewend als troost bij het afscheid nemen van al het pleizierige dat
men met tegenzin vaarwel moet zeggen. Met de verwachting naar iets nieuws, dat
den rijkdom en de weelde van gister zal komen vergrooten, kan Prutske zich gerust
voor de droomwereld laten inschepen. Prutske neemt het leven eigenlijk op als een
heerlijk schouwspel, waarvan elken dag een nieuw bedrijf wordt vertoond; 's avonds
valt het doek enkel neer om aan den nacht toe te laten het nieuwe te scheppen, voor
't volgende bedrijf dat morgen moet opgevoerd worden. Al de groote, blijmakende
gebeurtenissen (Prutske herinnert er zich geene andere) in Prutske's leven, werden
haar, onder vorm van verrassingen, bij 't ontwaken verkondigd. Het is haar telkens
gelijk de jubelende bim-bam van een klokkenspel waarmede zij uit het land der
droomen in de vreugdige werkelijkheid van den zonnigen dag getooverd wordt. Bij
't ontwaken is Prutske bijzonder op die blijde verrassing gesteld en zij verwacht altijd
een of andere roepstem te hooren die haar een vreugdig nieuws komt aankondigen.
Prutske vraagt zich af: waarom er niet elken dag zulk een ophefmakende, blijde
gebeurtenis te vernemen valt om den dag met vroolijkheid in te luiden.... iets gelijk
de zonneschijn die hoort bij elken dageraad.
Gelijk het verwacht was is het dan ook uitgevallen: een uchtend vroeg wordt Prutske
met groot lawaai van stemmen uit den slaap gewekt, en op 't zelfde oogenblik komt
de bezinning - zonder één woord, vat zij het beduid: de geitjes!
Als door eene veer opgewipt, springt Prutske 't bed uit en ineens kwik-wakker,
stormt zij in haar wit nachtgewaad, op de bloote voeten, de trap af, vliegt gelijk eene
schim door de keuken, waar zij juist den tijd neemt in de sliffers te springen en een
doek om de schouders geslagen krijgt.
Op het plechtig oogenblik, nu haar wensch staat om vervuld te worden, ondergaat
Prutske eene hevige aandoening en ontroering, doch zij
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spant al hare krachten in, bedwingt de opwelling van vreugde en blijft kalm.
In de schuur is het licht gedempt en stil; de hoenders zijn reeds buiten in 't park.
Bette staat er heel gewoon in haar sliet, maar in hare opgetogenheid en gespannene
verwachting, heeft Prutske oogen noch ooren tenzij voor 't geen zij aanstonds zal te
zien krijgen.
Daar, in het kleine stalletje, bijzijds, schuilt het geheim....
‘Stil, geen gerucht, niet roepen!’ wordt er gemaand, doch 't is eerder bedoeld om
den plechtigen indruk te verhoogen, dan als waarschuwing en voorzorg, want bij alle
groote gebeurtenissen en geweldige aanvallen van blijdschap, is Prutske nooit
uitbundig, - elke vreugdige aandoening stemt haar ingetogen, - zij ondergaat het als
iets dat in 't diepste van het gemoed afgeluisterd moet worden om er ten volle van
te genieten, - Prutske's blik blijft ingekeerd en een stille glimlach alleen getuigt van
hare ontroering.
Traag en met de noodige plechtigheid wordt het staldeurtje geopend, maar het
hokje is vol deemster en nauwelijks kan men eene onduidelijke gedaante
onderscheiden: iets dat op 't stroo ligt uitgestrekt en nu en dan even beweegt.
Prutske zit gehurkt, zonder roeren, zonder ademen, in verrukking uit te staren, op
het wonder. Zij denkt nog niet aan 't genot dat de komst van die twee lustige
speelmakkers haar voor een ganschen zomer brengen zal, - zij is enkel onder den
indruk en de aandoening van 't geen daar zoo even, uit 't onbekende, ter wereld is
gekomen en.... leeft gelijk zij zelf!
Intusschen hebben Prutske's oogen zich aan de duisternis gewend en nu
onderscheidt zij duidelijk: kop, pooten en lijf, in eene slutse huid die pas opgedroogd
schijnt.
Opeens springt één van die dingen recht en tracht op de slomme, stokstijve pikkels,
zijne gedaante in evenwicht te houden; het andere doet op zijne beurt hetzelfde en
nu staan zij er beiden, op schuin uithoekige stelten geschraagd, te zwemelen, dwaas
te zien, flapperen de ooren en laten een zacht kreunend: mee-ghee-ghee hooren, met
eene uitdrukking zoo nuchter, zoo heelemaal versch-op-de-wereld, dat Prutske ineens
alle aandoening voelt vergaan en in luiden lach schiet. Daarmede is de terughouding
verbroken en komt er iets vertrouwelijks tusschen haar en de diertjes. Zij waagt het
een voetje nader te kruipen om de geitjes, met koozende woorden en zachtjes met
de hand te vleien. 't Is een voorzichtig aanraken der vingers, met het indrukwekkend
gevoel dat, 't geen men aanraakt, versch uit het onbekende en onbestaande, hier is
aangekomen.
Onder voorwendsel dat de diertjes nog te zwak zijn en moeten rust hebben, wordt
de eerste kennismaking nu geschorst en 't deurtje weer dichtgemaakt.
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Met een diepen zucht is Prutske opgestaan, ze heeft nog geen enkel woord gesproken.
Haar wensch is vervuld, het lang verwachte wonder geschied en nu kan Prutske
ook weer gewoon de bezigheden van den dag beginnen. Het zal vandaag echter nooit
worden gelijk gister en de voorgaande dagen, - heden vangt eene nieuwe levensperiode
aan: er is iets bijgekomen dat het uitzicht der wereld veranderd heeft, - alles staat in
een nieuw licht. Onder 't wasschen, gedurende het ontbijt zijn Prutske's gedachten
van de geitjes niet af te wenden, en nu eerst komt Bette ook in aanmerking. Een
aantal geheimen moeten opgehelderd worden en de eene vraag brengt de andere
mede, tot in 't oneindige. Prutske is maar ongerust en wil weten: of die geitjes zich
niet vervelen in 't donker? of zij niet bang zijn zonder de Bette bij hen?
Denk er eens aan dat Prutske, bij al hare andere werkzaamheden, die beestjes zes
keer per dag drinken zal moeten brengen! Wat een vooruitzicht! Gauw komt de tijd
dat de geitjes flinker op de steltpooten zullen staan, uit hun hokje in 't volle daglicht
komen en vrij over 't hof zullen rondhuppelen! dan eerst zal het spel beginnen! Het
is nu nog enkel een afwachten, eene kwestie van dagen, - iets om met de gedachten
en de verbeelding van te genieten, om over te praten, om van te droomen, en dàt is
voor Prutske al zooveel alsof ze 't in werkelijkheid te beleven kreeg. Twee nieuwe
speelmakkers! het is nog al iets te zeggen..
Half aangekleed spoutert Prutske elken uchtend naar het stalletje, in angst en vol
benieuwdheid om zich te vergewissen dat de twee borelingen er nog zijn, want de
twijfel bestaat nog immer: of die pasgeboren geitjes voorgoed en in werkelijkheid
hunne gedaante hebben aangenomen en voor altijd tot de levende dingen behooren;
- Prutske vreest dat, in hare afwezigheid, en gedurende den nacht vooral, het ‘wonder’
tot ijdele schijn zou kunnen verzwinden, gelijk het meer gebeurt met wonderheden
die men in den droom gezien heeft, als men er bij 't ontwaken naar grijpen wil, en
enkel ijle lucht in de hand houdt. Prutske is van meening dat de dingen die uit het
onbekende komen, ook naar 't onbekende kunnen terugkeeren, bijzonderlijk in den
eersten tijd van hun bestaan; daarom moet men, 't geen nog maar schijn is, door het
voortdurend met den blik vast te houden, tot de werkelijkheid van het leven brengen,
- met sterken wil en vast geloof moet men zich zelf de wezenlijkheid er van opdringen,
- daarom is 't dat zij telkens met eene zekere ontroering en vrees het stalletje nadert
en ongerust te luisteren staat om eenig teeken van leven te hooren, eer het deurtje te
openen. Maar dan brengt het haar ook telkens nieuwe blijdschap bij de ontdekking
dat de twee geitjes er nog zijn en dat ze leven!
Terwijl Prutske daar in vervoering op het wonder te staren zit en zich
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de werkelijkheid er van op te dringen, overdenkt zij welke gevolgen die gebeurtenis
in haar leven hebben zal: de geitjes voederen en hun gezelschap houden.... en gelijk
in een spiegel, beschouwt zij in hare herinnering, het jolige spel, met al de
bijzonderheden, gelijk zij het verleden zomer, met die twee andere geitjes heeft
mogen beleven. Omdat zij er reeds van genoten heeft, komt haar de toekomst zoo
verrukkelijk voor. 't Geen in den spiegel harer herinnering uitgebeeld staat, ziet zij
weergekaatst in den spiegel der toekomst en de twee beelden vermengeld, volmaken
het schouwspel van het opperste geluk.
Prutske blijft zonder roeren, haar blik, haar glimlach koestert de diertjes en nu
leeft zij van 't verlangen, van de belofte van 't geen er in dit donker hokje als een
ontluikend geluk voor haar besloten ligt: twee kameraden waarmede zij samen de
heerlijkheid van den zomer verleven zal.
***
Betje en Mietje.
Over den naam hoeft niet getwist, - het hoort immers zoo: twee geitjes heeten
nooit anders dan Betje en Mietje, een andere naam ware onzin.
Prutske haalt nu weer aan: toen Betje en Mietje, tijdens den oorlog, onzaliger
gedachtenis, in den aardappelkelder gestald waren. (Twee clandestiene zwijntjes die
uit voorzorg en om door de kinderen niet verraden te worden, onder den schuilnaam
van Betje en Mietje ingeburgerd waren. Hoe zij op zekeren keer, terwijl moeder hen
eten ging dragen, tusschen de spleet der deur wegvluchtten en alle twee het bloote
veld opliepen, en hoe al de huisgenooten in uitersten angst op jacht moesten om die
geprohibeerde waar, zonder schruwelen en zonder dat ze door de Duitschers
opgemerkt wierden, terug in hun hok te krijgen! 't Geen men een kunsttoer heeten
mag. Dat avontuur van voor ‘'t bombardement’ staat Prutske nog levendig voor den
geest, omdat zij er zulk een overdanige pret in had: Betje en Mietje, met flapperende
ooren door 't veld te zien huppelen en zij niet begrijpen kon hoe Vader en Moeder,
broer en zus bij het spectakel zoo doodelijk ernstig bleven, terwijl zij onbedaarlijk
stond te lachen. Hoe 't verder met die twee vreemdsoortige geitjes omgekomen is,
weet Prutske niet te vertellen, want in 't geslagen spek heeft zij nooit iets van Betje
en Mietje kunnen herkennen, - ze zijn zonder meerdere buitensporigheden, gelukkig
aan hun eind gekomen en - 't is 't geval het zoo te noemen - behouden in de kuip
gerocht.
De twee geitjes heeten dus, gelijk al hunne voorzaten, Betje en Mietje. En weeral
past het dat de beginletters van hun naam beantwoorden aan hun geslacht, want het
eerste is een bokje en 't ander een moerke, - dingen die, volgens Prutske, vanzelf
spreken en zijn zoo 't behoort.
Van nu reeds kan men gerust en met zekerheid zeggen dat Betje en
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Mietje wel terdege tot de levenden behooren en al hun uiterste best zullen doen om
van de levenden te blijven; want telkens als Moeder hun het schoteltje met melk
voorzet, springen zij er op los, steken er hun muilken in tot over den neus en gaan
zoo druistig aan 't slurpen tot het laatste leekske is opgelikt; dan heffen zij den kop
en staan daar, heel belabberd, dwaas te kijken omdat er niet meer te likken valt.
Prutske is er telkeens bij en ziet met alle belangstelling hoe de geitjes te werke gaan.
Na enkele dagen kan zij dan ook de bezigheid van Moeder overnemen, en met volle
toewijding, bewust van de gewichtigheid harer taak, neemt zij het ter hart en, stipt
op 't uur van 't etensgetijde, laat zij al de andere bezigheden vallen om de geitjes hun
drinken te dragen. Met 't keteltje bloedlauwe melk trekt Prutske naar 't stalletje en
onderweg, van eer de geitjes het hooren kunnen, begint zij reeds op vriendelijken
toon, in eeuwigen ratel, hare vermaningen:
‘Ja, ja, ik kom; ik ben hier, heb maar een beetje geduld, Betje en Mietje; seffens
moogt gij uw buikske volsloeberen....’
Na enkele keeren zijn de geitjes er zoodanig aan gewend en op geleerd: zoo gauw
zij Prutske hooren naderen en uit de verte hare stem vernemen, beginnen zij in hun
hokje rond te springen, te bleren en met den kop tegen de deur te bonzen.... In hun
geweld en druistig als ze zijn, hebben zij Prutske eens het keteltje uit de hand
gestooten en al de melk op den grond gemorst; daarom neemt zij nu hare voorzorg:
eer het deurtje te openen en de druistigaards uit te laten, verdeelt Prutske den inhoud
van het keteltje in twee schoteltjes en stelt ze op behoorlijken afstand van elkaar
gereed. Zoo gauw de grendel weggeschoven wordt, stormen de geitjes gezamenlijk
naar buiten en dan moet Prutske, op dat gevaarlijk oogenblik, al hare
tegenwoordigheid van geest bewaren om ongevallen te vermijden, want eens dat
Betje en Mietje hun schoteltje ontwaard hebben, schieten zij er blindelings op los,
flappen den snuit in 't eerste dat zij bereiken kunnen en soms beiden in 't zelfde, en
dan moet Prutske er met rappe en vaste handeling tusschenkomen om er orde in te
houden: zien dat elk zijn deel krijgt en de een den ander niet ondereet. Om
gemakkelijker en haastiger te kunnen slokken, werpen zij zich met de voorpooten
op de knieën, den hals zoover mogelijk vooruit gestrekt, en terwijl zij haastig en
gejaagd de melk opslurpen, wikkelt hun steertje op het hoogstaande achterlijf, ten
teeken van opperste welgezindheid. Zoo gauw ze gedaan hebben, neemt Prutske,
gelijk ze 't van Moeder heeft zien doen, eerst Betje en dan Mietje bij den hals en
wringt met de hand hun belabberd muilke droog. Dan mogen zij nog een beetje
rondhuppelen over den schuurvloer, om des wille van de spijsvertering, maar meer
nog omdat Prutske er plezier aan heeft. Het gebeurt ook wel dat Betje en Mietje,
gelijk weerspannige kinderen, geen reden willen verstaan, als 't er op
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aankomt weer in hun hokje opgesloten te worden, dat zij naar Prutske's vermanende
stem niet luisteren, maar dan neemt zij de geitjes vastberaden, al elken kant met den
arm onder den balg op en draagt ze naar binnen, achter slot. Dan blijven ze bleren
en hun nood klagen tot Prutske uit de omgeving verdwenen is.
Met de eerste schoone dagen komen Betje en Mietje naar buiten en loopen vrij in
't hoenderpark of bij Bette op het grasplein, en dan eerst zijn ze in hun element en
kunnen ze hunne zotte kuren uithalen. In 't licht van den dag kan men nu over hunne
onderscheidelijke gedaante en vorm oordeelen: Mietje heeft op end op denzelfden
pels - iets donkerder - gelijk de groote Bette, grijs met een zwarte streep die over
ruggegraat, ooren en snuit en 't voorste der pooten loopt; in de uitdrukking van de
oogen en het fijne smoeltje, in gedaante en houding, bewegen en gebaren, in doening
en manieren heeft Mietje iets perkantigs, behaagziek en pronkerigs, dat denken doet
aan een jong nufje. Betje integendeel, stelt zich aan als een loebedoes, staat hoog op
de schotse pooten, is schonkiger van lijf, bleeker van haar en de zwarte streep die
over rug en pooten loopt, is van weerkanten afgezet met wit. De kop is veel stomper,
korter afgeknot en in de uitdrukking der gefronste oogen en opgetrokken bovenlip,
ligt de bedaarde ernst te raden en de koppige eigenzinnigheid van den toekomenden
bok. Van nu af misstaat hem reeds den vrouwelijken verkleinnaam en 't is maar als
zij beiden in 't gemeen onder vorm van tweelingen vernoemd worden, dat Betje er
nog bij te pas komt, afzonderlijk bedoeld, heet hij voortaan Sarelowie.
Van 't geen er later komen moet, of hen elk volgens zijn geslacht, verder in 't leven
te wachten staat, schijnen de jonge geitjes zich vooralsnog niets aan te trekken. Zij
nemen de zaken al den schoonen kant, en als zij hun buikske vol hebben, halen zij
de zotste kuren uit, zetten het dwaas, onschuldigste gezicht en schijnen daarenboven
heel verwonderd dat iemand om hunne doening lachen moet. Voor Prutske ook
blijven zij Betje en Mietje, zonder meer.
Na de eerste dagen, en zonder dat Bette er voor iets tusschen is - want zij schijnt
zich van haar kroost bitter weinig aan te trekken en laat de twee maar op hun eigen
begaan, - zijn de geitjes reeds vertrouwd met den gang der dagelijksche
gebeurtenissen, voor zoover het hun persoon betreft; als levensondervinding hebben
zij, onder rudimentairen vorm ten minste, het begrip van goed en kwaad opgedaan
en weten ze wat hun voordeelig en nadeelig is; - eene zekere kieskeurigheid in den
smaak hebben zij bij de geboorte meegekregen. Op enkele minuten na - altijd in hun
voordeel, te vroeg dus, - kennen zij het uur waarop hun melk wordt voorgezet; ze
sloeberen er met den snuit in, altijd met dezelfde gulzigheid; maar laat hun drinken,
buiten het gepaste bloedlauw, een graad te warm of
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te koud zijn, op den stond zelf dat zij er den snuit hebben ingestoken, schrikken zij
en trekken den kop achteruit, staan te niezen, te snuiten en te schudden, alsof ze
gefopt werden, en ze zouden zich laten verhongeren liever dan er nog naar om te
zien, als 't hun niet in de vereischte warmte, opnieuw wordt voorgezet. Ze kennen
het uur waarop ze 's morgens uit hun hokje in de wijde wereld gelaten worden en op
't eerste gerucht staan ze gereed. Zij schijnen er een duivelsch behagen in te scheppen
de oude, gedaagde Bette te plagen en te storen, met rond haar te springen en met den
kop tegen hare pooten te bulten; van gras of klaver moeten zij nog niets hebben, en
in plaats van Bette's voorbeeld te volgen en rustig te grazen, loopen zij met gekke
sprongen over en weer, wippen op al wat ze zien en trachten in 't onmogelijkste
postuur hun evenwicht te houden; - de wei 't is alsof ze enkel dienen moest om er in
te buitelen. Prutske beschouwen zij als iemand van huns gelijke: hare stem, haren
stap herkennen zij vanwaar ze in hun hokje opgesloten zitten, en zoo gauw het deurtje
opengaat, stoeien zij om ter zeerst vooruit, slaan de achterpooten scheef uit, bulten
met den kop en komen overhands met de voorpooten op Prutske's schouders staan
en overlikken haar over heel het aangezicht, zoodat zij alle moeite heeft om de
opdringerige zotterikken met zacht geweld af te weren. Voor Prutske is 't alsof zij
de geitjes van in 't begin der tijden kent, alsof Betje en Mietje met Puck en Piete, met
de Fieten en met alles wat in de omgeving is, waren meegegroeid, zoo vertrouwd
zijn zij haar geworden; zij gaat met hen om, praat met hen, en zij behooren in haren
kring alsof zij er altijd geweest waren.
Voor Prutske zijn de geitjes twee kameraden van een heel bijzonder soort en hunne
komst heeft in haar bestaan een nieuwe afwisseling gebracht en andere bezigheden;
hare dagen zijn nu nog meer en drukker vervuld dan vroeger, - vooreerst moet zij
bij elk getijde de melk dragen en gedurende den dag komen de twee haar gedurig
opeischen om samen in 't grasplein tuimelboomen en bokkensprongen te maken, en
't is maar wanneer Betje en Mietje vermoeid neerliggen, dat er haar den tijd overschiet
met de Fieten bezig te zijn. En dan nog verliezen ze elkaar niet uit het oog en houden
ze malkander gezelschap. Terwijl Prutske op 't grasplein, in 't lommer der boomen,
haar huishouden heeft uitgestald en de Fieten opgeplaatst en er druk in de weer is,
liggen Betje en Mietje een eindje verder, uitgestrekt, hun honing te herkauwen, staren
met den kop geheven in 't onbestemde, alsof zij in de voorbijvarende wolken iets
ontwaarden, of in de verte naar iets luisterden dat hen met een gevoel van opperste
zaligheid vervult en voor langen tijd al hunne aandacht bezighoudt.
Eten, spelen en rusten is al hunne gading en den zomer lang verleven zij onbezorgd,
onbekommerd, in 't puur genot van den warmen zonne-
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schijn en het koele lommer; de dagen komen hun voor als eeuwigheden, door avond
en morgen van elkander afgescheiden, in gedurig herhalen van éénzelfden gang;
geen van beiden die denkt dat de dagen elkaar opvolgen in den tijd, dat zij bij
dertigtallen, tot maanden opreesemen die den duur en 't verlijden van den zomer
uitmaken. Voor Prutske is 't eenigszins anders gesteld: zij ook laat zich meeslieren
in den wentel der zomerdagen, als in een roes van gestadigen wellust, doch het begrip
dat zij heeft van 't voorbijschuiven van den tijd, bederft haar genot in geener deelen,
want 't geen op den zomer volgt, houdt haar de belofte besloten van nieuwe vreugden,
en 't bewustzijn dat er op den huidigen zomer, altijd weer andere te verwachten staan,
waarop al het genotene in oneindigen wentel aan haar weerkeeren zal en alle die te
herdoen zijn, haar nog heerlijker voorkomen dan 't geen zij beleven mocht, gaat haar
geluk altijd stijgend en overstraalt hare zfel met een verblinstering van licht, die
strekt om end om, al waar zij kijken kan.
Betje en Mietje houden hun gezichtskring besloten binnen de perken van den
boomgaard en in hunne voorstelling zijn de genoegens van het zomerleven inherent
en bestendigd met en in dit omhein, - één van essentie en wezen, onafscheidelijk 't
een van 't ander; zij beschouwen zich zelf als deel van de hun bekende dingen die
hun als eenheid voorkomen, - zij leven in de ruimte en hebben dus geen notie van
tijd, van aanvang of einde; hunne onbewustheid verschaft hun het kalm genot van
een onbekommerd gemoed, in de onwetendheid van de hoogere macht die over hun
lot en over den duur hunner dagen beschikt.
Het gezelschap noch de omgang met Bette - in wien zij ten minste hun volmaakt
en volgroeid evenbeeld zouden kunnen herkennen - heeft Betje en Mietje niet wijzer
gemaakt; over het ‘vanwaar’ en het ‘waarheen’ hebben zij nog niet nagedacht, en
het verband dat er kan bestaan tusschen eene volgroeide geit met een uier, die melk
geeft, en jonge geitjes die de melk drinken, ontgaat hun begripsvermogen. Zij
beschouwen het hun bekende heelal onder een statiek oogpunt, alsof elk ding blijven
moest, 't geen het op een gegeven oogenblik geweest is; het zal hun desvolgens in
de verste verte onbekend zijn dat de natuur al het bestaande en geschapene tegenover
elkaar in een overgang stelt, onder vorm van komen en gaan, worden en ontworden,
in een groeien van klein tot groot, voortschuiven door den tijd, in een lijfsgenadig
maken en breken.... opkomen en ondergaan, - en dat zij zelf ook aan die cosmische
wet onderworpen zijn.
Prutske, al leeft zij ook grootendeels in de ruimte en heel weinig in den tijd, weet
er toch iets meer van, - haar begrip is in die richting opengegaan en ontwikkeld.
Terwijl zij de geitjes daar liggen ziet, en een stonde haar spel met de Fieten vergeet,
komt zij op 't gedacht: dat die
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geitjes dezelfde niet zijn van verleden zomer, dat er een volgenden zomer weer andere
zullen zijn, nog eens dezelfde niet van nu; en dat gedacht brengt haar langs vele
kronkelpaden tot diepere beschouwingen die eindelijk de vraag bij haar doen oprijzen:
‘Waar bleven die geitjes waar ik verleden zomer mede gespeeld heb?’
Zij herinnert zich niets meer van hun uitgang of afscheid; .... en toch kunnen ze
zoo maar niet heengaan gelijk de zomer, mee met den zomer, aangezien Puck en
Piete en de Fieten haar bijgebleven zijn....
Betje en Mietje groeien, zullen dus groote geiten worden gelijk Bette, - dan moeten
zij, evenals Bette, op hunne beurt jonge geitjes....leggen, elken zomer twee er bij, twee en twee is vier, redeneert Prutske. Hoe komt het dan dat die twee van verleden
jaar en de twee van nu, toch maar twee in 't geheel blijven?... Prutske verdoolt in
haar bewijsvoering en in zulk geval gaat zij altijd om opheldering uit, - ze wil, zonder
uitstel haar begrip over dat raadsel in 't klare trekken en alzoo komt zij tot de
ontdekking van de hoogere schikselen die over het lot van jonge geitjes beslissen.
Mietje, zoo luidt de uitspraak, alsof het geschreven stond, zal den zomer overleven,
opgroeien in wijsheid en deugd, naar 't evenbeeld der groote Bette, om later naast
haar, in een tweede sliet op stal te komen, - dit haar lot blijft haar beschoren enkel
en alleen omdat zij al de uitwendige deugden en hoedanigheden vertoont die van
haar inwendige gaven getuigen, met 't vooruitzicht dat Mietje eene beste melkgeit
worden zal. Voor 't geen Betje's lotgevallen aangaat is de uitleg voor Prutske
moeilijker te begrijpen, - doe mij uiteen en maak het onder kiesche bewoording
verstaanbaar: dat Sarelowie, gelijk de ‘Scape-goat’ der Israëlieten, het noodlot van
zijn geslacht op zijne kruin draagt! hoe zou Prutske het weten wat er hem, als
erfzonde, voor verfoeilijke eigenschappen bij de geboorte zijn meegegeven? onder
welke gedaante en onder welken geur hij tot zijn voleindigen vorm moet komen?
zoodat er van zijne soort enkel in uiterste noodwendigheid en in eene verhouding
van één op duizend, in 't leven gehouden wordt en dat die ééne uitverkorene dan nog
verwezen is om zijn bestaan in eene verafgelegene hutte, bij een armen kortwoner
te slijten, gelijk een die besmetting mededeelt en walg verwekt overal waar hij
vermoed wordt. Prutske heeft er natuurlijk niets van gemerkt dat Sarelowie van
langerhand de liefelijkheden zijner argelooze jeugd begint af te leggen, dat de aard
van zijn wezen, - de levensernst en 't bewustzijn van de rol die hij later in de
geitenwereld meent te moeten vervullen - stilaan tot uiting komt. Prutske ziet er geen
erg in dat de hoornen, gelijk twee scherpe pinnen, boven zijn kop zichtbaar worden
en 't is haar eveneens onbekend dat dit het ‘teeken’ uitmaakt van den schandevloek
die weegt op zijn geslacht en 't geen hem ten kwade aangeschreven staat, als eene
reden van zijn ondergang.
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Sarelowie kent Prutske nog altijd als de tweeling van Mietje, en blijft hem aanspreken
onder den naam van Betje, want hoe zotter kuren hij uithaalt, hoe geweldiger sprongen
hij in de hoogte waagt, hoe meer hij bult met den kop en hoe rapper hij zijn steertje
wikkelt dat op een half onthaarde schilderkwast gelijkt, - hoe meer plezier Prutske
er aan heeft. En om het kind niet te bedroeven en alle ingewikkelde uitleg te ontgaan,
wordt er over het lot van Sarelowie beschikt buiten Prutske's weten.
***
De aanblik van het bokje, gelijk het daar geslacht, gevild, opengesneden en bij de
achterpooten aan den balk ophangt in het schuurtje, maakt op Prutske geen bijzonderen
indruk, - al zoo dikwijls heeft zij konijnen zoo gezien. Zonder spreken, uit enkele
nieuwsgierigheid, staat zij het aan te kijken; het valt haar niet te binnen wàt het is,
maar nu zij de opgespannen huid ontwaart, herkent zij den pels van Sarelowie en,
als eene plotse openbaring slaat haar de werkelijkheid:
- Is Betje dood? roept zij in verrassing, waar eene zekere deernis door klinkt, doch
zonder geweldige aandoening, - 't is alsof zij er zich onmiddellijk eene reden van
miek, gelijk immer als ze voor 't onvermijdelijke staat. Prutske blijft toch geslagen
en denkt na over het gebeurde, schijnbaar in overleg: hoe zij het zal opnemen. Er is
het pijnlijk gevoel van een verlies dat zij komt te onderstaan, doch nu zij op de bank
daar bezijds, den afgesneden kop van het geitje ontwaart - de kop die haar ineens
Betje's wezen voorstelt, komt spontaan het medelijden boven, de deernis in Betje's
lot! Haar eigen leed om het verlies heeft plaats gemaakt voor innige spijt om Betje's
dood. Prutske houdt zich in, bedwingt haar gevoel, wil geen misbaar maken, - zij
blijft het afgesneden geitenkopje aanstaren, dat zijn gewone uitdrukking van
knoddigen ernst behouden heeft - de oogen zijn gefronst, de zwarte strepen over het
voorhoofd gelijken de rimpels van iemand die in gedachten verslonden is over den
zin van 't leven, en het roode tonglapje steekt een weinig uit, alsof het nog aan 't
likken ware....
Prutske ziet een heele wereld in dat schamel geitenkopje, - wie weet, is 't haar
misschien de eerste openbaring der vergankelijkheid der aardsche genoegens en der
zomervreugd, het zinnebeeld van 't menschelijk geluk en 't menschelijk leven?....
Twee tranen biggelen haar in de oogen en rollen over hare wangen; zij zwelgt,
zwelgt en zwelgt om de aandoening door te slikken en niet uit te barsten. Het duurt
een heele tijd eer zij een woord uitbrengen kan, en al verkeert zij in de meening dat
niemand haar verdriet opgemerkt heeft, toch komt zij er niet toe het dadelijk te
bedwingen, - 't is haar te onverwachts
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overvallen, 't zijn de goede herinneringen aan dat kleine, beste, zachtaardige Betje
die haar 't gemoed week maken en ontstellen; al de gebeurtenissen met haar trouwe
makkertje komen haar nu onderscheidelijk voor den geest, - hun spel samen, hun
lust.... Prutske kan zich niet wennen aan 't gedacht, kan nog niet gelooven dat Betje
er niet meer is, er morgen en de andere dagen niet meer zijn zal!.... Nu moet zij dat
armzalig kopje van dichtbij aanschouwen - het vergruwt haar om de wonde aan den
hals, en toch raakt zij met den top der vingeren beurtelings de oogen aan en het snuitje
en de tong. Gelijk het daar rechtop gesteld is op de bank, schijnt het te leven, maar
die kop zonder lijf heeft iets akeligs die haar griezelen doet gelijk een ding uit een
naren droom. Het geslachte vleesch, de huid, dat zegt Prutske niets, zij weet waarvoor
het dienen moet, maar het kopje?.... 't is of Betje's ziel in het kopje verscholen ware,
't eenige wat er van het liefelijk geitje nog overblijft.
‘Vader, wat doen we met dat kopje?’
‘We begraven het, kind.’
Prutske's stem klinkt helder, kalm en bedaard; iemand die niet weet wat in haar
omgaat, zou eerder denken, opgewekt.
‘Begraven?’
Vader vordert zijne bezigheid, Prutske denkt na. Zij zal niet weggaan, blijft
wachten, - zij moet zien wat er met dat kopje gebeuren zal, het houdt ineens al hare
belangstelling gaande. In zulke gevallen is Prutske's geduld eindeloos en zij denkt
er niet aan te zeuren, - nu en dan echter laat zij niet na, met eene schijnbaar
onschuldige vraag, Vaders aandacht er op te vestigen:
‘Waar gaan we dat kopje begraven, Vader?’
‘In den boomgaard, ergens tusschen de jenevertronken.
‘En dan, Vader?’
Dat is de gewone vraag telkens de uitleg Prutske niet voldoende blijkt, of als zij
er méér van weten wil. Volgt een nieuw stilzwijgen, dan:
‘Wat doet dat kopje in de eerde, Vader?’
‘Het vel, het vleesch, de pezen, dat alles vergaat - de wormen vreten het af - en er
blijft het geraamte, de schedel.’
‘De schedel?’.... (een nieuw, een onbekend ding voor Prutske) ‘en de hoorntjes,
Vader?’
‘Die blijven aan den kop zitten, - alles wat hard is: het kinnebekken, de tanden en
de hersenkast.’
‘En als 't vleesch er af is, halen we dan den schedel weer boven, vader?’
‘Dat kunnen we,’ antwoordt vader achteloos, zonder aan de beteekenis of aan de
gevolgen te denken.
Voor Prutske heeft die schedel ineens iets wonders in, 't is haar eene openbaring,
iets geheimzinnigs, en 't gedacht op die manier iets van
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Betje te zullen overhouden, heeft hare deernis gestild en het verdriet verdreven. Ze
tracht zich dien schedel voor te stellen, ontdaan van de huid en het vleesch, de tanden
bloot, en het lijkt haar wel iets griezeligs, maar daardoor is de verwachting zooveel
te meer gespannen. Nu heeft Prutske alle moeite haar geduld te bedwingen.
‘Vader, wanneer begraven we dat kopke?’
‘Seffens.’
Voor haar heeft het iets plechtigs in. Hare oogen volgen al Vaders handelingen,
zij trappelt rond, doch komt altijd bij het kopje terug, houdt er bij de wacht. Nu denkt
zij er eerst aan: naar den boomgaard is nog een heel eind - zij is de aangewezen
persoon om het kopje te dragen, en hoe zal zij het doen? Als zij het in haar voorschoot
neemt zal 't bloed haar bevlekken en het in de hand dragen durft zij niet....
‘Vader ik zal een korfje halen om er het kopje in te leggen.’
‘Ja, kind.’
Haastig en gejaagd, weg en weer, is Prutske er met het korfje. Vader heeft
intusschen met zijn bezigheid gedaan; voorzichtig legt hij het geitenkopje in het
mandje en Prutske neemt het met de twee handen; vol wijding, 't hoofd er over
gebogen volgt zij Vader die, met de spade op de schouder naar den boomgaard stapt.
Tusschen de jenevertronken graaft hij een put, twee voet diep, legt er het kopje in
neer, vult den put met eerde en trapt alles weer dicht. Prutske heeft heel die bewerking
stilzwijgend en met eerbiedige aandacht afgekeken; weer in huis gekomen, vraagt
zij:
‘Wanneer zullen we nu dat kopje uithalen, Vader?’
‘Ho, binnen een paar maanden’....
Prutske heeft nooit met maanden leeren rekenen, en als tijdsbestek zegt het haar
dan ook niet veel, doch zij heeft betrouwen in Vader - als hij het maar weet is 't
voldoende. Zij noch Vader - geen van beiden - hebben echter acht gegeven op de
plaats waar Betje's kop begraven ligt, en er werd ook niet eens een wisse geplant of
eenig merkteeken op het graf geplaatst om het later te herkennen.
Van Betje spreekt niemand meer, tenzij Prutske wanneer het soms in hare
gesprekken met de Fieten te pas komt. De zomer vordert staag naar zijn einde, de
eene bezigheid volgt de andere op, de gewassen en vruchten zijn rijp geworden, de
dagen korten.... en sedert lang staat Mietje aan den band, te grazen en wordt 's avonds
op stal gebracht in een sliet naast de groote Bette. Het stoeien en zottebollen is voorbij
en Mietje heeft de doening en manieren aangenomen eener gedaagde, volgroeide
geit. De zomergenoegens hooren tot het verleden, ze zijn vergaan, mede met alles
wat gegroend, gebloeid, geschaterd en gelachen heeft....
Prutske is lijfsgenadig en voortdurend hard in de weer aan altijd nieuwe
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en andere bezigheden; haar vriendelijk stemmetje ratelt en rammelt, tatert en tjinkt
over 't hof en in huis waar zij 't al bezielt in hare omgeving. Nu en dan eens heeft zij
't gewaagd aan Vader te vragen:
‘Wanneer gaan we Betje's kopke uithalen?’
Vader heeft er nooit aan gedacht, hij weet niet eens de plaats meer, waar het ding
in den grond is gestopt en het ware een heele toer er naar te zoeken; daarom geeft
hij een ontwijkend antwoord, in de meening dat Prutske het achterna vergeten zal
en moe worden er naar te vragen. Doch als zij iets in het hoofd heeft.... en van dat
schedeltje verwacht zij wondere dingen! 't Is echter Prutske's gewoonte niet te zeuren
of te zagen en telkens zij met eene vage belofte wordt getroost en afgescheept, laat
zij eene treffelijke tusschenruimte van tijd verloopen eer opnieuw af te komen.
Ondertusschen is zij ook al eens bij Moeder op inlichtingen uit geweest, naar den
duur en 't verloop van die vastgestelde ‘twee maanden’, in verband met den datum
waarop Betje is geslacht geworden. Gesterkt in hare overtuiging, komt zij er met
nieuwen moed op los:
‘Vader, zou 't nog niet haast tijd zijn Betje's kop uit te halen? de twee maanden
zijn nu al om!’
Ze zal het niet meer laten steken; Vader voelt zich verplicht eer te doen aan zijn
woord en zonder opgewektheid of vertrouwen in den goeden uitslag, wil hij eene
flauwe poging wagen, zuiveruit om Prutske tevreden te stellen en er van af te zijn.
Na nog enkele keeren uitstel, omdat er geene gepaste gelegenheid is, met de herhaalde
belofte: morgen of overmorgen, maakt Vader eindelijk 't voornemen er mede gedaan
te maken. Ter plaatse wat rondzoeken, niets vinden en 't is afgeloopen, meent hij. 't
Is 't verste van zijne verwachting dat hij er in gelukken zal het kopje te ontdekken,
en dàn nog?.... Prutske staat gereed, te popelen van benieuwdheid, alsof zij een
mirakel zal zien gebeuren, - zij loopt Vader vooruit.... om hem de plaats aan te wijzen.
Er staan echter zooveel jenevertronken, alle even ver van elkaar, in rechte rijen, de
bodem is met gras en distels overgroeid en aan niets valt het te merken waar de kop
van Sarelowie eens begraven werd. Prutske zelf schijnt niet bijster overtuigd en haar:
‘'k Geloof dat 't hier is, Vader,’ klinkt eenigszins weifelend.
‘Zijt ge 't zeker?’
‘Ja heel zeker. Hier is 't.’
De toon komt Vader echter geforceerd voor, en zonder de minste verwachting of
hoop op succes, alleen maar om Prutske een zweem van voldoening te schenken,
ruifelt hij den grond op. Omdat Prutske er waarlijk zooveel belang in stelt en doet
alsof er een schat moet te voorschijn komen, krijgt Vader er zin in en doet het nu
met de noodige plechtigheid en met voorzorg.... om het gewaande schedeltje met de
spade
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niet te schenden. En zoo waarachtig! op de honderdduizend kansen één enkele! de
spade steekt in lossen bodem en na eenige halen komt de schedel bloot: de hoorntjes
staan nog rechtop. Prutske heeft het, tegen alle verwachting gewonnen, met haar
fijnen speurzin heeft zij de juiste plaats.... geraden! Zij jubelt van vreugde en met
benieuwdheid en schroom kijkt ze het wonder ding aan dat zij voor 't eerst ziet en
een schedel is. Het zegt haar van Betje, helaas bitter weinig, - dat is eene
ontgoocheling. Prutske bekent het echter niet, want de schedel is op zich zelf toch
al eene merkwaardigheid: de uitwendige vorm van den kop herkent zij er in, met de
hoornen als twee scherpe, achteruitstaande pinnen, een kinnebakken met de tanden
bloot en twee groote, opene oogholten, vol schaduw, die blekken....
Aangezien Prutske het op zulk een verbluffende wijze gewonnen heeft, wil Vader
er nu ook het zijne toe bijdragen om Betje's overschot alle eer aan te doen. Het
schedeltje wordt eerst gereinigd, met bleekwater gewasschen, met meubelwas
opgepoetst en de deelen met fijn ijzerdraad vastgehecht. Zoo ziet het er waarlijk
netjes uit, en toch blijft er voor Prutske iets geheimzinnigs aan, - zij durft het niet
aanraken en weet ook niet wat er mede uit te richten. Het lijkt haar daarom eene beste
oplossing dat Vader het schedeltje in zijne kamer, boven op de boekenkast plaatst,
bij andere merkwaardigheden. Daar blijft het in veilige bewaarnis en als 't gebeurt
dat Prutske in Vaders kamer komt en er gelegenheid vindt wat te praten, wordt haar
blik altijd naar die plaats getrokken, want dan brengt het schedeltje in hare
verbeelding, als in een heerlijk vergezicht, al de genoegens van den verleden zomer,
waar Betje en Mietje de essentie van hebben uitgemaakt, en waarvan het schedeltje
- 't eenige wat er van de zomervreugd nog overblijft - het symbool is.
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Het goede huis
door Elisabeth Zernike.
I.
DIEN avond, toen hun vriendschap was gebroken, liep Paula langs de nachtdonkere
straten, wankel en loom. Maar de wind woei soms recht in haar gezicht en dan opende
ze even haar mond, begeerig. Hè - de wind. Dit was toch anders, dan toen Karel haar
verstooten had. Dooi en mist toen, en wijde plassen van smeltende sneeuw, waar ze
maar doorheen waadde. En telkens boog ze weg uit Karel's armen. O god, o god. En
ze wist niet waarheen ze gaan moest; steeds had ze herhaald: ik kan niet naar huis,
niet - niet naar huis. Ze wist dat het woorden waren alleen; waarom had ze aan die
woorden zoo wanhopig vast gehouden? Oom Roel wachtte immers op haar, en hij
was zoo'n lieve goeierd. Ze had een zacht bed, van dons, zacht als de wolken. Maar
wolken scheurden soms, en dan viel je naar beneden, hard, op de aarde. Och nee,
niet zoo denken. Hoe lang was het niet geleden, die geschiedenis met Karel. En ze
had Joost daarna tot vriend genomen, maar nu verdroeg zij dat niet langer, en ze had
op haar vingers kunnen natellen dat dit zoo komen moest. Joost tot vriend - hij was
zoo groot en sterk. Hij had zich plotseling uitgerekt, en sloeg zijn handen om een
balk van de zoldering, en daar had hij vroeger nooit bij gekund. Nu moest je in 't
vervolg maar wegblijven, zei hij. Zijn beeld vervaagde plotseling weer en ze zag
Karel, den ernst van zijn oogen, den jongen lach van zijn mond. Karel was het rotsblok
van haar leven, - maar er vlogen toch al wat splinters af, ja, zeker. Soms zette ze de
felle kracht van haar lijf er tegen, om het weg te wentelen. God, ze moest toch een
beetje ruimte hebben, wat vrijheid. Maar dikwijls ook leunde ze stil er tegen aan,
moe en vol tranen. Dat een mensch zóó van een ander kon houden - en dat het zoo
oneindig droef werd. Ze liep voort, wankel en verloren als dien avond met hem.
Plotseling stond ze stil, bij een lantaarn, en keek omhoog in het licht. ‘Maar de zoon
des menschen heeft niet om zijn hoofd neer te leggen’, mompelde ze. Ja, daarom
kon ze toen niet naar huis, ze wilde geen huis hebben, en geen bed, zacht als wolken.
Ze wilde alles verloochenen van het aardsche leven, en worden als de zoon des
menschen. Zoo, dat was een openbaring - nu ging ze weer voort. Wat een winst gaf
deze avond - en het rotsblok splinterde af. Er drupte een traan langs haar mond, en
die likte ze haastig naar binnen. De zoon des menschen heeft niet om zijn hoofd neer
te leggen. Hij had haar geleerd in den bijbel te lezen, hij, Karel. En ze wilde
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hem nooit weg doen uit haar leven - maar hij moest haar dan niet verpletteren. Wacht,
ze kon bovenop het rotsblok klimmen en als ze daar stond, zou ze de vrije winden
lokken uit alle hemelstreken. Een beetje gelukkig zijn - wat blijdschap hebben, en
een lach. Ze trok haar schouders samen, - niet altijd als een verworpeling langs de
huizen schuren. Maar soms was ze bang voor haar eigen lach, en wilde liever een
van Gods schepselen zijn zonder geluid. Zou een meeuw niet bang zijn voor zijn
eigen krijschen? dan zeilde hij maar weer weg op den wind, heel stil, zonder het
kleppen van een wiek. Een mooie lach was zeldzaam, nog zeldzamer dan het geluk.
Oom Roel zou zeggen: dat laat zich hooren. Ze wilde naar hem toe; waarom liep ze
nu zoo stuntelig? Is het dan zoo erg, zoo erg, mijn liefje? dat wilde ze eens neuriën;
een beetje spottend moest het zijn en toch ook teer, en licht, - o ja, licht. De meeste
melodiën waren veel te zwaar, en hoe weinig humor vleugde er door heen.
Gisteravond, op weg naar Joost, had ze gezongen: An dem Barrière-Gitter siehst du
die Fiaker stehn, op de wijs van: Freude, schöner Götterfunken. Maar dat was eigenlijk
alleen komisch geweest. Ja, gisteren, toen had Joost haar nog gekust. En nu moest
ze het dus weer stellen zonder eenige liefkozing. Vroeger, na zoo iets - na Karel dan was er tante Geeske, die haar opwachtte en omarmde. Mijn kind - zei ze - mijn
lieve lieveling - ik heb tenminste nog een hart - die mannen - god. Nu was tante
Geeske dood. En oom Roel zou in de huiskamer zitten, naast de kachel. Ouwe Roel,
zou ze zeggen, vriendschap loopt altijd spaak; wist jij dat wel? Dan knikte hij stellig
met zijn baardje. En heel even zou ze haar handen om zijn hoofd leggen, of hem,
voorzichtig, een zoen geven naast zijn neus; - zijn ruige bakkebaarden lieten haast
geen plekje vrij. Ze sloeg er haar vingers in, en trok zijn hoofd zachtjes heen en weer.
Dat had je toch niet toen je een jonge kerel was, al dat haar? Kind, liefde is voor mij
niet: zoentjes. Nee. En voor haar was liefde een nooit geheel te uiten teederheid. Hoe
strakker ze zich beheerschte, in woorden, in gebaren, hoe meer ze zich geven kon.
Soms, bij zuiversten liefdelach, voelde ze haar lichaam niet meer, en ze prevelde:
nu heb ik me jou geschonken, geheel, geheel. O, ze prevelde onhoorbaar, want nooit
was er een man geweest die het waarlijk zou hebben verstaan. Ook Karel niet. Dit
te begrijpen, moest meebrengen: haar hoofd ervoor buigen. Ja, en je hoofd buigen
voor zoo een innerlijk besef, dat beteekende: met opgericht hoofd door de wereld
gaan. Ze glimlachte even. Kijk, ze kon zich zulke stevige dingen uitdenken, maar
hield er dan weer slecht aan vast. Het was niet zoo gemakkelijk, hoog over het leven
heen te loopen - of moest ze zeggen: er diep en vast in te staan -? Het was ronduit
moeilijk, maar daardoor juist wilde ze het zoo graag. Ze wilde een mensch zijn, een
heele mensch, gaaf en fel. Die woorden zouden haar dronken kunnen
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maken. En nu eens midden op de straat gaan loopen, haar hoofd achterover, zóó.
Eigenlijk was het heel goed dat ze Joost niet meer tot vriend had, nu sprongen haar
gedachten ook pardoes over zijn kop heen. Joost, een aardige jongen, en een beetje
ploertig; - kom, wat deed het er nog toe. Heerlijk was het, een man prijs te geven,
een man die niet meer wist te zijn dan aanbidder. Oom Roel, zou ze zeggen, aan die
kerels heb je niets, je kunt nog beter een vijand hebben dan een aanbidder. Midden
op de straat liep ze. Maar nu week ze uit voor een man, die plotseling uit een huis
was gekomen. Ze deed het wat schichtig misschien, en de man lachte. Het is al laat,
dacht ze - waarom loop ik hier nog? Vreemd dat ik nooit een cocotte zal worden God helpe me - nooit, wat het leven me ook doen zal. En dat kwam nu heusch toch
niet doordat ze in een salon was geboren. Ze wiegde even heen en weer met haar
heupen. O, ze waren zoo rijk vroeger, en de groote salon was in rococo-stijl. En haar
moeder had veel vaardigheid in het ter wereld brengen van haar kinderen. Zij, Paula,
was de jongste van vijf. Toen het uur van haar geboorte kwam, had haar moeder om
zich heen gekeken, verwonderd, en een beetje schuldig, als een kind dat betrapt wordt
op verzuim. Ze begreep, niet meer uit deze kamer weg te kunnen komen, ze had
plotseling angst voor den gladden parquet-vloer van de vestibule; en al was ze daar
veilig over, dan kwam nog die heel lange bovengang totaan haar slaapkamer. Dus
zag Paula allereerst den grooten salon. Het was een wonderlijk verhaal voor
kinderooren, maar het imponeerde Paula zelf het minst. Geboren worden en sterven,
dat waren toch maar heel gewone dingen. Op school lazen ze een verhaaltje: de
stervende knaap op den troon van Frankrijk. Toen had ze wel bijna haar vinger
opgestoken en gezegd: en ik ben in den salon geboren. Maar ze deed het niet; ze
dacht ineens: nou, het is ook wat. - Ze stond even stil. Kijk, nu liep ze den ouden
weg - van school naar huis, en van huis naar school, den weg van duizende
voetstappen, en nu voelde ze zich oud. Deze buurt, de kale, grauwe school, het groote
heerenhuis met zijn paarse ruitjes, zijn breede stoep met dubbelen opgang, zijn hooge,
ruime vertrekken, dat alles leefde soms in haar droomen. En jong was je niet meer,
als je er van die standaard-droomen op na ging houden.
Ze moesten weg uit het mooie huis na den ‘krach’. Meest vatte ze alle ongeluk
dat toen gekomen was samen in dat eene woord, dat ze eens haar vader ervoor had
hooren gebruiken en dat zoo onheilspellend klonk, alsof de heele wereld kraakte. De
krach. Begrepen had ze het nooit, hoe je zooveel geld kon òpmaken. Bij oom Roel
was het toch dikwijls armoede geweest, en soms namen ze den laatsten gulden uit
de la; maar dan zei tante Geeske: ik heb altijd nog mijn spaarbankboekje. Maar toen,
in hun rijke huis, was er plotseling niets, niets meer. Ze begreep nu wel: onvoor-
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zichtige speculaties - en onvoorzichtig was een te tam woord. Ze was zestien jaar,
en kwam in huis bij oom Roel, vaders oudste broer. Ze was een groot, sterk kind,
lacherig en verwend. Tante Geeske leerde haar allereerst den zoom van haar jurken
uit te leggen. In onzen stand kan een meisje van zestien jaar geen kind meer zijn, zei
ze - en oom Roel voegde er aan toe: je staat nu heel wat sporten lager. En dat was
haar eerste groote verdriet: ze was plotseling geen kind meer. 's Morgens leerde ze
alle huishoudelijk werk doen, vlug en met overleg. 's Middags moest ze heel bedaard
op haar stoel zitten, op zij van het theeblad, en kousen stoppen. Maar het kleine gele
theelichtje, dat op wat olie dreef in een namaak kristallen bakje, dat gaf haar de eerste
vreugd in haar nieuw bestaan. De rust van den loomen middag omving haar; ze was
moe van het ongewone werk en, turend door haar wimpers, liet ze het kleine licht
vervloeien tot een gouden streep. Ze ging ook van het werk houden; ze was, zoo
mogelijk, nog bedrijviger dan tante Geeske in de morgenuren - en genoot met
ouwelijke zuchtjes den zit van den middag. Wel maakten de eerste meisjesjaren haar
jeugd dof. De dagelijksche plicht omsloot haar nauw en haar wakende droomen
waren bleek en ijl. Ze vergat haar ouders en haar vroeger leven; ze zag alleen het
heel nabije en dat woog haar zwaar. Maar ongelukkig was ze niet. Ze spon zich in,
als een rups die vlinder moet worden, maar dat zelf niet weet. Soms had ze wel het
gevoel als gehoorzaamde ze aan een sterken drang. In haar bed, 's avonds, zou ze
denken: ja, ik weet niet wat het leven beteekent - ik weet niet of dit wel leven is. En
ze verlangde naar tranen. Waarom zou ze niet, omdat ze heel ongelukkig was, huilen
in haar bed? Die vraag alleen voldeed haar, en ze vergat naar een antwoord te zoeken.
Ze dacht aan het werk; moest ze morgen strijken of koper poetsen, en had ze de
grauw-erwten wel in de week gezet? Ja - en tante Geeske had trouwens den laatsten
neus gehad in de keuken. Ze kon gerust zijn. O, en nu lekker slapen. Ze voelde zich
plotseling nog zoo jong - zoo heel jong. Graag zat ze tusschen oom Roel en tante
Geeske in; - dan was het of die iets droegen van haar, - ze wist niet wàt - iets van
haar leven, van haar verleden, dat verdrietig was geweest. Ja, ze namen het verdriet
weg; omdat ze al zoo oud waren, kon het hun niet schelen. Wij behouden maar onze
opgewektheid - zei oom Roel, en ze hadden toch ook eens hun eenigen zoon verloren.
Ze begreep wel: dat was echt verdriet geweest - daarbij vergeleken was hun ‘krach’
iets anders, meer een wonderlijk groote schrik.
En nu stond ze stil voor het oude huis. Ze had het gevoel als keken ze elkaar aan,
zwijgend, en zonder verwijt. Mooi, zei ze zachtjes - mooi is je donkere gevel, en je
ramen worden steeds kleiner naar boven toe, dat doet goed aan het oog. Beneden
waren de groote, holle ruimten. Maar heel boven sliepen de kinderen; daar was het
lawaai en gekibbel, daar
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was het leven. En later, in de kleine woning van oom en tante, vond ze ook het leven
terug. Overal vond ze het, overal droeg ze het met zich mee, zij - soms had ze het
gevoel of alle menschen moe waren en slaapdronken voortliepen, zonder de wereld
goed in 't gezicht te zien. Zij alleen waakte en was zich bewust van ziel en lichaam.
Haar oogen hield ze wijd open, en om haar lippen trilde zoo licht een lach. O, hoe
hield ze van het spontane lachen, dat kwam en ging als een zonneflikker. Meest
kwam het, als ze druk bezig was, als ze, door telkens vlugge bewegingen, haar rokken
voelde slaan om haar beenen. Je rokken sterven het eerst - zei ze eens. Als je, een
oude vrouw, nog voetje voor voetje kunt voortschuifelen, dan hangen je rokken al
dood om je heen. En ze hoopte niet oud te worden. Wel kon ze verlangen naar den
rijpen vrouwenleeftijd, veertig, vijf en veertig jaar, als je woord wet was en je
voorbeeld de jonge meisjes schuchter maakte. En dan wilde ze een paar dochtertjes
hebben, die op haar leken, waarmee ze altijd lachen kon, en die toch zoo anders
waren, dat ze wel steeds stil naar ze zou kunnen kijken. Kinderen - ja, dan moest ze
zich eens wat haasten. Onwillekeurig ging ze vlugger loopen - en lachte dan. Neen,
in ernst, hoe moest dat gaan, als ze Karel te vlug ontgroeide, en Joost niet hebben
wou? - Maar ze bleef denken aan Karel. Hoe vreemd was deze avond. Morgen trok
ze weer weg uit de stad en nu leefde ze er nog zoo fel, als trokken verleden en
toekomst zich samen in dit enkele uur. En vanuit dit uur besliste ze over beide. Het
voorbije, dat alles met Karel, zag ze niet meer zóó groot, en daardoor kreeg de
toekomst ruimer veld.
Ze zou oom Roel zeggen: je hebt gelijk, als we dit maar durven: aan ons verleden
blijven denken, denken we aan onze toekomst. O God, het leven is mooi.Ze was nu dicht bij huis.

II.
Paula was op weg naar ‘Het Huis’ en ze voelde zich vroolijk. Dit deed ze zoo graag:
loopen in den zonneschijn, in haar eigen stad, terwijl ze wist: nu ben ik nog vrij man,
straks moet ik weer werken. Even zag ze zich zelf in den vorigen avond; toen ging
ze zoo strompelend bij tijden; - en ze glimlachte: vreemd, vreemd, dat ik nu zoo
luchtig ben. Op de maat van haar stappen neuriede ze: Joost kwijt, goddank - een
pak van mijn hart, Joost kwijt. En alle droefheid was alleen geweest om de
herinneringen die ze niet aan kon. Ze waren als uitslaande vlammen uit vele vensters,
ze kon hen niet meester. Kind, zou oom Roel zeggen, kind, wacht maar. Mijn
herinneringen kunnen nu gemakkelijk in mijn tabakspot, en als ik tijd van leven heb,
dan is eens mijn zilveren snuifdoos groot
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genoeg. - Zal ik die dan met je laten begraven? - Dat hoeft niet - voor ieder ander is
het lucht; - en zachtjes voegde hij er bij: sinds tante Geeske weg is. Ze geloofde Roel
- maar o, wat was ze jong bij hem vergeleken. Wat moest ze met zóó een jeugd? Stil,
ze zou vlug, met kleine stapjes loopen, dan gingen de deuntjes vliegen door haar
hoofd, en ze kwam moe, lachend, het Huis binnen. Zóó zag Jet haar het liefst. En
zou Jet zich ooit hebben afgevraagd: wat moet ik met mijn jeugd? Ha, dit werd een
liedje: wat moet ik met mijn jeugd? freule, freule? En Jet antwoordde, met vage
termen, van eer en deugd. Nu zag ze Jet als bij hun eerste ontmoeting. Zij, Paula,
had deftig haar hoofd gebogen voor die groote, slanke vrouw, mompelend: freule
Swengers. En Roel's mooien zin: ik wensch de vruchten te plukken van uwen adel
- dien stopte ze diep weg in haar gedachten. Want ze zag werkelijk adel in Jet's mooie,
langwerpige gezicht. Ze keken elkaar aan, heel even, keurend. Komt u binnen, zuster;
kan ik u van dienst zijn? En rustig had ze gesproken. Misschien is mijn plan wel àl
te slim bedacht? De verpleegsters van uw huis staan zoo gunstig bekend, u krijgt
voor hen de beste aanvragen, heb ik gehoord. Nu zou ik ook graag daarvan profiteeren,
maar ik kan niet intern worden. Freule Swengers, de directie van het bekende
verpleegstershuis, keek wel heel verwonderd. U wilt dus, als vreemde, de goede
kansen van mijn meisjes verminderen? 't Was als zei ze dit met moeite. Maar Paula
beet dapper door. Ze begreep de bezwaren; en waarom een uitzondering te maken
voor haar? Maar u zoudt kunnen beginnen met me de minste dienstjes te geven, zei ze. Toen glimlachte freule Swengers. Nee, dat zou ik niet kunnen doen. De zusters
die bij me wonen, ken ik, en ik tracht hun de plaats te geven waarvoor ze geschikt
zijn; - vandaar de goede naam van mijn pension. - Dat klonk zoo doordacht en juist,
dat Paula zwijgen moest. Ze stond op en wilde heen gaan. Maar bij de deur hield de
ander haar tegen. Je gezicht betrok plotseling zoo, zei ze later, toen wilde ik je nog
een vriendelijk woord zeggen.
En Paula had van oom Roel verteld; ze kon geen jaren wegblijven van hem, ook
geen maanden. Ze wilde korte diensten; dan telkens weer terug en hem verzorgen.
Alles op pooten zetten, en even vrij zijn, in haar eigen stad zijn; dan weer weg, en
geld verdienen. Als een zeeman op korte reizen; - maar storm kan me niet schelen.
Jet gebaarde kalmeerend met haar hand.
Hoe oud bent u, vroeg ze plotseling, en bijna gretig had Paula daarop geantwoord.
Nu waren ze goede vriendinnen, ondanks hun twaalfjarig leeftijdsverschil; ‘en
ondanks jouw adel, Jet.’ Ze belde aan ‘het Huis’ en Jet zelf opende de zware deur.
‘Dag, ik vermoedde dat jij het was. Kom gauw mee, ik maak de bruids-
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kamer in orde’. Ze liepen door de breede gang, langs een dienstmeisje dat het koper
van de trapleuning poetste.
‘Och Leentje’ zei Jet, ‘breng je ons koffie in de kamer van zuster Dora?’ - ‘Van
de bruid Dora, Leen. En niet àl te warm, want ik heb maar een minuutje’. Ze lachte.
‘O, dat valt altijd een half uur mee, zuster Paul’.
In de bruidskamer scheen de zon, en op het bed lagen groote takken mimosa.
‘Als jij nu de bloemen schikt,’ zei Jet.
‘Maar alle vazen staan al vol’. Ze zag rozen en weelderig witte sneeuwballen.
‘Eigenlijk moesten we die mimosa zoo op de witte sprei laten liggen.’ Ze knielde bij
het bed. ‘Die geur is zalig. En daar een gelukkig gezicht in te kunnen verbergen.’ Ze
boog haar hoofd.
‘Maar Dora’ begon Jet.
‘Ja. Is de bruid Dora gelukkig?’
‘Zeker, op haar eigen, bedaarde manier. Je had haar vanmorgen moeten zien,
zooals ze zijn arm nam en hem naar het wachtende coupétje leidde. Emmy wou met
rijst gooien, maar dit is nog niet het huwelijk - en bovendien....’
‘Bovendien - een krachtig woord, freule’.
‘Nou ja. Hoe zullen we nu verder?’
Paula ging in een gemakkelijke stoel zitten. Ze had de mimosa in de waschkom
gelegd. ‘Nu vind ik het hier volmaakt,’ zei ze. ‘Leen mag met de koffie komen’. En
ze vroeg Jet naar de verpleging waarheen ze dien middag zou gaan, ter vervanging
van Dora, de bruid. Als Dora het er heel prettig had gevonden? Hm.
Jet vertelde, geheel objectief. ‘Mevrouw is aardig; een zenuwpatient; bij buien
wel heel moeilijk. Vooral 's nachts, dan begint ze soms zoo te klagen.’
‘Dus ik slaap bij haar, en mijnheer op de logeerkamer zeker. O god, dat ken ik; je
krijgt dan met hem soms het meest op te passen’.
‘Paul’.
‘Nou ja, wat wil je - de stakkers; hebben ze een vrouw of hebben ze geen vrouw?’
De koffie kwam en ze veranderden van onderwerp. Ze praatten over alle zusters, die
door het Huis kwamen en gingen. De directrice had geen gemakkelijk leven met hen.
Er was veel jalousie, veel kleine oneenigheid. En dan was er altijd weer de groote
kwestie van de liefde. Jet leunde haar hoofd tegen den rug van haar stoel. ‘Truus
blijft dit keer zoo lang’ zei ze, ‘geeneen betrekking is haar goed genoeg. Straks ziet
ze weer het eind van haar spaarduitjes, en dan komt ze bij me leenen’.
‘Maar je geeft haar toch niets?’
‘Och’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

196
‘God Jet, wees voorzichtig. Ik zou zeggen: werk alleen kan je krijgen. En je bent
veel beter een eindje van hem vandaan, dan aldoor om zijn beenen’.
Jet knikte ijverig van ja. ‘Hij is leeraar, en Truus heeft me bezworen dat ze hem
nooit zal opgeven’. ‘Totdat ze hem heèft’. Langzaam stond Paula op. ‘Ik moet gaan’,
zei ze. Maar toen begon ze plotseling over Joost te praten.
Tegen den avond kwam Paula in de vreemde stad aan, die haar toch bekend was,
van jaren geleden. Toen had ze er een ouden man verpleegd tot aan zijn dood en de
kleine, stille begrafenisstoet had dezen zelfden weg genomen waar zij nu liep. Het
was een breede laan met oude eiken aan weerskanten, en de paarden voor de koets,
de zwart-gekleede mannetjes, het leek alles zoo nietig onder die zware boomen, en
vreemd, als oud speelgoed. Zij zelf liep het allerlaatst, alleen, en ze bleef soms achter,
hoe langzaam de stoet ook voortbewoog. Ze merkte alles zoo scherp op, maar niemand
lette op haar. Dan drong weer het matte gestamp van de paarden tot haar door, en ze
liep mee, want ze hoorde er bij, al was dat ook moeilijk te onthouden. Nu leek haar
de stad even onverschillig als toen. Ze wist wel, dat kwam door de hooge boomen,
en het onhollandsche van den breeden weg. Onwillekeurig liep ze traag, en voelde
zich beklemd door het vreemde dat haar weer wachtte. Heel hoog stonden wat witte
wolkjes aan den hemel; de zon was weg, maar de kleuren vervaagden nog niet.
Opnieuw zag ze de wereld voor haar oogen zoo scherp; de huizen, de menschen, de
ijzeren hekken om de tuinen heen. Och, ze hoefde niemand hier te vertellen dat zij
Paula was, en dat er anderen leefden in haar gedachten, Roel en Jet - en - ja, Karel
ook. Zuster Weevers - zou ze zeggen, en haar handen deden wel het werk. Een
zenuwzieke vrouw, en een man die op de logeerkamer sliep. Zeker zou het een heel
stil huis zijn. Nu, dan zou zij ook zachtjes loopen. Maar de klank van haar stem gaf
ze zoo gauw niet prijs. Iets moest er zijn, waaraan ze zich kon verkwikken, iets van
haar zelf, dat warmte gaf. En een enkele maal zou er een brief van Jet komen. Dien
nam ze dikwijls in haar handen, maar ze las hem niet meer dan eens, - dan wist ze
het alles wel - en Jet kon niet schrijven. Vroeger, als ze weg was, kwamen Karel's
brieven. Ze droeg altijd den laatsten onder het witte hartje van haar boezelaar. Och,
sentimentaliteit. Die koffer is ook niet licht, mompelde ze. Misschien had ze beter
gedaan zich door den heer des huizes te laten opwachten aan het station?
‘Daarmee’ zou Jet zeggen ‘onderstreep je dadelijk je positie: je bent geen
ondergeschikte, die maar sjouwen moet.’ Maar ze hield niet van onderstreepen, - en
dit was immers haar laatste vrije wandeling?
Nu kwam ze in de straat waar ze wonen zou en ze zocht het huis.
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Dáár - aan den overkant; - het was hoog en deftig. O, dat kon zij ook zijn. Ze stapte
er recht op aan, met opgeheven hoofd.

III.
In het groote huis regeerde Paula. Ik houd hier de leidsels, had ze aan Roel geschreven;
sjonge, ik heb drie afgeleefde paardjes te besturen, 't is mooi dat ik flink met mijn
tong kan klakken, dat heb ik van jou geleerd. Het werken deed haar goed, maar in
de tijden van rust had ze wel het liefst haar oogen dicht gedaan, en had niets geweten
van al dit nieuwe. Eerst eischte mevrouw veel van haar; altijd waren er klachten,
altijd kleine scherpe aanmerkingen. Dan probeerde Paula te glimlachen, maar dikwijls
moest ze zich fier oprichten en een anderen kant uitkijken, anders lukte dat niet. Of
ze hield haar hand voor haar oogen en zei: een ontevreden gezicht? de mondhoeken
omlaag? Maar dan moest ze heel zeker zijn van haar succes, omdat dit hoog spel
was. Ze zou het nooit doen als mijnheer erbij stond, of Aagje, de oude meid. Want
hoe zou mevrouw hun kunnen toonen dat ze nog wel lachen kon? O, een lach dien
het heele huis kon hooren, daarnaar verlangde Paula zoo. Een lach in de stoffige,
kale werkkamer van mijnheer, waar een paar herbergtafeltjes stonden en een
brandkast, en waar de oude kranten werden bewaard. Mijnheer zat er 's morgens,
van tien tot half twaalf. ‘Ik orden mijn papieren’ zei hij haar, maar het bleef er altijd
even rommelig. Als ze hem kwam roepen, hield ze den deurknop in haar hand. ‘Komt
u’ zei ze; meer woorden vond ze niet. En ze was toch Paula, die altijd de menschen
trachtte te naderen, die zoo vaak zich zelf had hooren zeggen: hier moet eens een
beetje gezelligheid worden gebracht. Dan nam ze haar rokken wat op, en stond ineens
middenin de kamer. Maar een man als mijnheer Mijnholt had ze nooit eerder ontmoet.
Ze vergeleek hem soms met een muis, menschenschuw, en bang voor licht, die
stilletjes aan oude papieren knaagt. Zijn gezicht was zoo droog en vaal, en zijn geest
zou stellig benepen zijn. Misschien wist hij zich wel sinds jaren, jaren in den val.
Kinderen waren er nooit geweest, en mevrouw was misschien zenuwziek geworden
door haar werkelooze leven? Mevrouw maakte slechte nachten. Ze kon het donker
niet verdragen; het drukt op mijn borst, zei ze. Uren lang zat ze woelend in haar bed
en liet het licht branden. Ze wilde lezen of eten, ze wilde haar linnenkast overhoop
halen en kleeren zoeken die haar niet zoo vreeselijk zouden hinderen aan haar lijf.
Paula praatte zachtjes tegen haar, kalmeerend; onderwijl schoot ze gauw in haar
pantoffels en dronk koud water om den slaap te verdrijven. En dan bedacht ze steeds
iets nieuws. ‘Zie zoo, nu zoek ik het dunste hemd uit dat er is, en dat trek ik u aan.
Maar eerst besprenkel ik het met eau de cologne.’ Ze sprak
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langzaam, een beetje geheimzinnig. ‘Fransche eau de cologne natuurlijk, die droogt
op tot eau de Paris.’
Ze stond voor de groote linnenkast en dacht: zeldzaam, zoo'n keur van ondergoed,
het is haast onfatsoenlijk, en dan dat dikke, logge lijf van mevrouw, precies een vet
konijn. Maar nu begon ze alles te prijzen: de nette stapeltjes, het sneeuwige wit, en
al die kant, heel chic, heel voornaam. Mevrouw werd stil en glunderde. ‘Legt u een
volledig stel uit’ zei ze, ‘dan kan ik het morgen aantrekken. Nee, nu niet, het is nacht.’
Maar Paula deed wijs die laatste opmerking nog wat te negeeren. Ze bekeek de
parfums en de zijden sachets. ‘Wanneer mag ik eens zien wat u hebt op het gebied
van zakdoeken?’ ‘Nu niet; o, allerlei heb ik; laten we nu gaan slapen.’
Dan sloot Paula voorzichtig de spiegeldeur en liet mevrouw zelf het licht uitdraaien.
- Ook begon mevrouw wel te praten over het boek dat ze 's middags gelezen had. Ze
hield van Engelsch, van Florence Barclay en Williamson.
‘Ligt dat kleine roode boekje hier nog, zuster, Set in Silver? Het is heel mooi,
vooral de reisbeschrijvingen. Och, geeft u het even. Mijn man leest ook altijd 's
nachts, maar hij snurkt ook gauw weer; mannen slapen altijd meer dan ze zelf denken.’
‘Ja, reisbeschrijvingen zijn erg boeiend, en Williamson praat zoo mooi over oude
kerken, hè?’ Ze reikte het boekje aan.
‘Nou, dàt vind ik juist niet zijn fort’. Mevrouw begon te bladeren.
‘Eigenlijk zoek je dikwijls tevergeefs naar de mooie passages.’ Paula ging weer
in bed liggen en zweeg. Zoek jij maar, dacht ze.
‘Herinnert u zich die geschiedenis met den diamanten ring?’
‘Ja, zeker; - ik denk zoo wat op bladzij 150’.
‘O nee, eerder’.
‘I'm not quite sure’.
Er verliep eenige tijd. Mevrouw werd hier en daar geboeid, las weer verder.
‘Eigenlijk staat er in een boek nooit wat je zou willen dat er in stond’. Paula
glimlachte. ‘Nee, och. Misschien schrijft u zelf nog eens - het rechte’.
‘Ik? bewaar me - het lijkt me een monnikenwerk.’ Het boekje ontgleed haar hand
en Paula nam het. ‘Laat u het niet op uw buik liggen, dat is verkeerd’ - en nu droomde
ze al bijna weer.
Als het dag was geworden, sliep mevrouw rustig. Daardoor had Paula de
morgenuren voor een groot deel aan zich. Maar toen ze twee weken in het huis
woonde, werd Aagje, de meid, ziek. ‘Zuster,’ zei ze onomwonden, ‘het zit me al zoo
lang op mijn luchtpijpen, en nou kan ik het waarnemen’.
‘Zeker’ zei Paula. Maar ze stuurde mijnheer naar de arbeidsbeurs om tijdelijke
hulp. Nu had ze het druk, maar ze regeerde allen en hield
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daarvan. Ze pakte mevrouw iets flinker aan, onwillekeurig, doordat ze 's nachts meer
naar rust verlangde, en het scheen mevrouw goed te doen. Een maand lang repte
Paula zich door het huis; ze was overal tegelijk en was nog geduldig, ondanks haar
haast. Toen herstelde Aagje. En een milde, warme zomer stond tusschen de aarde
en den hemel. Paula voelde zich blij worden. Er woei zoo veel lieflijks door de lucht,
helle klank van kinderstemmen, bloesemgeur, woei zelfs dit huis binnen, dat haar
dikwijls was voorgekomen als een mijnschacht, zoo hoog en somber. Mevrouw
verklaarde - niet zonder telkens iets van haar woorden terug te nemen - dat ze zich
beter voelde. En Aagje had zich aan Paula gehecht. ‘Vier weken’ zei ze, ‘vier weken
heeft ze me stijf in bed gehouden, en altijd liep ze maar de trappen op en neer, wel
honderd treden’. Paula sloeg haar handen tegen elkaar, vlak voor Aagje's gezicht,
toen ze dat hoorde. - ‘Schep niet zoo op, jij met je honderd treden;’ - en toen had
mevrouw gelachen. 's Middags hielden ze nu een thee-uurtje. Aagje droeg met zorg
al het benoodigde binnen en mevrouw maakte toilet. Mijnheer kwam nooit voor hij
werd geroepen. ‘Eigenlijk’ zei Paula hem, ‘bent u een gemakkelijk soort man’.
‘En als ik nu nog maar leerde te zwijgen, hè? dan was ik volmaakt’.
‘Zwijgen leer jij nooit’, zei mevrouw.
‘Omdat ik jou geen volmaakte man gun’.
De oude Aagje zuchtte hoorbaar.
‘Ja Aag, dat's nou het huwelijk.’
Mijnheer praatte door. Zwijgen zou bovenmenschelijk zijn. Per slot bleef een ieder
alleen met de stem van zijn smart. Had Heine het niet gezegd: Da würden wohl
alleschweigen, nur nicht sein eigner Schmerz’. - ‘Verder?’ vroeg Paula.
Da müsst er die Lanze neigen
wider's eigne, klagende Herz.

‘Let op’, en hij stak een magere wijsvinger omhoog. ‘Müsst er, müsst er, - maar hij
doet het niet, en we doen het geen van allen, we mopperen maar, we zijn allen ridders
van de droevige figuur.’
‘Zal ik u zeggen wat u bent?’ Ze bracht haar gezicht dicht voor het zijne. ‘Een
“Schmoller”, dat's nou het rechte woord. Ik heb er al eerder naar gezocht, maar
doordat u Duitsch praatte, schoot het me te binnen; een echte Schmoller’.
‘En jij? Lieve God, wat een vrouw ben jij’. Lachend keek ze op en zag zich zelf
ten voeten uit in de spiegelkast. Want mevrouw liet de theetafel juist daar zetten.
‘We hebben er toch de meeste ruimte’, zei ze.
Het heldere blauw van haar japon om armen en borst, de witte boeze-
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laar met banden over haar schouders. En dan haar lachende kop, wat een rijkdom,
god, wat een weelde: een menschengezicht. Ze wist heel goed dat ze haar eigen
gezicht lief had, en dat de meeste menschen haar niet eens mooi vonden. Maar de
meeste menschen vonden misschien ook de wereld niet mooi? de stakkers. Prachtig
was de wereld. Alleen hier, zoo vlak voor den spiegel, hier viel een grijns. Hun heel
kleine wereldje geleek een poppenkast. Mijnheer, der wunde Ritter, maakte geen
slechte. Jan Klaassen, en de dikke Katrijn. - Maar ze stond op en verschikte iets aan
de dekens van het bed. Ze wilde zoo niet denken; - de stakkers - stakkers. ‘Aag, jij
nog thee? riep ze door de open deur. Toen kwam ze weer dichter bij den spiegel en
keek mijnheer aan.
‘Hoeveel Heines kent u wel van buiten?’
Hij schudde zijn hoofd. ‘Dat weet ik niet’; en langzaam zei hij, als bekende hij
een schuld: ‘dat is van vroeger’.
Ze glimlachte. ‘Voor mij ook, zeker, van vroeger; maar wat heeft dat nog een
macht over ons.’ Hij antwoordde niet en ze zag hem nu als nooit te voren: berustend
in een toch zoo grillig, onbegrepen levenswonder. Alle spot was weg uit zijn gezicht,
er was alleen een matte goedheid. Ze wilde naar mevrouw kijken; ze moést weten
of die het ook zag, maar ze dorst niet. Ben ik dan ooit bang voor een mensch? vroeg
ze zich af. Aagje kwam binnen. O, van Aag hield ze. ‘Oudje, eigenlijk moest ik jou
geen suiker in je thee geven, want je wilt drie schepjes’.
‘Nietes, anderhalf’.
‘Goed, dan krijg je er twee. Aag, wanneer gaan wij eens samen aan de rol?’
‘Nou, daar ben ik toch zeker te hoekig voor’. Ze keek in den spiegel en trok een
vies gezicht.
‘Maar toen je jong was, zag je er wàt aardig uit’.
‘Ben ik u dan toen eens tegen het lijf geloopen?’ Ze sprak met opzet heel teemerig,
maar toen Paula haar aankeek, lachten ze beiden. Het werd mevrouw te veel.
‘Zuster’ zei ze, ‘u zou toch eens kunnen bedenken dat ik hoofdpijn heb’.
‘Hoofdpijn? erg? Even wat reukzout’. Ze deed de linnenkast open en zocht het
fleschje. ‘Zelden heb ik zulk mooi linnengoed gezien. Hoe rijk bent u eigenlijk?’
‘Och’, zei mevrouw met een zucht - ‘ik heb wel eens een erfenisje gekregen’.
Mijnheer knikte. ‘Telkens eens een erfenisje, tijdens haar huwelijk, zooals een
andere vrouw.... Nou ja.... neem me niet kwalijk. Kinderen hebben we nooit gehad,
zuster’.
‘Neen’. Voorzichtig nam ze mevrouw's hoofd in haar arm en bracht
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het fleschje onder haar neus. ‘Niet al te diep snuiven, hoor, en heusch, slappe thee
is goed tegen hoofdpijn’. Ze schonk nog eens in.
‘Morgenavond’, zei mijnheer, ‘is er een liefdadigheids-concert in den tuin van de
Harmonie. Daar moest u heen gaan, zuster’.
‘Ja, dat zou ik wel willen. Tenminste, als mevrouw goed is en denkt dat ze slapen
kan’.
‘O, ik zal me heel goed voelen. Als ik wil, dan mankeert me niets, volgens jullie
dan altijd.’ Er kwam een traan in haar oogen, die ze niet wegveegde. Paula nam haar
hand. ‘Stil nou maar’, zei ze, als tegen een kind, ‘stil nou maar; morgen is een andere
dag, dan kunnen we toch nog zien’.
Mijnheer stond op en liep de kamer uit.
Voor den spiegel zaten de beide vrouwen.
De late schemering verdichtte zich tot nachtduister onder de boomen. Stil hingen de
ronde lindenblaren, alleen het spichtige loof van de berken ritselde soms even,
kantelend om en om. Nu zweeg de muziek en de lichten in de tent werden gedoofd:
het was pauze. Ze vond het wel goed, daar zoo alleen te zitten in een uiterst hoekje
van den tuin. Menschen schoven aan haar voorbij, lachend en fluisterend; - o, ze was
in lang niet alleen geweest. Misschien was dàt wel de laatste maal, dien avond dat
ze van Joost afscheid nam. Maar ze moest het niet altijd noemen: afscheid; dat klonk
naar verdriet en tranen. En was ze nu bijna geneigd er een traan om te laten? Och,
ze had toch wel het een en ander met hem doorgemaakt. Zoo dikwijls had ze gedacht
zich aan hem over te geven. Ja, ja, zei ze soms, ik zal van je houden. ‘Wanneer’
vroeg hij, ‘wanneer denk je ermee te beginnen?’ Dan moest ze haar gezicht afwenden.
‘Vraag me dat niet - ik weet het niet’. En dan was er tusschen hen niets dan droefheid.
Ze herinnerde zich een avond dat ze in zijn omarming had gezeten, en aldoor bij zich
zelf herhaalde: nu is het toch goed, nu hoef ik niet meer aan dien ander te denken.
En ze kuste hem, met steeds gretiger mond. Maar toen hij haar naar huis bracht, en
ze in de onverschillige straat liepen, waar niemand naar hen keek, toen kon ze den
schijn niet volhouden. De wereld stond tegenover haar, en ze moest door de wereld
heen. Ze zou het nooit kunnen met deze leugen in haar hart, die haar zwak maakte.
Vreemd, ze zat hier nu in dien tuin. Er werd muziek gemaakt, maar ze kon niet
luisteren. Er kwam en ging ook zoo veel in een menschenleven. Het donkerde, en
de enkele lantaarns stonden nu in hun eigen lichtkring. Paula tuurde voor zich uit.
Een man liep dicht langs haar, slenterend, alleen. Ze zag hem, zonder denken. Maar
hij stond stil, daardoor bleef ze naar hem kijken. Nu stak hij een cigaret aan en toen
hij de brandende
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lucifer weggooide, wist ze: het is Leopold. Hij was haar maar een enkelen stap vooruit,
en dus kwam ze hem ook meteen opzij.
‘Leopold’.
‘Paula Weevers’. Ze glimlachten en gaven elkaar een hand.
‘Tja, dat we elkaar nog kennen’.
‘Verwondert je dat?’ vroeg ze.
‘Ik weet niet. Natuurlijk heb ik je goed gekend, van naam en familie. Maar hebben
we elkaar ooit eerder ontmoet?’ Nu lachte hij vroolijk, en het ging als een schok door
haar heen, de herinnering aan dien lach.
‘Ja, ik begrijp van wèl, want hoe wist ik anders onmiddellijk dat jij het was en je
bent niet eens in uniform’.
‘Heb je gehoord dat ik verpleegster ben?’
‘Ja - ik denk door Jet Swengers’.
‘Maar vroeger droeg ik ook mijn uniform nog niet’.
‘Vroeger? Nee - ik weet het: toen droeg je een baljurk’.
‘Van heel licht grijze tulle’.
‘En je zong: holder Blütenmai, o komm' herbei’.
‘Hè, dàt had je nou moeten vergeten’. Zachter voegde ze er bij: ‘Jij speelde daarna
de eerste Novellette van Schumann’.
‘Och, en dat zeg je zoo - e....’
‘Ja - zoo - met wijding, hè?’
‘Bijna wel’.
Ze liepen voort, zwijgend even en kwamen bij een oude schutting waarin een deur
was. Hij legde zijn hand op de klink. ‘Wilde jij het programma hooren na de pauze?
Ik kon niet goed luisteren’.
‘Ik ook niet’.
‘Ga dan mee, door dit deurtje’.
‘Ligt daarachter onze kindertijd?’
‘Vanavond wel, misschien. Maar er placht een stuk verwaarloosde tuin van de
Harmonie te zijn, dan weer een schutting met een deurtje, dan de tuin van een café.
Wat wil je drinken?’
‘Roode limonade met een rietje’.
‘Goed zoo’.
‘En jij dronk wijn, zeg, je was een heele man’.
‘Ja? in jouw oogen - je bent jonger dan ik’.
‘Toen - ja’.
Ze gingen aan een klein tafeltje zitten en keken elkaar onomwonden aan.
‘Je bent niet anders dan ik dacht; zie je, ik heb je wel een beetje ouder laten worden,
zoo nu en dan’.
‘Daar deed je wijs aan’.
‘Misschien zou ik je zelfs die eerste Novellette anders laten spelen nu.
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Er naderde een kellner. ‘Zoo - enne - mag ik nog wijn drinken? of ben ik nu aan de
bitter toe?’
Ze lachte. ‘Daarin laat ik je vrij.’
Met een enkel woord vroeg hij naar haar werk in deze stad en terwijl ze van
mijnheer en mevrouw Mijnholt vertelde, voelde ze nog sterker de vreugd van dit
uur, voelde de jonge daadkracht van haar wezen. Eenmaal onderbrak ze zich zelf en
hief haar hand op. ‘Hoor, een vleugje van ons concert.’
‘Ja - het koper - wel aardig, hè? Ik zit hier dikwijls en dan komt die klank me
achterhalen’.
‘Vind je niet dat je op een piano tamelijk goed die zelfde helle koperklank kunt
maken?’
‘Jawel’.
‘Je bent nu stellig een groot pianist’.
‘God bewaar me’.
Ze knikte ernstig - ‘Ja.’ En plotseling had ze het gevoel dat ze hem toch niet alles
zeggen kon, niet alles. Ze wist niet waardoor dat kwam, nu, terwijl ze juist nog zoo
blij was. Want hij had immers dadelijk zijn jeugdherinneringen willen verloochenen?
Tja, een groot woord: verloochenen; hij moest dat niet hooren. Zoodra hij haar naam
hoorde, wilde hij ook zeggen: ik ken je niet. Maar hij voerde haar door twee wankele
deurtjes naar hier - waarom dan?
Ze vertelde verder, probeerde luchtig te doen.
‘Zing jij nog?’ vroeg hij.
‘Jawel, zoo onder het werk door, nooit meer naast een piano. Ik ben te vrijgevochten
voor een begeleiding, en ik transponeer voortdurend.’
‘Kan ik me voorstellen. Misschien heb je ook geen piano?’
‘Neen. Bij mijn patienten vind ik soms zoo'n rammelkast staan.’ Ze haalde haar
schouders op. Hij vroeg nu naar haar ouders, en wanneer ze gestorven waren. De
zijne leefden nog, ja, gescheiden. O, dat wist ze? Natuurlijk - goed. - Maar ze moest
niet zeggen dat ze het indertijd wel had voorzien.
‘Nee - nee’.
‘Je had je oogen anders niet in je zak’.
‘Maar ik keek alleen naar jou’.
Ze zwegen even. Dan stond ze op. ‘Och, zie je, ik was een kind, enne’....
Ze praatte zacht, zonder hem te zien, den donkeren tuin in.
‘Ja?’
‘Enne’ - Nu keek ze hem weer aan, als in 't begin. ‘Mag ik het zeggen?’
‘Graag, Paula’.
‘Later heb ik je genoemd: den prins van mijn jeugd. Ik heb drie groote
herinneringen aan je. Eén daarvan hebben we even opgehaald: die kinder-
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partij bij je ouders; de andere - laten we rusten. Kom, kom, het is goed zoo’.
Ze liepen naast elkaar voort. Nu, in 't donker, was de stad haar vreemd. En het
eigen leven ook leek vreemd. Alleen haar jeugd, die kende ze weer. Maar stap na
stap wisselde het heden met die voorbije jeugd. Ze zou thuis komen, bij Roel. Kon
ze dan zingen onder het werk? En zou ze Jet een mooi verhaal opdisschen over
Leopold? Jet wist zoo het een en ander van haar, maar dit niet. En dit leek nu alles
te zijn. Toen ze naast hem zat in den schouwburg - dat was hun laatste ontmoeting
- toen werd het leven zoo groot en diep, 't was of ze erin verzinken zou. Alleen door
zijn nabijheid, als aan zijn hand, bleef ze overeind staan, en keek de wereld in, de
mooie, slechte wereld. Ze leerde wel heel veel, dien eenen avond: ze wist plotseling
alles wat hij wist. Toch bleef hij haar steun; ja, het moest zeker wel, dat een mensch
zoo veel begreep. Ze dacht dat ze huilen zou in haar bed, stilletjes, haar hoofd onder
de dekens - maar ze was zoo blij en trotsch. Zoo moest een meisje zich voelen dat
tot vrouw was gemaakt.
Nu liepen ze zwijgend voort in dezen zomeravond. Weer wist ze zijn nabijheid.
Ze dacht of ze misschien niet het heele leven met hem was doorgewandeld, zonder
hem te zien, maar nu, aan 't eind, mocht ze hem groeten.
Hij stond stil voor het huis van Mijnholt. ‘Zeg me nog één ding’, vroeg hij. ‘Hoe
oud was je, toen we elkaar voor 't laatste ontmoetten?’
Ze hoefde zich niet te bedenken. ‘Vijftien’.
Hij glimlachte.
(Wordt vervolgd).
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Kroniek.
Boekbespreking.
Emmy van Lokhorst, Bart Jorgen, Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar's
Uitgeversmaatschappij, 1922.
Bart Jorgen is de zoon van Dr. Jorgen, zelf directeur van een klein museum - oudheden
blijkbaar, schilderijen en historische curiositeiten - dat ergens in Den Haag moet
verborgen zitten. - Het is pas midden in het boek dat wij plotseling merken in Den
Haag te zijn. - Barts moeder sterft, als het ventje nog heel jong is, en zijn vader
hertrouwt, wij vernemen niet uit welke beweegredenen, met... mogen wij zeggen
‘een vrouw’? Is een kapstok hier geen juister definitie? De kleine Bart kan het met
dit meubel niet goed vinden, ook niet als hij wat grooter is geworden; zijn jeugd is
dientengevolge allerakeligst; want ja, wat zijn vader voor iemand is, dat heb ik
eigenlijk niet goed begrepen, maar qua vader moet men hem zonder twijfel een
geweldig prul noemen. Na niettemin met klaarblijkelijk succes het gymnasium te
hebben afgeloopen - een zwakke, eenzelvige jongen, droomerig en gevoelig, een
tijdlang wat verliefd; meer weten wij er ook al niet van! - gaat Bart in de letteren
studeeren, te Leiden. Daar de verzorging van een nog zwakker zoontje uit zijn nieuwe
huwelijk den vader noopt, zijn betrekking opgevend, in Gelderland te gaan wonen,
moet Barts studie uit zijn moeders erfdeel bekostigd worden, en groot schijnt dit niet
te zijn, want na een paar jaren kan vader hem maandelijks nog maar de helft sturen
van wat oorspronkelijk zijn maandgeld bedroeg, en waarvan hij blijkbaar netjes leven
kon, want hij is lid van 't corps geworden. Dit feit doet, zonderlingerwijze, Bart
Jorgen binnen weinige weken tot absolute armoede vervallen, zóó zelfs dat hij als
logies genoegen nemen moet met een zoo goed als ongestoffeerd en ongemeubeld
hok, dermate vuil en verwaarloosd, dat menige landlooper er zijn neus voor opgehaald
zou hebben. Niettemin studeert hij steeds ijverig door - vooral in Kalff's Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde - en weet tot verdere bestrijding der onkosten een
baantje op een ministerie te veroveren. Het is ook in deze levensperiode dat Bart een
paar meisjeskennisjes uit zijn prille jeugd terugvindt en zich innig bij hen aansluit;
deze meisjes hebben een krankzinnige moeder, welke sterft. Bart promoveert kort
daarop en trouwt met het jongste der meisjes, na eenige strubbelingen weliswaar,
waarbij o.a. gebleken is, dat ook de oudste hem lief heeft, hij haar feitelijk hooger
stelt dan haar zusje en 't gevoel heeft ook veel beter bij haar te passen....
Ziedaar het ietwat mager verhaaltje, dat mij voorkomt niet zonder
onwaarschijnlijkheden te zijn. Evenwel, ik ben ervan overtuigd, bij duchtige
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concentratie van de schrijfster, en mits zij er bij voortduring de volle maat van haar
innigheid en geest aan zou hebben gegeven, ware ook van dit min of meer
onwaarschijnlijke verhaaltje iets moois te maken geweest. Helaas, die zoo noodige
concentratie heeft haar blijkbaar ontbroken en van innigheid is maar op eenige weinige
van de 318 boekpagina's sprake. Tengevolge - zou ik zoo denken - van het telkens
weer eens opnemen van haar roman, zonder zich er dan telkens genoegzaam in te
werken, deed de knappe en vlotte schrijfster, vooral in het begin, allerlei
schrijfmanieren en auteurshoudingen wisselen; nu en dan b.v. vertelt zij als van den
kleinen Bart uit, ziet als 't ware door zijn oogen, om in de volgende alinea - ja soms
nog in dezelfde - plotseling alles weer met haar eigen zintuigen waar te nemen, met
haar eigen gedachteleven te verwerken, en dat wel op zeer onderscheiden tonen:
ernstig realistisch, vlak realistisch, ironisch, leuk humoristisch.... Deze
leuk-humoristische toon gaat haar het natuurlijkst af, zou ik zeggen; ook treedt bij
dezen toon haar auteurspersoonlijkheid het scherpst-gemarkeerd naar voren.
Een voorbeeld (bl. 15): ‘Eens had hij de stilte aan tafel verbroken door aan juffrouw
Donk te vragen of zij ook een klein meisje was geweest. Juffrouw Donk trachtte dit
niet te ontkennen. Maar op zijn vraag of ze toen ook lang haar met een strik erin had
gedragen ging juffrouw Donk niet in. Ze maakte hem opmerkzaam op de hoeveelheid
boontjes die nog op zijn bord lag en scheen daarmee de zaak als afgedaan te
beschouwen.
‘Bart bekeek met nieuwe belangstelling juffrouw Donk's haarknoetje en besloot
bij zichzelf dat juffrouw Donk niet zulk mooi lang haar kon hebben gehad als
Carolientje, want dan was er wel wat meer van overgebleven’.... Na zulke stukjes
wenschte ik, dat het geheele boek in dezen toon mocht zijn geschreven, doch helaas,
er bleken er maar enkele, en dan nog telkens zeer korte, van te zijn.
Een tamelijk omslachtig verhaal van Barts omgang met Hennings, een
socialistischen jongen schrijnwerker, die aan tering sterft, een ander van zijn losse
verkeering met Mary, een vrouwtje van het ondernemende en weeldelievende soort,
ze zakten van slapte, gebrek aan gang en animo, bijna in elkaar. Op tal van plaatsen
in dezen roman gelooven wij eenvoudig niets meer van 't geen de schrijfster ons daar
vertelt, en krijgen wij ook geenszins den indruk dat zij al haar best doet het voor ons
aannemelijk te maken. Zoo de voorstelling van Barts promotie, waarbij zij een soort
revue van de totnogtoe ten tooneele gevoerde personen organiseert. Zij allen komen
Bart feliciteeren! Verreweg het beste van het boek is m.i. het laatste gedeelte, althans
voor zoover daarin verhaald wordt van Barts omgang met Lucie en Rose, de beiden
hem liefhebbende zusjes, een ‘liefdedrama’ zooals Emmy van Lokhorst al meermalen
getoond heeft levend en overtuigend in scène te kunnen zetten. Overigens....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

207
mogen wij maar zwijgen en de knappe schrijfster een spoedige en volledige revanche
toewenschen?
Nog even dit: Emmy van Lokhorst woont te Parijs, en Parijs is een mooie en
levendige stad. Toch zou men haar kunnen doen opmerken, dat het ook in deze drukke
en verleidelijke omgeving niet tot de onmogelijkheden behoort, zich af te zonderen,
zich op te sluiten desnoods, met iets dat immers alleen door onverdeelde aandacht
en absolute toewijding tot leven en schoonheid gewekt worden kán....
H.R.

J. van Oudshoorn, Verhalen, Amst., Mij v. Goede en Goedk. Lect., 1921.
Zes verhalen en wie ze gelezen heeft voelt iets van dompe berusting in zijn bloed;
een vreemde, drukkende spanning is vanuit den geest der woorden in hem
overgevloeid. Het pleit voor de suggestieve kracht van den verteller dat zulks kon
gebeuren, en het is dan ook boven elken twijfel verheven of wij hebben hier te doen
met een volmaakt-eerlijk, een diep-ernstig werker. Zelfs waar hij verward raakt en
omslachtig wordt, blijft men beseffen dat van mooi-doenerij geen sprake is. Donker
en ernstig is de ziel die hier haar waarheid zoekt en haar bij oogenblikken vindt en
houdt, doch haar telkens weerom verliezen moet.
Misschien is dit een van de meestkenmerkende eigenschappen van dezen schrijver:
de snelle eb en vloed der gevoelens. Alles golft en deint van onrust, het wankele
evenwicht van èven-gewonnen dingen bewerkstelligt een nachtmerrie-achtige sensatie
van durende onvolkomenheid. Want alles is mineur, droef en omfloersd, als bevond
men zich in een doorregend, nachtelijk gebied, waar sterren versluierd glanzen achter
nevelen en telkens onzichtbaar worden, zoodat heel de aarde troosteloos en somber
schijnt. De ziel die zich in deze verhalen uit, is een wonderlijke samenstelling van
kracht en onmacht. Zij is meedoogenloos-eerlijk voor zich zelve en wie zou hierin
niet een sterke macht ten goede erkennen?
Deze mensch weet wat het is zich in de wereld te objectiveeren, d.w.z. buiten zich
zelf te treden en zijn eigen-ik vanuit een tweede, zelfde ik, te aanschouwen. Het
sterkst treedt deze macht naar voren in ‘Oorlogsdruk’, een der beste vertellingen van
den bundel. De machtelooze droomer, in een toestand tusschen waken en slapen,
afkeerig van den dooden regen-Zondag, verwezenlijkt zijn angst in droom-gestalten.
Het zijn vlottende visioenen van oorlogswee. En als zijn immer zoekende geest de
drijvende machten van het ondragelijk wreede kwaad op te sporen tracht, dan ziet
hij dat de moordenaars-gestalte uit zijn voordroom, dien hij eerst niet begrijpen kon,
zijn eigen wezen is. Hij dus ook. Hij weet zich mede schuldig. Dit is zijn kracht.
Maar machteloos is hij tevens. Hij denkt niet aan hernieuwing. Hij schijnt slechts
zelf-erkentenis te zoeken. Géén poging tot hervorming.
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Het lijkt of de geest van den mensch die in al deze verhalen beschreven wordt, zich
in het zelf-bekennen zoo eindeloos uitput dat hem geen kracht tot een greep van
hoogere orde overblijft. En in ons blijft een treurnis, want juist van zulk een mensch
zou men veel kunnen verwachten.... Flauw, als het ademen van een stervende, zijn
bij hem de aanblazingen van moed en hoop en wil. En hij wéét dit.
‘Eeuwen van inkeer scheidden hem nog van den zuiveren mensch, en de eenige
weg dien hij open vond, was het smalle pad van zijn eenzaam moeilijk streven’.
‘Inkeer?’ Een wedergeboorte alleen zou hier redding beteekenen.
Toch zijn er momenten van bijna mystieke zelf-openbaring waarin de glans van
een beter leven gloort, doch deze lichtsprankeling vermag niet het vuur op te laaien.
Het hoog en teeder oogenblik verflenst zacht, als een zwakke bloem.
Misschien is de laatste vertelling wel de schoonste van den bundel. Het heet
‘Afscheid’ en beschrijft niets dan wederom een kwellende zelfbespiegeling. En toch,
hoe ontroerend! Een oude moeder die sterven gaat, een zoon die verlof heeft genomen
om in haar nabijheid te zijn. En verder niets, want zij spreken geen van beiden hun
gevoelens uit. De moeder is te zwak, te verweg reeds en ook in de benepen
burgerlijkheid van haar staat te zeer verdroogd dan dat zij bij machte zou zijn om
haar gevoelens van wijde liefde, juist voor dezen jongen, tot uiting te brengen.
De zoon zelve is te analytisch en te beschaamd. En deze diep-deernis-waardige
wezens, met hun liefde en onmacht bewegen in het verhaal wonderlijk schoon als in
een toovercirkel, geluidloos, droomerig en droevig; zij zien elkaar en ontgaan elkaar,
tot, in een glorieus oogenblik, in twee, drie woorden, de overheerschende liefde zich
blindelings uitstort. Het is zoo menschelijk en eenvoudig, er hangt zulk een berustende
wijsheid om dit innerlijk gebeuren, dat de aandachtige lezer, ondanks het bijna zeurige
tempo en de benauwende sfeer, opeens een lichte vreugde in zich gewaar wordt.
Die sensatie is bij deze lectuur zeldzaam. Want bij ‘Verzoening’ blijft de stemming
wankelend en dof, ‘Aan Zee’ is onbevredigend van het begin tot het eind, al heeft
het scherpe en zelfs geestige détails. En de andere twee verhalen zijn te labyrinthisch.
Als ik mijn oogen sluit heb ik opeens een beeld van een mensch die weg is om
water te gaan scheppen uit een ouderwetsche put, doch die, verrast door zijn beeld
in de diepte, roerloos blijft staan en zich zelven aanstaart. Hij versmacht van dorst,
doch hij is te loom van het kijken om het frissche water naar boven te halen.... Hij
trekt grimassen en schreit, maar het emmertje blijft boven zijn hoofd roerloos hangen.
J. DE W.
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Louis Couperus, Iskander. Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar's
Uitgevers-Maatschappij, 1920.
Gaat het, naar ik uit gesprekken met vrienden vernam, niet meerderen, met de laatste
werken van Louis Couperus, als mij? Wij missen er iets in. Ze zijn natuurlijk wel
altijd onmiskenbaar van Couperus; wij vinden wel in elk zijner werken veel van zijn
superieure, fijne qualiteiten weer, óók zijne eigenaardigheden; - maar er blijft toch
in ons, ondanks alles, een gevoel van teleurstelling en van onbevredigdheid. Wij
krijgen niet den g a n s c h e n man. Het is slechts de oude dichter t e n -n a a s t e -b i j
- het is Louis Couperus o n g e v e e r . Wij herinneren ons, dat het al begon met Va n
o u d e m e n s c h e n , waarover, destijds, de schrijver harde woorden heeft moeten
hooren. Is dit nog de oude dichter, de schrijver van Eline Vere, dien wij eenmaal
hartstochtelijk vereerd hebben? Is hij het althans als schrijver van dezen roman van
Alexander den Groote?
Er is, jaren geleden, een boekje verschenen van George Moore, D e A p o s t e l ,
- een scenarium. Het wilde, in dramatischen vorm, gestalte geven aan eene veel
vernomen ‘verklaring’ - verklaring van Jezus' opstanding na den kruisdood, voor
wie in het Wonder niet geloofden. Jezus zou niet dood, Hij zou slechts schijndood
geweest zijn. Enkele getrouwen zouden Hem genomen uit het graf, en in den nacht
in de woning van vrienden ondergebracht hebben. Aldaar zou Hij verpleegd en tot
herstel gevoerd zijn, waarna dan de Christus niet meer tegen zijne vijanden gestreden,
doch zich begeven zou hebben, in een bergklooster der Esseeërs, om er als dienende
broeder Zijne dagen te verbrengen.
Middelerwijl echter zou de legende van het Wonder van Christus' opstanding de
geesten der dalbewoners onweerstaanbaar veroverd, en Paulus haar als middel tot
verspreiding van het Christendom benut hebben. Hij zou ijverig Jezus' leer, en de
duizenden die in de opstanding des vleesches geloofden gedoopt hebben - - tot zijn
weg hem ook voerde naar het bergklooster der Esseeërs. Daar zou de dienende broeder
opdracht verkregen hebben, den Apostel te ontvangen. En terwijl hij dezen de voeten
waschte, met rein gewaad bekleedde en hem het nachtleger spreidde, zou Paulus,
hem aanziende, plotseling geroepen hebben: ‘Jezus van Nazareth!’ Waarop de Christus
zoude hebben geantwoord: ‘Zie, ik ben het. Ik ben niet weder-opgestaan!’ Waarna
Paulus, in wilde vertwijfeling en waanzin, de hand aan den levenden Heiland zou
geslagen hebben, opdat het geloof aan de wederopstanding des vleesches, als
fundament des Christendoms, behouden bleef.
Het is aan deze geschiedenis dat wij, peinzend over onze oude vereering voor
Louis Couperus, terugdenken. Wij hebben de zelfkruisiging gezien, die dat boek
Va n o u d e m e n s c h e n was. Wij hebben de legende vernomen van de
wederopstanding van den ouden dichter, en
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wij hebben gelóófd. Want hadden wij niet ook zijne leer, eertijds, uit den eigen
dichtermond vernomen? Wij hebben ons doen doopen door zijne vurige apostelen,
en met dezen hebben wij ons begeven hoog in de bergen - het is slechts daar, dat
dichters wonen. Hij heeft de deur van zijne woning voor ons verwachtend hart
ontsloten - was het te vroeg, was het te laat? Want hij hoofdschudde op ons verlangend
vragen - neen, hij was niet wederopgestaan. Wij bevonden hem oud geworden en
gebogen, met oogen ledig van het oude vuur - hij las verstrooid in zijnen brevier
I s k a n d e r ....
Louis Couperus schreef eenmaal boeken, die gesneden waren uit zijn hart,
losgescheurd van zijn levend vleesch. Gesneden van dat groote hart, hetwelk zoo
afgodisch deze wereld van het zijnde liefhad. Die eerste werken, ze zijn gedragen
door eene innigheid die onmiskenbaar is; ze zijn, en z u l l e n zijn, echt en diep, ze
leven, ze zijn schoon en glanzend van gevoel.
Maar Couperus' productie is zich niet in de stijgende lijn blijven bewegen. De
jonge dichter, eenmaal, was vervuld van problemen. Stukken leven, stukken realiteit,
tot z i j n e boven-realiteit geheven, wilde hij beelden, levensgeheimenissen grijpen,
het slechts-door-hem-geziene vorm geven ....en het is, helaas, of hij daarbij eenmaal
gereikt heeft boven de kracht. Of hij zich - hij, met zijn uiterst fijnen denk- en
gevoelstoestel - eens ooit te veel heeft ingespannen, mogelijk zeer vele malen gewond
is geweest. Want litteekens zie ik, vele, in het gelaat zijner phantasie. De dichter is
ouder geworden - en is het niet of hij, schrijvend, ja, nog wel vervuld is van
problemen, doch slechts zoover ze aan dit zwaarder-aardsche verwant zijn, waarmede
het leven van zijn moede hart, al te zeer is vervlochten? Want zijn latere werk schijnt,
om zoo te zeggen, l i c h a m e l i j k e r , minder metaphysisch, minder bewogen door
ontroering en gevoel. Het schijnt te lijden aan die fatale rijpheid, die voor den dichter
dáárom zoo gevaarlijk zijn kan, wijl zij hem licht doet leven in den waan, dat het op
wezen en geheimenis der stof niet meer aankomt, in de éérste en éénige plaats
aankomt, en hem doet vergeten dat niemand ooit schiep een k u n s t w e r k , gaaf en
volkomen, zonder zijn hart te (laat mij mogen zeggen:) o n t p l o o i e n . Gehéél te
ontplooien. Zij verleidt den beste en edelste tot dagwerk van enkel vaardigheid, tot
producten van handigheid, routine en ervaring, terwijl zij den Geest achteloos doet
spelen met de kostbaarste levenswaarden. Tot deze mogelijk eenmaal de te luchtige
greep ontglippen, en ter aarde vallen - gebroken parels....
Doch wij zullen straks wederom den berg bestijgen, en vragen: Is de dichter
weder-opgestaan?
D.TH.J.
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Wilhelm Hausenstein. Barbaren und Klassiker. Ein Buch von der Bildnerei
exotischer Völker. Mit einhundertsiebenundsiebzig Tafeln. München, R.
Piper & Co., MCMXXII.
In mijn aankondiging van Hausenstein's E x o t e n , opgenomen in Ned. Indië Oud
en Nieuw 1921, werd de hoop uitgesproken, eerlang gelegenheid te krijgen, op zijn
bijzondere belangstelling voor de kunst der natuurvolken sterker de aandacht te
vestigen. Deze schrijver toch had mij medegedeeld een groot werk, dat onderwerp
betreffende, voor te bereiden. Dit breeder opgezette boek is in Jan. van dit jaar
verschenen en 't is mij een aangename taak, er hier iets van te kunnen zeggen. Hoe
groot een waardeering het heeft gewekt, kan niet sprekender blijken dan uit het feit,
dat reeds nu, in Mei, het werk B a r b a r e n u n d K l a s s i k e r is uitverkocht! Hoewel
Hausenstein bij zijn ‘Tafeln’ tachtig bladzijden tekst wist te schrijven en een uitvoerig
literatuuroverzicht gaf, waaruit duidelijk zijn wetenschappelijk onderlegd-zijn spreekt,
toont hij in zijn kort voorwoord een klaar inzicht te hebben in het ware aesthetisch
genieten van de afgebeelde kunstwerken. Bescheiden schrijft hij: ‘Bildende Kunst
musz voraus im Bild begriffen sein. Vom Wort her kann ein Verstehen nur unterstützt
und entwickelt, aber nicht gegründet werden. Wer dies Buch in Händen hält, soll die
erste Aufmerksamkeit und Arbeit den Tafeln zuwenden’. Hij plaatst zich niet voor,
maar àchter de door hem bewonderde en beminde kunstwerken, beter, door zich den
mindere te achten van de exotische kunstenaars, werd zijn geest één-in-wezen met
hun scheppend leven. Wat zij aan Schoonheid en Gedachte den beschouwer vermogen
te schenken, moet door toegewijd zien en opmerkzaam waarnemen veroverd worden!
Eerst als dit geestelijk contact met de beelden zelf is verkregen, kunnen 's auteurs
woorden ‘die sich um Deutung und Wertung bemühen’, dit verband versterken en
het inzicht in der Barbaren kunst verhelderen!
Laten wij daarom Hausenstein's boek op zoodanige wijze gebruiken, gelijk hij
zich voorstelt, dat het dient gehanteerd te worden.
De platenatlas is naar de werelddeelen in vijf afdeelingen: Ozeanien, Afrika,
Amerika, Asien en Europa ingedeeld. Slechts twee beelden zijn in de laatste groep
vertegenwoordigd. Waar zou ook het eind wezen, zoo men volledig wilde zijn en de
plastiek geven van de Grieken en Romeinen, van de Christelijke kunst der
middeleeuwen en Renaissance en van de groote beeldhouwers der volgende eeuwen!
Hoofdzaak was, met geheel nieuw en nog nooit of zelden gereproduceerd plastisch
werk uit te komen en treffend te laten zien, hoe groote kunstenaars er gewerkt hebben
bij de wilden der oceanische eilanden van de Stille Zuidzee, bij de negers van Afrika's
oerwouden en bij de Indianen van Mexico en in het Andesgebergte. Daar de
Islamitische prentkunst nog weinig bekendheid geniet in Europa, werden ook enkele
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Persische en Abbasidische miniaturen*) afgebeeld. Zoo geeft dit boek: Barbaren und
Klassiker veel afbeeldingen van kunstwerken, die hoogst belangrijk zijn door het
verrassend-nieuwe. 't Is, of een nog nimmer aanschouwde wereld van machtig artistiek
verbeeldingsleven wordt ontdekt. Met heel andere oogen gaat men de Australische
eilandbevolking en de Kongo- en Beninnegers zien, en ontstellend is het besef, dat
wakker wordt bij de beschouwing der sterk-psychische beeldwerken van de cultuur
der Andesvolken en de beschaving der Mexikaansche hoogvlakte, hoe door de naar
goud dorstende Europeanen, die in de XVIde eeuw Mexico en Zuid-Amerika
veroverden, zoo een schoon levende menschheid van de landen tusschen de beide
groote oceanen te gronde werd gericht!
Ook bij de N. Amerikaansche Roodhuiden moet een sterk geestelijk leven zijn
geweest. Men zie afb. 79: F r o s c h u n d Vo g e l . Welk een monumentaal voelend
kunstenaar heeft dit stuk hout dienstbaar gemaakt aan de uitdrukking van zijn
psychisch bestaan! Machtig is hier in een eenvoudige, doch overtuigende plastiek
het dierlijk leven verbeeld: intuïtieve symboliek! Welk een natuurlijk besef van
stileering en bouw! Opmerkelijk, dat in dit van zoo vèr komend werk de verwantschap
geopenbaard wordt met.... modern Europeesch werk: nog wel van een Hollander:
J.C. Altorf! Ook hier dat rustig oplossen der diervormen in breedgehouwen vlakken,
die de figurengroep monumentaal opbouwen en, meer dan de angstvallig bespiede
zichtbare werkelijkheid af te beelden, de schoonheid van een levend wezen ideëel
weet te verbeelden.
En dan Mexico! Welk een diep gevoelsleven wordt veraanschouwelijkt in die
ineengekrompen steenfiguur met het biddend opwaarts gewend gelaat!
Zoo de smart der menschelijke ziel en de stomgeworden wanhoop psychisch te
verbeelden, openbaart een machtig kunstenaarsgemoed, dat gedijde in de geestelijke
sfeer van een edele volksbeschaving. Want deze smartfiguur is een werk der
gemeenschap. Hier is de stem van heel het volk: 'n gebed in den nacht tot God,
ontroerend in die stille gelatenheid en traanlooze smeeking.
De voor plastische schoonheid ontvankelijken vooral zullen rijkelijk genieten van
de werken der Indiërs, Chineezen, Japanners, van de kunst der Negers†) en Oceaniers.
Maar ook voor de anthropologen en ethnologen is Hausenstein's boek van groote
belangrijkheid. Want het best wordt een exotisch volk gekend in zijn geestelijke
uitingen, in zijn literatuur en kunst. Waar evenwel de geschreven verhalen vaak
moeilijk toegankelijk

*) Band VI van de Ernst Wasmuth, Berlin uitgave: O r b i s P i c t u s , Weltkunstbücherei,
geeft: I n d i s c h e M i n i a t u r e n islamischer Zeit. Daarin o.m. ook: C h i n e s i s c h e
L a n d s c h a f t s m a l e r e i en A f r i k a n i s c h e P l a s t i k .
†) Dat ook in Nederland krachtige belangstelling leeft voor de kunstwerken der Exoten bleek
verleden jaar uit de tentoonstelling van Negerkunst en Primitieve Indonesische plastiek.
Voorts mag gewezen worden op Nieuwenkamp's Bali en Lombok en onze in Elsevier's
Maandschrift aangekondigde uitgave van Barabudur door N.J. Krom en T. van Erp.
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zijn en jarenlange taalstudie vergen, is de spraak dezer kunstverbeeldingen voor elk
artistiek-gevoelige verstaanbaar en openbaart zij den naar het exacte neigenden
geleerde de geheimen van het leven der natuurvolken. Zoo lijkt mij dit boek voor
wetenschappelijke bestudeerders der volkenkunde van bijzondere beteekenis, maar
de eigenlijke waarde ervan moet toch in het aesthetische en religieuze worden gezocht.
Dat de beschouwing en inleving van den geestesarbeid der Exoten nog iets anders
is dan louter schoonheidsgenieten, maar meer dan dat levensverdieping en geestelijke
vernieuwing en opwekking beteekent, waardoor de van natuur en werkelijkheid
gedegenereerden cultuurmensch wederom zin erlangt voor het reëel-zijn der
schepping, daarvan is Hausenstein zich helder bewust. Zijn woord is een getuigenis.
Hij is geen koel bekijker. Heeft voorkeur. Zijn subjectieve vooringenomenheid doet
zijn scherp gestelde zinnen fonkelen. Van de kunst der Wilden zegt hij: ‘Nicht wie
Kunst bei uns führt sie ein unselig abgezogenes Dasein. Nichts weniger ist sie als
l'art pour l'art. Bis zur Grenze des Möglichen und in jedem faszbaren Sinn ist diese
Kunst eine Kunst für die Sache. Kunst ist sie für das Ding, kunst auch für den Zweck.
Es soll etwas mit ihr erreicht werden - eine Aufregung, ein Ergebnis, ein Gewinn’
(pag. 10-11). Hij gaat de Barbarenkunst niet te lijf met een Europeesch kunstjargon,
maar wil den Wilde (wat een woord!) in zijn gemoedsuiting verstaan uit zijn werk,
dat voor dezen bewonderaar machtig en geweldig is als een natuurverschijnsel en
een èven verrassend en fascineerend wonder. Juist dit Wonder mist vaak de kunst
van een door zijn cultuur overheerd volk. Het begrip knijpt den levensstroom af.
Voor Hausenstein ligt het gevaar der klassiek ‘im Bewusztsein von der Kunst’. Dat
hij nochtans klassieke kunst, wanneer zij dit gevaar ontsnapt, en het natuurlijke met
het geestelijke harmonisch vermag te vereenigen, hoogelijk kan bewonderen en
volstrekt niet eenzijdig vooringenomen is voor het Barbarisme, doch boven alles de
oprechtheid en de waarheid in de uiting mint, blijkt zonnehelder uit zijn gevoelige
beschrijving van het Zuid-Indische beeld L a k s c h m i . (p. 31).
De buitengewone werkzaamheid van Dr. Wilhelm Hausenstein maakte het hem
mogelijk, om tegelijkertijd mèt zijn Barbaren und Klassiker nog twee andere
merkwaardige boeken over kunst bij Piper te doen verschijnen: Das Bild, Atlanten
zur kunst I und II: Ta f e l m a l e r e i d e r d e u t s c h e n G o t h i k , belangrijk voor
onze kennis van de oud-Duitsche Meesters vóór Dürer en Grünewald (Michaël
Pacher, Lukas Moser, Stephan Lochner e.a.) en: D i e B i l d n e r e i d e r E t r u s k e r .
'n Woord van lof voor den uitgever, die zoo uitmuntend verzorgd van prentwerk
en druk deze boeken in het licht bracht ondanks den druk des tijds, zeker in
Duitschland niet het minst sterk gevoeld.
ANNE HALLEMA.
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Exposition internationale in de Kunstzaal Kleykamp.
In vergelijking met den stroom van nijverheidsvoortbrengselen der naburige volken,
inzonderheid het Duitsche, die hier de markt overvult, komen de kunstvoortbrengselen
van beteekenis uit den vreemde hier vrij zeldzaam voor. Dit is zeker gelukkig voor
onze graphische en andere kunstenaars, maar het is tevens opmerkelijk in dezen tijd
van voor ons verlokkende valuta-verhoudingen. De oorzaak is hoofdzakelijk, hier
zoowel als elders, dat er weinig belangstelling bestaat voor datgene wat nog niet als
belangrijk is aangekondigd of erkend. Tegenover de buitenlandsche kunst is men op enkele uitzonderingen na - hier vrij sceptisch gestemd en dit vooral tegenover de
moderne Duitsche schilderkunst.
Tegenover deze laatste kan men zich zelfs zoowat alles permitteeren, de algemeene
geborneerdheid en onkunde maken dit licht verteerbaar. Men heeft nu eenmaal
aangenomen, dat hier te lande niet alleen de beste kaas, maar ook de beste
schilderkunst der wereld geproduceerd wordt. Deze smakelooze eenzijdigheid wordt
bovendien begunstigd door bepaalde mercantiele en locale belangen, die er vaak
parallel mee gaan. Maar ook hebben sommige Duitsche critici - die in nauwe
betrekking stonden met den parijschen kunsthandel - ertoe bijgedragen, dat men zich
van de moderne Duitsche kunst een geheel verkeerd beeld vormde.
Wij hebben hier te lande weinig internationale kunstuitwisseling. Onze
kunstproductie overtreft de nationale vraag en is - of was althans - voor een belangrijk
deel gebaseerd op uitvoer, zoodat het buitenlandsch product, wanneer het niet
voordeeliger te verhandelen valt, buiten beschouwing blijft.
Om het karakter en de beteekenis van een nationale kunst, of liever de kunst van
een volk, goed en duidelijk te doen uitkomen en te onderscheiden, is niets beter dan
juist de vergelijking met kustuitingen van andere volken. Daartoe zijn de internationale
tentoonstellingen het eenige middel; ze zijn hier echter zeer schaarsch. En nu de hier
bovenaangekondigde tentoonstelling; ze is internationaal, maar in velerlei opzicht
onvolledig, en toch ook weer een bijzondere gebeurtenis.
Er is hier zeer belangrijk werk. Van M. Slevogt is er het bekende portret van F.
d'Andrade, niet d'Anrade zooals in den catalogus vermeld staat.
M. Slevogt, geb. in 1868 te Landshut, was tot 1885 leerling van de Münchener
Academie, werkte daarna in Italië en te Parijs. Hij ontwikkelde zich onder
verschillende tijdsinvloeden, aanvankelijk onder die van zijn landgenooten: Trübner
en Liebermann en als de meeste zijner tijdgenooten onder invloed van de Fransche
impressionisten, als teekenaar onder invloed van Daumier en Delacroix. Op de eerste
Berlijnsche Sezession in 1898 wekt zijn Triptychon ‘De verloren zoon’ de aandacht,
daarna ont-
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staan verschillende groote doeken. Omstreeks 1902 verschillende portretten,
waaronder dat van d'Andrade. In 1903 verschijnt zijn geniale verluchting van ‘Ali
Baba’ bij Bruno Cassirer te Berlijn.
Er bestaan van dit portret van d'Andrade een of meer herhalingen, het hier
aanwezige, de zoogenaamde zwarte d'Andrade, wordt algemeen als de beste erkend.
De beroemde en geliefde bariton-zanger is hier afgebeeld in de rol van Don Juan, in
Mozart's meesterwerk van dien naam.
Ik zou dit werk van Slevogt gaarne eens gesteld zien tegenover een soortgelijk
werk van Manet, b.v. het portet van den danser Camprubi uit de verzameling
Camentron. Manet is hier nog onder den invloed van Goya en Velasquez; hij heeft
dezen invloed nog niet overwonnen, zijn penseelzetten zijn levenloos, de figuur van
Camprubi doet ons denken aan een draadpop, de immaterialiseering van de verf, die
zijn latere werken kenschetste, is nog ver.
Nu heeft men Slevogt - Meier-Graefe doet dit ook*) - zijn verwantschap met Manet
verweten; ik wil deze niet ontkennen, maar wat beteekenen dergelijke negatieve
beweringen tegenover een dergelijk resultaat. Dit is een portret, maar het gaat verder
dan de persoonlijke afbeelding, het is de uitbeelding en verbeelding tevens van den
acteur en zijn geliefkoosde rol, zonder het onwerkelijke van de Schmincke, vol gloed
en trillend van leven en hartstocht.
Het tegendeel van den hartstochtelijke en soms genialen illustrator en schilder
Slevogt is Hans Thoma. Hij is hier vrijwel onbekend, het Gemeente-Museum alhier
bezit slechts een jeugdwerk van hem, dat dezen karaktervollen, en naieven
dichter-schilder niet voldoende karacteriseert.
Er is hier een schilderij: ‘Sommertag’. Een zomerdag in een berglandschap. Een
rivier slingert zich tusschen de bergen van den achtergrond, op den voorgrond een
goudkleurig korenveld, waarin een hooge, dichtbladerige boom; aan de andere zijde
een voetpad vanwaar twee kinderen, een op een muilezel, komen. Een afbeelding
van dit schilderij komt voor in het bekende werk van Henry Thode over Thoma. Het
is gedateerd 1877 en wanneer men aan den stroeven, soms hortenden stijl van zijn
later graphisch werk denkt, dan zal men hier moeilijk het overeenkomstig karakter
onderscheiden, dat deze beide tijdperken verbindt. Toch is deze te vinden, maar
bedekt en overheerscht door de milde invloeden van een zuidelijker ras. Toen Thoma
dit werk dateerde, was Corot reeds drie jaar dood, maar zijn arbeid, zoo vrij van alle
doctrine en vol lyrische verrukking, moest dezen van sprookjes-toover bevangen
Duitscher wel beïnvloeden.
Zoo ontstond dit wondervolle werk, het subtielste landschap wellicht van den later
zoo populair geworden grijzen meester.
Van M. Liebermann het door veelvuldige reproductie bekende ‘Oude-

*) Zie zijn Entwickelungs-Gesch. der Moderne Malerei, 2de deel. (R. Piper, München).
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mannenhuis in Amsterdam’. Dit werk doet denken aan de vinnige en zakelijke
karakteristiek van Haverman's ‘Baker’ in het Gemeente-Museum alhier. Het is ook
een van Liebermann's vroegere werken.
Merkwaardig en verrassend is het oude-dames portret ‘Frau Zacherias’ van L.
Kalckreuth.
De Engelsche schilderkunst heeft, ondanks het intensief wereldverkeer der 19e
eeuw, lang haar nationaal karakter behouden. Ook nu nog, in de aanvang der 20e
eeuw, is veel behouden gebleven; vooral in de officieele portretkunst schemert soms
de glans der schitterende traditie. De voorname decoratieve stijl vol klaarheid en
harmonie heeft zijn oorsprong in de stralende kunst van Reynolds en Gainsborough,
die als grand-seigneur en op voet van gelijkheid leefden met de aristocratie van
Europa. Dit kenmerkt dan ook het werk der Engelsche portretschilders, het is
opmerkelijk met welk een gemak zij zich verplaatsen in het wezen en den levensstijl
van hun voorname begunstigers.
Dit is ook zeer wel te bemerken in het merkwaardige staal van moderne Engelsche
portretkunst ‘Portrait of Lady Rocksavage’ door Sir William Orpen.
Het is een portret van koele voornaamheid, maar een voornaamheid die soms het
vriespunt nadert, smaakvol maar bloedloos.
Het werk van F. Brangwyn, een stilleven, hoewel op Engelschen bodem ontstaan
en niet geheel en al onberoerd van de Engelsche cultuur, is het tegendeel van Engelsch.
In hem leeft de meer bewegelijke aard en de bloedvolle drift van den Vlaming en
zijn zin voor de kleurige, Rubensiaansche overdaad. Maar toch is er stijl en grootheid
in, het is mannelijk.
Er is meer, dat ook niet van belang ontbloot is, b.v. de karakterstudie van een
Hongaarsche boerin door B. Karlovszky, de kleurige opgewekte aquarelleerkunst
van J. Falat, een Poolsch schilder. De Fransche moderne kunst is er, jammer genoeg,
niet in haar schitterend karakter vertegenwoordigd; het eenige belangrijke, maar
geenszins den schilder karakterizeerend, is ‘Barques’ van Claude Monet.
Van de Finsche kunst is er een meer algemeen modern dan wel nationaal schilderij.
‘La bouteille d'eau de vie’, door Mäkelä. De Spaansche modernen zijn
vertegenwoordigd door: V. de Zubiaurre, Ignatio Zuloaga en Ortiz Echague. ‘La
dame à l'éventail.’ De Belgische schilderkunst door enkele reeds klassiek te noemen
schilders: R. Baseleer, Emil Claus' ‘Aan de Leye’, James Ensor en Eugene Laeremans,
met zijn in wijdschen stijl gegeven landschap in Vlaanderen.
Ten slotte doet me deze tentoonstelling met verlangen uitzien, naar eene die met
volledigheid de hoogtepunten der moderne schilderkunst van Europa, geven zou.
P.C.H.
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DR. J. MENDES DA COSTA. PROFIEL EN RELIEF. AARDEWERK.
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De beeldhouwer Mendes da Costa,
door Theo van Reijn.
‘Niet de kunst is het doel, maar het leven, niet de wereld is schoon, wij
zijn het. De schoonheid leeft in ons zelf.’
UIT ijle sferen van menschelijke verbeelding ontstegen, komend tot ons als van
onverklaarbare werelden, kristalliseeren in al hun geheimzinnigheden die wonderlijke
dingen in de veelsoortige stof, welke wij om hun verheven schoonheid, waaraan nog
iets van die mysterieuse ijlheid is blijven hangen, met eerbiedigen schroom naderen,
en die ons een heiligheid lijken buiten deze zichtbare planeet geboren of als
droombeelden zijn, welke ons blijvend verrassen en boeien.
En eeuwig blijft deze ijle levensadem zweven om elk waarachtig kunstwerk uit
alle tijden en schijnt de stof door goddelijke hand beroerd, waardoor deze dingen
van schoonheid het eeuwige leven verwierven, want hoe anders kan een in de
negerplastiek van eeuwen her, zóó'n zeldzaam puur meisjeskopje in het harde
coromandel-hout ons nòg beroeren door haar vrome ziel, dat het oud-perzische
dichtwerken op kan roepen:
‘O, veertienjarige bloesem-jonge vrouw
De morgenpracht moet voor uw luister wijken
Met uwe tranen weent de avonddauw’.

En hoe zou nog immer na een drie duizendjarig voortschrijden der tijden, de dochter
van Amenophis de IVde met haar kinderlijk profieltje, als met een naald getrokken
in den harden steen, ons zoo ontroeren door haar zuiverheid en heiligheid als een
gedroomde Lent', een kristallen kelk of een mimosastruik, indien er niet iets goddelijks
met dezen steen ware geschied.
Zoo hebben de reukschalen der Egyptische Koningsvrouwen, versierd met fijne
etherische meisjesfiguren, die luchtigheid van oud-Chineesche, of Perzische
dichtwerken, gelijk dit Perzische kwatrijn:
‘Ik draag een kleine ster aan mijnen vinger
die viel van uit den hemel als een zon
aan bei mijn schouders trillen vlinderzwingen
en 'k fladder zalig over veld en bron’.

De onvergankelijkheid der stoffen: Het ijzerharde indische hout der negers en het
staalharde graniet der Egyptenaren - bewaarden die mysterische waas - het abstracte
-, waardoor het hout weer aanving

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

218
opnieuw te bloeien en de wezenlooze steenklomp zijn amorph bestaan had opgegeven
en uit zijn diepsten slaap gewekt, te trillen begon.
In deze tegengesteldheden, materie en geest, schijnt het evenwicht te schuilen en
men weet eigenlijk niet of het de duurzaamheid is van het materiaal, welke deze
edele schoonheid doet bewaren, dan wel de geheimzinnige sluier, die ons, levenden,
deze materialen als heiligdommen doet beschermen en ze in ons midden laat
voortleven.
Zoo blijft de sluier aan de stof gebonden, die fijner dan de dauw, welke onhoorbaar,
onzichtbaar in haar beweging, de bloem omvatten gaat bij het eerste morgenrood,
en als de stilte is eener fijn ivoren Maria-beeldje van een middeleeuwsch beeldsnijder,
vullend de heilige ruimte van een kathedraal met haar ontroerend stille liefde.
Wel moeten menschen met voornamen geest die schoone dingen ten leven gewekt
hebben, zoodat zij der eeuwen stormen of der eeuwen vernietigings-proces trotseeren
konden, en het schijnt wel of door een goden welgevallige bescherming de natuurwet
van vergankelijkheid niet aan deze voorname kunstwerken werd voltrokken, welke
uit de nevelen van het grijs verleden zich loswikkelden, om door ons in het licht van
deze eeuw aanschouwd en bewonderd te worden.
Het moet meer dan een vreugde zijn, nieuwe schoone dingen weer heden in ons
midden te herkennen, door ons levenden geschapen, en te grooter is deze vreugde,
wanneer zij de kiemen in zich dragen van wijder schoonheidsstrekking.
Diegenen, die in deze schoonheden ingewijd zijn en er mede vertrouwd geraakten,
worden gevoerd in hoogere sferen van geluk, waarvan een gewoon sterveling nog
nimmer te droomen wist. Alleen zóó kan de heilige kunst den mensch uit zijn
alledaagsch bestaan naar hoogere regionen dragen en hem heenvoeren naar God.
‘De kunst’, het zijn de aartsvaderlijke klanken van een Tolstoy, ‘moet het geweld
uitroeien en ZIJ alleen kan dit doen. Haar roeping is het Koninkrijk Gods, dat wil
zeggen, de Liefde te doen heerschen. Het godsdienstig bewustzijn van onzen tijd is
de begeerte naar het Geluk, verwezenlijkt door de broederschap der menschen. Er
is geen andere ware kunst dan die welke voor dit verbond werkzaam is’. Van den
slechten, laaghartigen, ordeloozen, dus chaotischen mensch zal hij door de ware
kunst een edele liefdevolle kunnen worden en wie is er meer noodig in deze droevige
tijden van verwording! De eenige levensvoorwaarden mogen dan zeker het Brood
en de Kunst zijn, om niet te verhongeren en te verwilderen.
Meer dan een vreugde dus over die kunstwerken van heden, die beloftevol zijn, want
vele generaties in hun onherroepelijken val der jongste
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eeuwen, zij brachten helaas geen werken meer voort, bevrucht met zoete verlangens.
En al mogen nog bekende namen naklinken van de grooten dezer aarde, het zijn
slechts de enkelen, waarin alle strijd, en lijden, de smarten en ontgoochelingen der
opeenvolgende geslachten zich samenhoopten. Uit hen alleen, een Michel Angelo,
Beethoven, een Rodin, ontsnapt de groote menschelijke zucht van in de eeuwen
geboren en stervende menschheid die geen bevredigende uitkomst kende; waar diep
uit deze haast bovenmenschelijke ziel, als uit de veiligheidsklep eener reusachtige
machine, de drang opwaarts stuwt gelijk een hartstochtelijke klacht. En zoo schijnt,
waar de menschheid niet meer collectief streven kan, het genie alleen aangewezen
te zijn de vertolker te worden van 's menschen strijd en leed, maar waar de
gezamenlijke mensch optrekt voor zijn geestelijk ideaal, verschijnt ten leste als een
heldere ster of als een fonkelend kristal van prachtige klaarte, gelijk een scherp
geslepen diamant, duidelijk en klaar - het zuivere beeld van het Godsbegrip, geslepen
door den universeelen menschelijken geest. En hierin schuilt wellicht het tragische,
dat het individu, eenzaam staand in de onrust der tijden, te midden dezer woelingen
naar den kostbaren steen zoekt, waar in een gezamenlijk opgaan van den
gemeenschappelijk voelenden en denkenden mensch de gevonden ruwe diamant
rustig bewerkt, gestadig geslepen, tot een kostbaar voortbrengsel wordt, waarin de
overwinnende menschheid haar godsdienstige gedachte weerspiegeld ziet.
Waar dus de tijden uiteenvallen als scherven eener vaas, waar zij gelijk zijn aan
ruïnes, aan overrijpe vruchten of kwijnende volgroeide planten, waar de geest
stervende is en in deze chaotische dreiging de collectieve arbeid gestaakt wordt, waar
bouwvallen en puinhopen als bij een aardbeving ontvlucht worden - staan nog de
onwankelbare enkelingen, de genialen om van deze wanhoop te getuigen. Zóó liet
Auguste Rodin, op de grens van den ouden en nieuwen tijd ons de brokstukken en
scherven na van een verbrokkelde periode en kon nog kort geleden Anatole France
getuigen, erkennende de genialiteit van den Franschen beeldhouwer: ‘Il collabore
trop avec la catastrophe’. Want iedere geniale greep, vastgelegd in brons of steen,
getuigt van een wanhoopsgebaar, een geweldige, machtelooze maar heldhaftige
worsteling.
Maar hoe komt het dan dat de arbeid van den minder luidruchtigen, minder genialen
meester Mendes da Costa mij meer nabij staat dan die van den Franschen heros?
Moet in het minder onstuimige, minder opbruisende, minder onzekere en verwarde,
het dikwijls onklare, vertroebelde, onopgeloste dat we in de werken van Mendes
missen, de oplossing van mijn vraag gevonden worden?
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Niet in de onvastheid dus van vorm, die den onzekeren wankelen tijdgeest reflecteert,
maar in de strakke vaste, gespannen omslotenheid, het belofte-volle, want is het niet
juist deze opmerkelijke gebondenheid, welke als een mysterie zooveel schoons in
de toekomst doet verwachten! In den knop van de bloem ligt het leven nog verstild
en het wonder wacht in gespannenheid op het licht dat het geheim zijner schoonheid
openbaren zal.
Zoo zouden we dan het verschil van tijd, waarin deze antipoden in de
beeldhouwkunst geplaatst werden, in een meer ordelijke inplaats van veelal een
wanordelijke levensopvatting van geslachten kunnen vaststellen en de van binnen
uit geboren uiterlijke vorm van een kunstwerk reflecteert daarop,
Zoo lijkt mij dan de beeldhouwer Mendes da Costa de rustige arbeider, slijpend
aan den kostbaren ruwen diamant, die door velen geslepen zal worden, door zijn
wonderlijke fonkeling geslachten zal overstralen. Eerst dàn kan de kunst, na
gestadigen groei, de bloem onzer samenleving worden van magische schoonheid,
hoog opbloeiend, de zon tegemoet.
In den tot gruis geschoten schoonen kop van ‘Le beau Dieu’ van de Reimsche
Kathedraal kenden we reeds het schoone voorbeeld van dit geestelijke product, waarin
zich het algemeen bouwende denken van geslachten als ‘de architecteerende Macht’
spiegelde in deze strakke vaste klare vormen gelijk het gepolijste watervlak. DIT
WAS DE VRUCHT DER EEUWEN DIE AFVIEL VAN DEN STERVENDEN BOOM.
Als een helder klaroen geluid komen de klanken tot ons van ‘Johannes Heilsbazuin’,
de nieuwste schepping van Mendes da Costa. In deze warm-bruine terra-cotta figuur
herkennen wij den heraut, den vreugdevollen verkondiger van iets blij-voornaams,
den verwekker van het nieuwe Leven. Den godsgezant. Hier luidt deze Johannes den
nieuwen tijd in en voorspelt òns, zoowel het Joodsche volk der oudheid, de
verschijning van den Messias, ‘want ziet, die dag komt, brandende als een oven!’
Om zoo'n beeldje geheel te begrijpen, moeten wij de omringende gebeurtenissen
mede betrekken bij de beschouwing daarvan, want een kunstwerk leeft eerst dan,
wanneer het te midden van den levenden kosmischen adem staat, waarmede het
geheel omfloersd is. We mogen dus het omringende leven, waaruit zoo'n kunstwerk
geboren wordt, niet scheiden van de Beelding-zelve. Een korte beschouwing van het
hevige brandende leven der oudheid moge vooraf gaan, in welks tumult plotseling
‘Johannes Heilsbazuin’ geplaatst wordt en ons doet opschrikken als het hoorngeschal
bij de komst van een nieuwen Heerscher.
Hiermede is allerminst gezegd, dat het onderwerp, ontstaan uit dit gebeuren, de
waarde aangeeft van het kunstwerk, noch de voorstelling,
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doch deze omgeving helpt mede een sfeer te scheppen, waardoor zoo'n beeldje
vereenzelvigd wordt met den Levensadem - de Bezielende Kracht, en ieder detail
wordt een levende trilling. ‘Nicht vergänglichkeit ist Sinn des bildnerischen Gestaltens
sondern die Ewigkeit. Nicht die natur in ihrer bloszen Spiegelung im Auge ist Zweck
und Inhalt der Kunst, sondern Freiheit und Unsterblichkeit - in der geistigen
Vermählung mit Gott’.*) In waarheid begrenzen dus de contouren het kunstwerk niet,
want wijd om de creatie heen is de oneindigheid. het warm kloppend kosmische hart.
Hoe schoon beschreven zijn de profetiën van Maleachi, die als een zwaar dreigend
onweder over het vervallen en wanhopige volk van Israël hangen. Hoe barst de orkaan
los boven de hoofden van dit ontredderde en diep gezonken volk bij de woorden:
‘Zullen zij bouwen, zoo zal IK afbreken! op een volk van goddeloosheid zal de Heer
vergramd zijn tot in eeuwigheid’,
Het is voor ons tegenwoordig geslacht niet moeielijk den chaotischen tijd van het
volk van Israël in te leven, waarin het slechtste, laaghartigste van den mensch naar
voren komt. Wij hebben de profetiën van Maleachi maar door te lezen, waarin iedere
zin als het ware een vervloeking draagt. Een volk moet diep gezonken zijn wanneer
het de bedreiging moet hooren: ‘Mijn naam is vreeselijk onder de heidenen’. De
jammer en ellende, het namelooze verdriet, dat wij ook heden kennen, ligt in deze
klacht: ‘Hebben wij niet allen éénen Vader? Heeft niet één God ons geschapen?
Waarom handelen wij dan trouweloos de een tegen den ander, en ontheiligen het
verbond onzer vaderen?’ Zoo werd het altaar des Heeren bedekt met tranen.
Hoe ontroerend is dan het volgende hoofdstuk, waarin als een heldere opklaring
de zon doorbreekt en iedere regendruppel glinsteren doet als diamant; de woeste
stormen gelegd zijn en de zachtheid van den vrede de geslagen wonden met haar
sluier dekken gaat.
Hoe zacht klinken dan de woorden: ‘Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem
den Heere zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren’ en dan.... ‘dan
zult ge wederom het onderscheid zien tusschen den rechtvaardige en den goddelooze’.
Als een herademing moet het heldere verlossingswoord geklonken hebben van
den grooten godsgezant Johannes, die als een levende figuur in ons midden staat.
Wij herkennen hem uit het verlossende woord, door Maleachi gesproken: ‘Hij zal
het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hunne
vaderen’.
Het verhelderde gelaat zingt met kracht de verblijdende tijding: ‘Ik

*) Georg Biermann over den Duitschen beeldhouwer Herbert Garbe.
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doop u wel met water tot bekeering; maar Die nà mij komt is sterker dan ik, wiens
schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; DIE zal u met den Heiligen Geest
en met vuur doopen’.
Zoo worden met kracht deze woorden als klanken uitgestooten. Het hoofd krachtig
vooruit gestoken, richt zich nadrukkelijk de figuur naar voren op, om de groote
verkondiging te accentueeren. In deze stuwing, deze opwaartsche beweging, in
strakken lijn getrokken is - de goddelijke gang verbeeld. Het innerlijk van dezen
Johannes is één met zijnen Heer en zoo schijnt het alsof òm deze figuur de geest der
Wijsheid zweeft en hem geheel omhult. Door het opgerichte hoofd met bovenwaarts
gekeerden blik en rechter arm, weten wij de herkomst van den gloed dezer zuiver
blijde klanken en UIT den linkerarm, de hartzijde, strak in tegenovergestelde richting
benedenwaarts gekeerd met uitgespreide vingers, schijnt, als een geheimzinnige
magnetische uitstraling, de geest zich te verspreiden; de geest, die de rampzalige
menschheid uit haar ellende weder zal opbeuren.
En zoo leeft deze Johannes in ònzen tijd op nieuw.
In de gebondenheid en geslotenheid is het zwijgen,
Alle luidruchtigheid is verre. De siddering doortrilt den steen. De materie wordt
aangeroerd. Een schim zweeft door het graniet. Zij is.... De schoone Belofte.
Zóó is dit bouwbeeldhouwwerk van Mendes da Costa. Als een noodzakelijk gevolg
van het zich zuiveren der bouwkunst beheerscht de architectonische WIL dit beeldwerk.
Het is volkomen te begrijpen dat twintig jaar geleden in de bouwkunst voor
beeldhouwwerken geen of weinig plaats was, want de architectuur had zich zelf te
ontdoen van zeer veel ouderwetsche franje. Zij keerde terug tot die bezonnenheid,
waar alleen het rationalisme en utiliteitsbegrip denkbaar was. Zeer terecht, want dóór
en dóór moest zij gezuiverd worden.
Waar deze peiler als steen-massa zuiver de functie uitoefent van steunen, daar
draagt het beeldhouwwerk, de kariatide, decoratief de last der beide steenblokken.
In zijn gebondenheid, het blok als blok latend, bloeit deze stille schoonheid in
reine jeugd, zooals in Chartres in de eerste dagen der gothiek de peilers der
Kathedraal; want ook déze waren architectonische draagsters en als verschijningen
doemden in deze steenen zuilen schimmen van Heiligen en Koningen op.
Deze geslotenheid, zij is belofte-vol genoeg voor den bloei eener nieuwe sculptuur.
Wij mogen ons wel gelukkig achten, dat dit beeldje zooals het daar
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zoo stil en ingetogen aan den openbaren weg in Utrecht staat en de gevel van het
archiefgebouw van de maatschappij ‘Utrecht’ siert, een bezitting is voor gansch het
volk.
Rustig en ingetogen staat Mozes voor het brandende Braambosch. Als een levend
figuurtje staat dit beeldje voor ons en is wellicht een der schoonste scheppingen van
Mendes da Costa.
Men voelt hier een plotseling tot staan komen, een zich afvragen. Een plotseling
aan den grond vastgenageld zijn, voor den uitlaaienden vuurgloed van het bosch.
Er lééft iets in dien mensch. In dezen Mozes gaat iets om. Deze verwondering, dit
naïve sprakelooze, het is de ziel van den eenvoudigen Mozes, toen hij nog op het
land de kudde leidde achter de woestijn. In de uiterlijke vormen openbaart zich deze
ziel.
Een niet durven naderen naar die geheimzinnige plek van waaruit de stem Gods
tot hem kwam, weerhoudt hem verder te gaan. Hier is de kinderlijke verwondering
over het vreemde, de stem uit het brandende braambosch.
Het is tevens de verwondering, dat hij geroepen wordt het verdrukte volk van
Israël te bevrijden. De rustige neerval der plooien van het kleed versterken dit stille
gebeuren.
Deze sprakelooze houding spréékt tot ons, want zoo ook begrijpen wij al het
levende. Zóó zal het dier bij onze nadering plotseling staan, alles te zamen trekken,
in zich zelf keeren, inkrimpen of zich gaan sluiten en in ingehouden actie zich
concentreeren op eigen innerlijk. Dàn begrijpen wij het dier.
Zóó wekt deze Mozes in zich zelf de Goddelijke Stem.
Zóó vraagt hij zich bij het hooren van Gods Bevel verwonderd af: ‘Wie ben ik,
dat ik naar Faräo zou gaan, en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren?’ en
de God in hem gaat spreken en geeft het antwoord: ‘Ik zal zijn, die ik zijn zal. Ik ben
het die mij tot u gezonden heeft’.
Het goddelijke in den mensch wordt in dit figuurtje tot leven gewekt. In den
eenvoudigen landman begint de goddelijke vonk te smeulen. In den simpelen herder,
die het visioen zag in den vlam, gaat iets ontwaken. Zóó krijgt het zaad de zwellende
kracht in den schoot van moeder Aarde.... en Mozes zal het verdrukte volk uit Egypte
gaan bevrijden om het te voeren naar het vruchtbare land ‘vloeiende van melk en
honing’.
Hoe Mendes een vogel tot ornamentiek en tevens tot een symphonie van vlakken en
lijnen geestrijk weet uit te beelden, daarbij tot een monumentaliteit kan opvoeren,
toont dit aan de fantasie der Indiërs herinnerend roofdier.
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Een vreemd dreigend monster, fantastisch als een fantoom en toch zoo natuurlijk en
levend.
De geweldige omspannende lijn, waarin dit beest gevangen wordt, is van een
beweeglijke teekening.
De psyche van dezen koperen uil is vèrre van ons, want hij moet het geheimzinnige
leven gekend hebben in de grootsche oerwouden, waar nimmer een menschelijk
geluid vernomen werd.
In de Eliah en Elisa weet Mendes iets van dezen tijd te leggen, waarin de modernen
de vlam hebben overgenomen en de behoudenden slechts de asch bewaren.
In deze personen worden twee oud-testamentische figuren verbeeld. Eliah, de
oudere, of de ‘man Gods’ genoemd, zien wij hier voortschrijden met Elisa, de jongere.
Ik wijs u in de eerste plaats op dit innige samengaan, dat innig verbonden zijn van
deze beide profeten. Het is de beelding van het gesproken woord van Elisa die zeide:
‘Zoo waarachtig als God leeft en uwe ziel leeft, ik zal u niet verlaten’. Hoewel Eliah
aan Elisa verzocht had achter te blijven, vergezelde hij hem op zijn tragische tocht
naar Beth-el, waarheen God hem geroepen had om te sterven.
Dit samengaan geeft de beweging van deze twee menschen. Het is het zacht
voortschuifelen van twee, die den ernst van hun tocht WETEN. Wij zien dit aan het
opgerichte hoofd.
Juist in dit groepje komt zeer sterk uit wat ik ‘De Goddelijke Gang’ zou willen
noemen.
Dit innige samengaan is de door alle eeuwen heen voortschrijdende wijsheid of
menschelijke Geest, die in den ouden Eliah gaat sterven en overgaat op het jongere
geslacht in Elisa, want, zeide Elisa: ‘dat toch twee deelen van uwen geest op mij
zijn’. En zooals het vuur des nieuwen levens ontstaat door plotselinge overgangen,
zoo verscheen er een vurige wagen met vurige paarden, om scheiding te maken
tusschen Eliah en Elisa. Het onweder voerde Eliah ten hemel, maar diens geest rustte
op den jongen Elisa, den Idealist.
In Mendes expressionistische uitbeelding en den drang naar het monumentale tevens,
ligt voor ons het hoopvolle, waarin de kiemen sluimeren voor een volledig uitgegroeid
organisme. De synthese van ons Denken: Karakter en Klaarheid.
En al moge het expressieve van dezen beeldhouwer wellicht nog deels te zeer door
individueele krachten gevoed worden en het monumentale deels door te weinig
verwanten gedragen bij gebrek aan een universeele visie van ons geslacht, ‘het kind
dat den horizon tracht te bereiken om de kleuren van den regenboog op te vangen,
bereikt zijn doel niet, maar
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wel wordt het doel van de natuur bereikt, die wil dat het zich zou bewegen. Dat is:
waarnemen, denken, willen, pogen, dat is leven’.*) Want ‘bij den waren kunstenaar
is de sociale uitslag waartoe hij komt, niet de hoofdzaak. De levende bron van zijn
kunst, de GEEST, die over hem heerscht en niet het einddoel dat hij zich bewust gaat
stellen is het allerbelangrijkste’. De beweging, steeds waar te nemen in de natuur is
de goddelijke gang, het gaan naar het hoogere, waarin tevens de bevrijdingszucht
leeft. Want in deze voortdurende beweging is het eeuwig veranderlijke, HET
VERNIEUWENDE, en naast het vernietigende, de neergang (onvermijdelijk veroorzaakt
door het nieuwe) treedt het noodzakelijke, het groeiende, het opbouwende op den
voorgrond.
Deze Beweging of de Goddelijke Gang te doen kristaliseeren, het is de taak eens
kunstenaars. In zijn godsverlangen vangt de begenadigde in deze beweeglijkheid
den droom, dit is het wonder waarin hij getuigenis aflegt van de Gods-idee. Architect
de Bazel werd tot deze uitspraak gebracht: ‘Alle menschelijke actie is in algemeenen
zin godsdienst’. In het expressieve en de monumentale wil van Mendes' arbeid schuilt
‘het scherper bewust maken van de devotioneele behoefte’†). Zóó rijpt ten lange leste
de groeiende gedachte van de komende menschheid en legt dit Denken zich in de
materie vast, omsloten in het synthetisch kunstwerk. Want ‘het groote probleem der
menschheid is niet van ekonomischen, maar van psychologischen aard’, schreef Dr.
van Suchtelen ‘niet de paar honderd verloren milliarden zoo gauw mogelijk in te
verdienen, niet de ontwrichte productie, doch de ONTWRICHTE MENSCHENZIEL te
herstellen, is de belangrijkste eisch’. Vooral in deze verwarde tijden hebben we dit
dubbel te onderschrijven, waar juist van overheidswege de bezuinigingslust meer
betracht wordt in een herzien der verloren materiëele schade dan in het herwinnen
en aanvullen van ons geestelijk goed. In sombere tijden als deze is juist de fijnheid
van geest, de scheppende wil, de KUNSTDAAD meer dan ooit noodig, omdat de massa
er de levensblijheid van ondergaat; een optimisme, een levensvreugde, waaruit de
kracht geput wordt tot verbeteren en vernieuwen en ons over de moeielijkheden van
het leven gemakkelijk heendraagt. Het zijn de kunstenaars zelf die hun eigen uiterst
moeielijk bestaan zoo gemakkelijk weten te dragen.
‘You may live as long without art, but you will not be so happy’ zeide Ruskin.
Januari 1922.

*) Multatuli.
†) Dr. N. van Suchtelen.
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Ferdinand Eckhardt en zijn kunst,
door L. Fontijne.
WE zijn er moe van alles in het oog te houden wat ons in de laatste jaren als producten
van buitenlandsche ‘kunst’ in het land is gebracht. Hoeveel daarvan kan in
werkelijkheid op dezen naam aanspraak maken? Een uiterst gering percentage slechts.
Zoo langzamerhand hebben we ons eenigszins leeren oriënteeren in den eerst
onontwarbaar schijnenden chaos, en we kennen tegenwoordig wel ongeveer die
kunstenaars, wier werken ook in lateren tijd, wanneer de ongezonde geldverhoudingen
zich ten goede zullen gewijzigd hebben, in ons land gastvrij zullen ontvangen worden.
Een dier kunstenaars, Oostenrijker van geboorte, is Ferdinand Eckhardt. Zijn naam
zou ons veel vroeger reeds bekend geworden zijn, zoo hem de oorlog en de
tegenwoordige ongunstige toestanden niet ongeveer een tiental jaren teruggedrongen
hadden.
Ruim twee jaar geleden leerde ik Ferdinand Eckhardt voor het eerst, op zijn reis
door Holland, kennen. Ik zag hem eens ergens aan een waterkant te Rotterdam aan
het werk zitten, en daardoor vooral trok hij mijn aandacht, dat hij zijn motief zonder
vooraf een schets ervan te hebben gemaakt, direct ‘spiegelverkehrt’ op de etsplaats
teekende. Met een bereidwilligheid die speciaal den Weeners schijnt eigen te zijn,
vertelde hij mij toen, dat deze kunst hem nu, na jarenlange oefening, geen
moeilijkheden meer opleverde. Door directe teekening op de etsplaat meende hij dat
veel minder van de oorspronkelijke indruk van zijn gegeven verloren ging, dan
wanneer hij een eerste schets bij zijn werk gebruikte, die hij weer herhaaldelijk moest
overnemn. Dit zou men als de sleutel tot alle werken van dezen kunstenaar kunnen
kenmerken.
Nader leerde ik hem kennen toen ik hem een half jaar later, omstreeks Paschen
1921, in zijn atelier te Weenen opzocht. Daar toonde hij me een klein aantal over
het algemeen zeer gelukte etsen, die alle het resultaat van zijn Hollandsche reis waren.
Bovenal trof mij de ‘Stroomarkt’ te Amsterdam, meesterlijk in ruimte-verdeeling,
en in stemming min of meer romantisch. Dit pleintje met zijn prachtige oude huizen
schijnt hier nog kleiner, nog rustiger, nog sprookjesachtiger dan we het in
werkelijkheid reeds kennen. Evenzooveel stemming en bezieling liggen in den
‘Groenen Burgwal’, als had hij in dit blad de gansche diepte van al deze oude grachten
willen neerleggen, van onze grachten, die iederen vreemde als een sprookjeswonder
schijnen. In deze stilte brengen slechts enkele zonnige vlekken en het spiegelbeeld
der boomen, dat
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uit het water eenige onrustige silhouetten uitsnijdt, een weinig leven.
Niet zoo goed gelukt schijnt mij zijn ‘Munttoren’. Het ‘Paleis op den Dam’ echter
toont ons meesterlijk het contrast tusschen kerk en paleis, hoewel hij dit laatste
wellicht iets te massief heeft opgevat. Dit gegeven was hem trouwens niet moeielijk,
daar hij zich tot nu toe bijna uitsluitend met architectonische motieven had
beziggehouden, en ons land met zijn waterleven een geheel nieuw gebied voor hem
was. Het is toch verbazingwekkend, hoe goed hij zich in korten tijd in de geheel
andere wereld van motieven, die zich bij ons voor hem opende, heeft ingewerkt. Zoo
is hem in de eerste plaats de ‘Maashaven’ te Rotterdam uitstekend gelukt. Dit blad
is voor Eckhardts jongste ontwikkeling van zeer groote beteekenis, daar hij in de
laatste jaren van bijna alle technische hulpmiddelen bij het etsen afgezien heeft en
de etsnaald nu slechts alleen spreken laat. Met welke technische vaardigheid hij die
echter beheerscht, toont ons een blik op de ‘Maashaven’. Daar staat geen streepje te
weinig of te veel, alles is schetsmatig maar toch af. De ‘Maashaven’ staat aan
kunstwaarde wellicht naast zijn ‘Vischmarkt’, die hij ook te Rotterdam etste. Deze
bonte chaos van booten, touwen, zeilen, en vischmanden weer te geven was juist iets
voor een kunstenaar als Eckhardt, en hoewel we enkele détails zouden kunnen
aanwijzen, waar zijn etsnaald wat al te vrijpostig rondsprong en een stuk zeil of touw
weergaf waar het niet behoorde, het zou een onrechtvaardigheid zijn hem daarvan
een verwijt te maken. De détails zijn hier van ondergeschikt belang.
De zee heeft Eckhardt ook gedurende langen tijd bestudeerd, maar het resultaat
dezer studiën behoudt hij zich nog voor. Hij geeft toe, dat het oneindig moeilijk is,
deze eeuwige beweging, die de ziel van de zee uitmaakt, weer te geven, Zijn plan is
echter bij een volgend bezoek aan Holland de zee zijn speciale aandacht te wijden,
en dit probleem dan op te lossen.
Om hem geheel te leeren kennen, moeten we ook eenige woorden wijden aan het
vroegere werk van dezen kunstenaar, die bij de latere Hollandsche niet behoeven
achtergesteld te worden. Daar is bovenal prachtige oude architectuur die het oog van
den kunstenaar heeft getroffen. Een oud, eerbiedwaardig, gothisch bouwwerk als de
‘Minoritenkirche’, die fijn contrasteert met haar besneeuwde daken tegen den zwaren
winterhemel, of als het meesterstuk der Weensche gothiek, de ‘Stiegenkirche’, met
haar weeke, bemoste wanden en den merkwaardigen zevenhoekigen toren, of de
‘Stefansplatz’, die door zijn grootte als ets opvalt, en door uitstekende
ruimteverdeeling en de verhouding tusschen toren en kerk waarlijk monumentaal
werkt. Eenige heerlijke oude barok-huizen kregen een misschien
licht-brangwyniaansche oplossing. Maar het valt niet te ontkennen dat onze
kunstenaar, en vooral in het begin van zijn carrière, eenigszins beïnvloed was door
dezen grooten Engelschen meester. In de laatste
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jaren echter is hij uitsluitend zijn eigen weg gegaan, en wat hij tegenwoordig als
hoogste doel nastreeft, is niet meer zoozeer het contrast tusschen licht en schaduw,
als wel hoogste ‘Ausdrucksfähigkeit’ en zekerheid van lijn.
Tot de vroegste werken behoort het nog tamelijk bescheiden opgezette
‘Klosterneuburg bei Wien’, waaraan men echter reeds bij den eersten aanblik die
voorliefde voor de architectuur gewaar wordt, die uit al zijn verdere werk spreekt.
Een reeks van motieven vindt hij verder in de talrijke Oostenrijksche barok-kloosters,
waarvan ieder afzonderlijk een bezienswaardigheid voor zich vormt. Ook aan de
Wachau, het heerlijke Donaudal tusschen Melk en Krems, heeft hij zijn aandacht
gewijd, zoodat een map met tien etsen ontstaan is, die duidelijk toont dat de Wachau
aan landschaps-schoonheid en door de romantiek van zijn ruïnen en kloosters niet
voor het Rijndal behoeft onder te doen. Ook de druiven groeien er niet minder zoet
dan ergens anders ter wereld. Van deze etsen dient men vooral de ‘Teissenhoferhof’
te noemen, impressionistisch van opvatting, en niet minder goed dan de ‘Vischmarkt
te Rotterdam’, en ook nog het lievelingsblad van den Weener, den ietwat zoetelijken
‘Klosterhof in Dürnstein’, in verscheiden kleuren gedrukt, en als zoodanig iets
bijzonders en eigenaardigs in het werk van den kunstenaar. Ook eenige boom-stukken
bezitten we van zijn hand, waaronder één dat een gedeelte van het heerlijke
Wienerwald voorstelt, in aquatint. Dit blad is, gezien de uiterst moeilijke techniek,
bijzonder gelukt, en wekte bij een tentoonstelling algemeene belangstelling en
waardeering.
Het spreekt bijna van zelf, dat bij de etsen van dezen echten zoon der groote
muziek-stad ook werk is, dat speciaal gewijd is aan eenige groote musici. Zoo is het
geboortehuis van Schubert een der meest verbreide bladen van zijn werk geworden,
en het geboortehuis van Beethoven te Bonn en van Goethe te Frankfurt is al bijna
even graag gewild.
Een groote menigte etsen met Oostenrijksche en Zuidduitsche motieven zou ik
nog kunnen noemen. Maar laat ik liever nog iets over de ontwikkeling als kunstenaar
van Eckhardt zeggen. In geenen deele heeft hij van de kinderschoenen af deze kunst
gediend. Neiging en begaafdheid schenen hem veeleer in de richting der muziek
succes te voorspellen, en eerst toen hij, 25 jaar oud ongeveer, het gehoor bijna geheel
verloor, werd hij gedwongen zijn muzikale plannen en toekomst op te geven. Niet
zoozeer de oorspronkelijke begaafdheid als wel neiging deed hem spoedig daarop
naar de schilderkunst grijpen. Ook op dit gebied kwam hij in den beginne met andere,
hoogdravender plannen. Hij wilde groote, monumentale schilderijen scheppen. Maar
jarenlange schooling en bovenal zelf-schooling hebben hem den juisten weg gewezen
en hij heeft later de veel bescheidener kunst van landschapsschilder aangegrepen,
en het daarin ook werkelijk tot een aanzienlijke hoogte gebracht...
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Het tooneel en de theater-tentoonstelling
door J.W.F. Werumeus Buning.
MEN miskent de goden niet straffeloos, noch de menschen; noch erkent men het
een zonder, of ten koste van het ander.
Het is een van de eenvoudige wonderen van alle tijden dat samenleving en kunst
vormeloos worden naarmate die miskenning hen regeert en dat hun vorm des te
duurzamer wordt naarmate men, mèt menschen en goden, hunne orde erkent; die
den mensch zijn plaats op aarde toedenkt met de verzekering, hoe ook uitgesproken,
dat zij even raadselachtig als noodzakelijk is.
Want eerst als hij zich het geheim van deze plaatsing bewust is krijgt de mensch,
als in de beelden der Egyptenaren, de onwrikbaarheid waarmede hij gezeteld is of
waarmede hij op de aarde staat, tegelijk met de onwrikbaarheid op het gelaat dat de
eeuwigheid ziet.
Eerst dan is, als in de groote drama's van Shakespeare, het verband van hemel en
aarde om hem bewegende zoodra hij van zijn plaats treedt, der goden of der menschen
te eng terzijde; niet minder menschelijk, maar tragischer omdat hij beweegt - en zich
in die beweging bewust wordt, zooals de Egyptenaar bewust was in zijn
onbewegelijkheid.
De beweging, de worsteling waarin de kunst thans weer en tezamen met een grooter
deel der menschheid dan sinds eeuwen, beproefd wordt, is immers een bewegen om
opnieuw, na miskenning, die plaats als middelpunt terug te vinden: de plaats van den
mensch.
Zij moge voor vele geslachten telkens in ander begrip zijn uitgedrukt, maar zonder
dit begrip van verhouding tusschen goden en menschen is er geen tragische kunst
mogelijk; omdat er geen tragische bewegingen te meten vallen als er geen enkel punt
is dat men als vast aanneemt, als er geen begrip is van de plaatsing van den mensch
op aarde.
En indien er één kunst is, die dit van af haar oorsprong spiegelt, hoe zou het dan
een andere zijn als het tooneel, dat meer dan eenig andere de kunst is der samenleving:
dat is de kunst van goden en menschen. Dat is de kunst die met haar voeten moet
staan op de vaste aarde als zij de glans van den hemel te verbeelden heeft, de kunst
die de beheersching eischt van het lichaam, van het bloed, van de ruimte, vóór de
geest in haar varen kan; die, laten wij het toch nooit vergeten, voor alles bewustzijn,
dat is verheerlijking eischt van dit alles en die - der goden zij gedankt - aan elke
vergeestelijking die niets erkent dan haar chaos van lichaam-
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looze, bloedelooze, ruimtelooze schimmen, een weerstand biedt, die ook den slechtsten
tooneelspeler van het goede ras nog in het bloed gevaren is.
Is het niet eenig nadenken waard dat men, steun zoekende tusschen al de vele
problemen op deze tentoonstelling, zijn waarachtigen steun eigenlijk vindt bij twee
Europeanen die zich min of meer uit onze samenleving terugtrokken en bij de maskers
waarachter een aantal volken, ver buiten die samenleving, met al hun kracht dansen
wat er in hun verbeelding leeft vanuit de ruimten boven en om hun hutten en eilanden?
Voor het werk van Appia en Craig is in het theater van onze samenleving geen
vaste plaats, voor dat begrip van de levende en onbegrijpelijke ruimten is in ons
theater geen vaste plaats. Men kan allerhande redenen aanvoeren om te verklaren
waarom Appia en Craig niet vast konden werken voor ons theater, maar in den grond
der zaak keeren die uiteenzettingen steeds weer terug op dat theater zelf en op de
samenleving die dat theater voedt als een duister en half verdord wortelstelsel.
Een prachtlievende samenleving als die der zeventiend' achtiend'eeuwsche
vorstenhoven gaf, ten behage der hoftheaters, volop werk aan heel het prachtlievend
geslacht der Bibiena's, de meesters van hun tijd. Onze samenleving gaf, ten behage
van geen theater, volkstheater noch staatstheater, noch welk theater, werk aan de
erkende meesters van onzen tijd.
Dat is het onloochenbare verschil. En van uit dit punt zal men de latere
eigenaardigheden in de houding van Craig moeten zien: zijn steeds meer ontwijkende
schrijfwijze, zijn gebreken en hebbelijkheden. Het zijn die van een geniale werkelooze.
Noch Appia, noch Craig aanvaardden het compromis met het bestaande theater.
Dat is te begrijpen: hun gedachten groeiden uit het verzet ertegen.
Reinhardt, Copeau en hoevele anderen met hen, aanvaardden het wel. Misschien
is deze scheiding noodig: de schoone gedachte en de altijd minder schoone daad, elk
in een andere hand: maar zeker zullen zij steeds het schoonst en het duurzaamst zijn
te zamen in één mensch; in den meester. En deze beiden mag men toch meesters
noemen.
Men kan allerhande betoogen aanvoeren om te verklaren waarom er op ons theater
zoo weinig plaats is voor een noodzakelijkheid op leven en dood, voor de scherpe
lijn, zooals die gevaren komt in den dans van een stam op een verloren eiland. (Even
noodzakelijk en natuurlijk als er bij den Hollandsche klompensnijder een lijn gevaren
komt in zìjn werk).
Maar ook die verklaringen omtrent gebrek aan levenskracht keeren terug op ons
theater en onze samenleving, die verleerd heeft den mensch te erkennen zooals hij
is: tusschen dier en engel, beurtelings met levensgevaar neigende tot een van beiden
en met de plicht om, naar Pascal het wist, geen van beiden te zijn, maar beiden te
kennen.
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Dat wil zeggen: als wij thans de Elektra spelen wordt het goddelijk gerecht niet beslist
tusschen menschen die men in dit dubbele levensgevaar ziet heen en weer zwenken
- en die daardoor belicht staan uit alle licht, en die daardoor allen staan als één mensch,
noodzakelijk en raadselachtig - maar men speelt menschen zooals onze samenleving
ze meent toebereid te hebben, d i e h u n m e e s t e k r a c h t a a n w e n d e n o m
te leven met de minste zwenking.
En als dan daarbij aan ons theater de ruigheid ontbreekt en de helderheid, de eenige
en onverbiddelijke, die gewekt zou moeten worden door deze tragedie, dan ontbreekt
ze wellicht in hoofdzaak doordat ze gaat boven de kracht van ons geslacht, dat
geestelijk gehalte maar schat naar die eenzijdige zachtzinnige idealen en niet naar
de mogelijkheid, de omvangrijkheid van den geest; niet naar het samenstel van kracht
en beheersching, van brandenden geest en brandend bloed, niet naar de kracht
waarmede de demon gekend en beheerscht wordt, maar slechts naar de wijze, waarop
hij op een afstand wordt gehouden. Hoe zou het anders, waar ons het steunpunt
ontbreekt en dit alles welhaast een sprong in de onbekende duisternis moet schijnen.
Met te vragen naar felheid en onstuimigheid ontkent men de beheersching niet:
want zonder deze vernielen beiden zichzelf. Noch ontkent men de gratie en de zachte
menschelijkheid: maar eerst de gratie die beiden kent of gekend heeft is waarlijk
bekoorlijk van lenigheid en leven en met iets van de melancholie en het gevaar van
haar kennis; en de zachtere menschelijkheid is dan eerst ontroerend als zij iets van
deze kennis en menschelijkheid heeft. Een andere gratie is leeg, een andere zachtheid
is levenloosheid.
Zoo blijft, waar het masker nog steeds het symbool van het tooneelspel is, al gebruikt
men het dan slechts om het ergens op te s c h i l d e r e n , de vergelijking tusschen de
waarachtige kunst van het tooneel en het tooneel van onze samenleving, die van de
twee maskers, die in de tweede zaal der tentoonstelling naast elkaar waren opgesteld:
Dulac's masker voor een dansspel van Yeats en een masker dat gesneden werd op
een of ander verloren eiland in de Stille Zuidzee. Ik zou die vergelijking willen
herhalen, omdat ik geen betere weet.
En het gaat daarbij in het geheel niet om het gebruik van het masker, in het geheel
niet om een pleidooi tot navolging van eenig uitheemsch volksbegrip, doch slechts
om het verschil in kracht en orde van de samenlevingen die achter deze twee maskers
verscholen zijn, die met deze twee maskers te ontmaskeren zijn.
Bij dit werk uit de Stille Zuidzee ziet men nog de spanning, waarmee hier het mes
gehanteerd werd: de bezetenheid en de beheersching, waarin
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hier een mensch werkte aan een onderdeel van een ritueele plechtigheid, van een
gezamenlijk feest, van een bezwerenden dans. Men had dit masker immers noodig:
men vreesde op dat verloren eiland ik weet niet wat: den hemel, dorst, honger,
doodsangst; men hoopte er, ik weet niet wat: overvloed, de goede gezindheid van
een fantastisch god, liefde, goede vischvangst. Maar een ding wist deze mensch in
al zijn bloed en al zijn zenuwen, van zijn vader en den vader van zijn vader en het
voer hem in de kracht waarmee hij het mes hanteerde: dit masker was noodig als het
water en het vleesch, om hem met de geheime krachten die hij in zich en om zich
voelde, verband te geven. Zonder het masker, dat dit moest verbeelden, zou hij dat
verband verliezen en hij wist dat zijn stam, zijn samenleving uiteen zou vallen als
hij het verloor.
In dit masker schuilt dus de eenheid, de orde, het gezamenlijke begrijpen en voelen
van een samenleving: des te beter dit masker ze verbeeldde, des te doelmatiger het
gesneden werd, des te beter zou het deze samenleving gaan. Misschien wisten niet
allen in deze samenleving het: maar zij die het aanging, wisten het.
En hoeveel gaat het onze samenleving, of hen die het weten moeten, wel aan of
een tooneelvoorstelling, die toch nog altijd ten minste bedoelt onze vreugden en onze
moeilijkheden te verbeelden, of een opvoering waar men ons de verbeeldingen moet
geven van de geheime krachten in ons en om ons, of een werk van onze maskersnijders
- lees: onze tooneelspelers, schrijvers, dansers, en alle anderen - het verband tusschen
ons en die krachten in ons en om ons, min of meer in verband met ons allen en dat
andere weet te verbeelden?
Het gaat ons aan; maar gaat het ons aan met diezelfde kracht, die in het mes van
den Zuidzee-eilander voer?
Het gaat ons aan, maar zijn wij ons bewust dat het een zaak van leven en dood is?
Want niet minder zeker als een stam in de Zuidzee uiteenvalt als zij geen gezamenlijke
angst en vreugde heeft te verbeelden, niet minder zeker valt een samenleving uiteen
in de binnenlanden van Europa, als zij geen gezamenlijke idealen te verbeelden heeft.
Het is immers teekenend, dat zoovele bewegingen in de kunst van dezen tijd eer
een snelle doodelijke ziekte en een zinsverbijstering gelijken en dat er zoo weinige
trachten naar de eenige redding: het opnieuw leeren van het ambacht, dat men immers
steeds gezamenlijk moet leeren omdat het anders bij den enkeling verloren gaat.
‘L'art et le métier ne sont pas deux choses separées.’
Graig, Copeau, Stanislawski: zij allen trachten voor alles een school te vestigen:
een kleine gemeenschap, een kern van gemeenschap, waarin een gezamenlijk doel
bestaat.
Het is daarin dat, met ieder ander leider, Craig gehoorzaamheid en
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rangorde eischt, Copeau ‘respect, discipline, abnégation’, het is daaruit alleen - uit
wat men rondweg de ‘goede geest van den troep’, de ‘goede samenwerking van het
gezelschap’ noemt - dat een goed tooneel te bouwen is.
Wanneer hier van samenleving en gemeenschap gesproken wordt is er bedoeld:
niet de gemeenschap voornamelijk onderling, tusschen mensch en mensch, niet de
gelijkgesteldheid van mensch tot mensch: want dat alles heeft eerst beteekenis als
men onder gemeenschap verstaat, die waarin de mensch vrij staat naast den mensch,
gebonden of gescheiden, maar elk met zijn diepste begrip gericht in eenzelfde richting,
naar eenzelfde punt in het oneindige. In de groote tragedies, die, waarin zich dit
oneindige tenslotte onthult en het begrip van de onderlinge gemeenschap en
rangschikking haar licht ontvangt van uit dit eeuwige hoogtepunt, in de groote
zuiverende worstelingen om de orde staat de mensch naast en tegenover den mensch,
maar bewogen door ‘the wires which stretch from eternity’, al of niet wetende, maar
bewegende naar een zelfde doel: komende van uit eenzelfde onbekendheid: dood en
geboorte en soms daarin vereenigd.
En zoo, - naar een versleten beeld - hangen, met de wereld als schouwtooneel, de
menschen en de volkeren als trossen marionetten; elk gescheiden - want hoe zou er
te spelen zijn als niet elk voor zich beweging had - en eerst bewegende zoodra de
draden spannen van uit de eeuwig eendere richting; elk voor zich gerechtvaardigd,
omdat elk zijn plaats heeft en zijn doel en elk een ander, dat alleen vanuit het
oneindige gelijk kan schijnen. Slechts als deze orde erkend wordt - en ze wordt slechts
erkend indien men, alweer, het begrip van den mensch op aarde erkent, kan er zin
zijn voor het tragische: zin voor deze gemeenschap en haar bewegen en eerst dan
kan de mensch zich de gelijkenis van dit alles scheppen en op het tooneel verbeelden.
En mettertijd zal de vorm van die gelijkenis wel veranderen, maar haar wezen blijft
gelijk. Het tooneel van onzen tijd zoekt de vorm voor haar gelijkenis.
Het masker van Dulac draagt nog niet de teekenen - de pogingen tot herstel van
de tooneelkunst dragen nog weinig teekenen van een doel in het oneindige. Men
zoekt nog steeds waarom de tusschen mensch en mensch gelegde grondslagen niet
hecht zijn; men blijft op het platte vlak der aarde, wroetende. Dat is te begrijpen,
eensdeels uit een algemeene gezindheid, maar ook doordat de voorlaatste algemeene
beweging eerst haar naturalistische degelijke aarde weer veroveren moest op die
romantiek, die haar straffeloos meende te kunnen verlaten en verwaarloozen; ook
doordat het tooneel zich uit haar wezen zelf, wel verzetten moest tegen elke
gezindheid, die slechts de goden wilde erkennen ten koste van de menschen. En zoo
erkende het tooneel wel den mensch en zijn
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banden; maar slechts in twee dimensies; slechts op het platte vlak der aarde; niet in
de derde dimensie, het verlangen, dat loodrecht opstijgt in de ruimte: en slechts met
die dimensie valt, tezamen met de anderen, de ruimte en de mensch te meten.De strijd om het tooneel is, immers, ook sinds jaren een strijd om die dimensie:
weg van het vlakke spel; weg van het vlakke tooneel-schilderij; het tooneelstuk dat
slechts mensch tegenover mensch stelt zonder op hun verhouding den driehoek te
bouwen met den top in het onbegrijpelijke; weg van de bedrieglijke
perspectiefkunsten; van de vlakke decors: en zoekende naar het plastische levende
gebaar; de levende tooneelruimte; het stuk dat verband openbaart, boven mensch en
mensch; de tooneelbouw die niet een omgeving wil nabootsen, maar die een ruimte
wil scheppen: weg van de beperkte twee dimensies en zoekende naar de eenheid met
de derde. Het is onredelijk om van Dulac's masker te eischen dat het, een eerste
poging, reeds zoo vast en scherp verbeelden zou wat het te verbeelden heeft als het
Zuidzee-masker, een van tienduizenden, dat er naast ligt....
Het is onredelijk van ons tooneel te eischen dat het reeds thans en in dezen tijd,
de kracht en het begrip zou hebben van zijn grootste bloeitijden.
Wij mogen bij Dulac's masker niet vergeten hoe weinig er nog uit spreekt, hoe
karakteristiek onbeholpen het nog is van ambacht, hoe weinig er voor den maker ten
slotte van afhing en hoeveel meer strijd van leven en dood, van visioen en verbeelding
dien Zuidzee-eilander voerde in zijn mes. (Meer moeten wij vooral n i e t van hem
willen leeren, alleen de kracht die in zijn mes gevaren is, toen hij sneed).
Maar wij mogen evenmin vergeten voor welk een taak het zich hervormende
tooneel staat, dat nagenoeg nergens voldoende steun ondervindt en in elke beweging
belemmerd wordt door een toeschouwers-massa waaraan het zich nog nimmer zoo
geketend heeft als thans, een massa zonder begrip van rangorde, zonder een door de
leiders aangewezen doel in het oneindige; vele kunstenaars, die, met hun tijd, van
de plaats van den mensch niet zeker zijn.
Daarbij echter moeten deze tijd, deze massa en deze kunstenaars het ingeboren
verlangen wel sterker en veelbelovender bezitten dan voorafgaande geslachten; zij
moeten zich wel herstellen van hun miskenning al ware het slechts uit zelfbehoud.
De kunst heeft de samenleving noodig als de boom de aarde: maar die aarde, die
samenleving, heeft den boom noodig om zijn zaad, wíl ze niet dor en ledig worden.
De taak voor den kunstenaar is dus voor alles werken aan zijn kunst, de taak voor
anderen is voor alles werken aan de samenleving. Het is,
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opnieuw een zaak, niet vooreerst van mensch tot mensch, maar van ieder mensch en
een gezamenlijk doel.
En dus moeten zij, die aan het tooneel werken, aan het tooneel blijven werken als
de beste wijze van werken aan de samenleving. Als er storm is behoort de kapitein
op de brug en de matroos bij zijn touw. Zoo niet, dan gaat het verkeerd.
Dus behoort de toeschouwer, die zijn leven lief heeft, op zijn plaats in de
schouwburgzaal, maar in die zaal waar hij kans op redding ziet. De toeschouwer, die
er slechts op uit is zich dood te lachen, lacht zich waarlijk dood.
Er is geen van de vele goede kunstenaars van het tooneel - of hij medewerkte aan
deze tentoonstelling of niet - of hij zal erkennen dat zijn werk slechts een
voorbereiding kan zijn, een weer leeren van begrip en ambacht, een heroveren van
de mogelijkheden en de waardigheid. Maar geen van hen die waarlijk van belang
zijn komt met ultra-moderne kunsttheoriën: men zoekt niets anders dan de diepere,
eigen waarachtigheid, het herstel van het goede, doelmatige ambacht, de zuivering.
Wanneer de besten ons dat zeggen, dan hebben wij het aan te nemen; zij weten het
beter, want zij zijn de mannen van het vak en zij werken het hardst. Wij hebben ons
slechts rekenschap te geven waaraan en waartoe gewerkt wordt.
Het gaat niet voor alles om een ‘nieuw’ tooneel, om een ‘nieuwe’ kunst: het gaat
om een eigen kunst, van onzen tijd en, waar de tijd verandert, om een andere kunst.
De ruimte waarin wij leven: het heelal, is onveranderlijk: de vormen, waarin wij ons
begrip van den mensch in die ruimte voorstellen, veranderen. Vòòr alles moeten wij
ons daarvan een begrip heroveren: een standplaats. De bewegingen daarom zijn
tragisch; zij zijn die van den mensch tusschen aarde en hemel, dier en engel.
En het eerste wat de toeschouwer te begrijpen heeft is wat Appia schrijft aan het
einde van de inleiding tot ‘L'oeuvre d'art vivant’:
‘Le lecteur voudra bien ne pas oublier que la plus grande et la plus profonde joie
que l'art sache nous procurer, est d'essence tragique: car, si l'art a le pouvoir de nous
faire “vivre” notre vie sans nous en imposer simultanement les souffrances, il nous
demande en revanche - pour le ressentir avec joie - d'avoir souffert auparavant.’
Dat is: tragisch geleefd te hebben.
En als het eerste wat er aan het tooneel veranderen moet, zoodra de mensch zelf
verandert kan men, logisch denkende, wel niet anders als de plaats erkennen waar
die mensch staat, de ruimte waarin hij zijn veranderd begrip uitdrukt, waar tooneel
gespeeld wordt: de tooneelruimte zelf.
De eerste eisch van een veranderde tooneelkunst is een andere schouwburg: de
hoofdzaak in die schouwburg is, wat eens haar oorsprong was, de plaats waar gespeeld
wordt: het eigenlijke tooneel.
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De vorm van het tooneel - voortgekomen uit zijn tijd - bepaalt noodzakelijkerwijze
al het latere op dat tooneel: de vorm van het tooneelwerk en den aard van het spel,
van decor, etc.; meer dan iets anders.
Een overzicht van de ontwikkeling van den tooneelbouw is hier niet te geven:
maar hoofdzaak is dat men inziet hoe elke wezenlijke, dramatisch belangrijke
verandering van den schouwburg afhankelijk is van de verandering der tooneelruimte.
De toeschouwersruimte is de plaats waar men zoo volledig mogelijk moet kunnen
waarnemen wat er in de tooneelruimte geschiedt. Dat er tusschen beide ruimten een
eenheid moet zijn, spreekt wel vanzelf. De eenheid van tooneel en zaal is meer dan
een vraagstuk van architectuur: ze is de eenheid van toeschouwer, acteur en tooneel,
die zich hier in monumentalen vorm uitdrukt.
De tooneelruimte verandert door de eischen die de speler en dóór hem zijn tijd er
aan stelt. De fatale, knellende schouwburgvorm zooals wij hem kennen b.v. in den
Amsterdamschen Stadsschouwburg, die typisch is voor Nederland, ontstond uit de
behoeften der Italiaansche renaissance-vorsten en latere, verwante samenlevingen,
uit de eischen van vroeger tijd en samenleving. Ons begrip is veranderd en daarmede
tooneelstuk, spel, decor: maar dezelfde vorm van schouwburg omknelt het nog alles.
Wij leven met een steeds sterkeren weerstand tegen de Renaissance, niet meer in
haar woningvormen, niet meer in haar begrippen, niet meer tusschen haar meubels
- al zijn wij dan vaak in dit alles nog meer aan haar gebonden dan wij erkennen maar wij leven wel in haar schouwburg. Van een anderen vasten schouwburgvorm
is nog weinig sprake, wel van een verbeterde; wat overeenstemt met het feit dat wij
immers nog geen vast ander begrip hebben uit te drukken en dus, voor ons, de acteur
in de tooneelruimte niet. (Copeau zeide: ‘hoe zullen wij een tempel bouwen als wij
niet weten waarvoor, en hij wees, aarzelend, de open lucht, de levende ruimte).
De gebreken van onzen schouwburg, van onze tooneelruimte, voor het gebruik in
onzen tijd, zijn even begrijpelijk ontstaan als ze thans begrijpelijk hinderlijk zijn.
Aan de Italiaansche hoven wijzigde zich de oudere, ondiepe, tooneelruimte - omdat
men door den acteur andere begrippen had uit te drukken, omdat men de praal der
voorstellingen aan uiterlijke opschik, allegorie, perspectief en kunst en vliegwerk
niet bergen kon, - tot een diepere tooneelruimte, die op haar beurt de verandering
van de zaal tengevolge had: deze vergroeit van het amphitheater tenslotte tot de
zaalvorm die wij thans kennen. De eenheid en de doelmatigheid voor onzen tijd zijn
hier ver te zoeken: alles is overladen met Renaissence-ornament, men ziet slecht en
onder allerlei verschillende en nadeelige gezichtshoeken, men hoort slechter - een
herinnering aan ieders ervaringen op hooge zijplaatsen of in zijloges zegt ieder hier
voldoende - men heeft een tooneel dat een
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ruimte is, ontstaan voor en door de dramatische kunst van een anderen tijd; men sluit
den acteur op in een machinekamer met een schilderijlijst, veelal achter een voor de
opera bestemde orkest-afgrond, men kan dit decor- en machinerie-tooneel toch slechts
zeer ten deele gebruiken, omdat te weinig toeschouwers van weerszijden en uit de
hoogte de handeling anders zouden kunnen volgen: men is dus gedwongen het tooneel
te stellen en te bespelen naar de eischen der toeschouwersruimte (de verkeerde
wereld).
De machinerie wordt steeds grooter om dit alles te verhelpen, zoodat het tooneel
weer grooter wordt om de machinerie te bergen: alles verandering zonder dramatische
eischen, alles imitatie, compromis, geen eenheid, geen doelmatigheid.
En dit tooneel beheerscht sindsdien tot in onzen tijd alle ontwikkeling van spel-,
schrijf-, bouw- en andere tooneelkunst, want deze hebben zich toch aan te passen
aan het bestaande.
Men kan deze bezwaren niet gering schatten, zoodra men bedenkt dat elke vaste,
bepaalde vorm van stuk en spel zijn eigen tooneelvorm bezit en dat, indien thans een
speler of schrijver van onzen tijd een werk in een anderen, eigener vorm geeft, dat
werk op het bestaande tooneel sterk belemmerd zal worden, weinig kans heeft zich
volledig te doen gelden of door te zetten, en alle kans om zich weer aan het oude aan
te passen.
Shakespeare's vorm van stuk kon nooit ontstaan zijn op het Grieksche of op ons
tooneel, een binnenkamersch stuk blijkt niet wel meer thuis op Copeau's tooneel,
Reinhardts arena kon voorloopig niet gehandhaafd worden omdat speelvorm noch
stukken er zich in thuis gevoelden. Reinhardt forceerde: de samenleving nivelleerde:
zijn arena staat weer vol stoelen. En deze voorbeelden zijn te verveelvoudigen.
De kunst der Grieken, noch die van Shakespeare en de Elizabethaansche schrijvers,
noch die van Molière o n t s t o n d onder dezen dwang, maar in een levende
tooneelruimte; de tooneelvormen, waarin zij ontstonden werden echter overheerscht
door de Italiaansche. Met de zich thans ontwikkelende beweging, begon die om uit
dezen dwang te geraken: Wagner's ‘Festspielhaus’ met voorloopers als Goethe,
Schiller en den architect Semper, het werk van Fuchs, Littmann in Munchen en
elders, de telkens weer opduikende Shakespeare-vormen, de pogingen, om er slechts
enkele te noemen, met het ‘Grosze Schauspielhaus’ en die van het ‘Theatre du Vieux
Colombier’, v.d. Velde's ‘Werkbundtheater’ te Keulen, Wijdevelds ontwerp voor de
Panorama-verbouwing, het zoekt alles naar bevrijding, naar de levende tooneelruimte;
zonder ze nog afdoende en vast gevonden te hebben: maar hoe zou men ze afdoende
kunnen vinden waar de tooneelruimte in dezen tijd beurtelings dienen moet tot
opvoering van de klassieke tragedie, het mysteriespel, het Shakespeare-stuk, het
realistische stuk, het moderne repertoire; waarvan elk immers
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op zijn beurt ontstond uit een bepaald begrip van mensch en ruimte, onder bepaalde
tooneelvormen. Het is niet mogelijk een ruimte te scheppen waarin al deze werken
hun eigen tooneelruimte, waarin zij geboren zijn, terug kunnen vinden. De
tooneelruimte, zooals wij ze dus thans onder de beste omstandigheden zien opbouwen
is en blijft een compromis, een vorm zonder eigenlijke innerlijke noodzaak; in het
goede geval met mogelijkheden voor de toekomst. Dus blijft elke schouwburgbouw
een compromis.
De bouw op het tooneel, die in dezen tijd coulissen en twee-dimensionaal decor
vervangen gaat, komt voort uit dit compromis. Men bouwt hier feitelijk in de doode
vormelooze tooneelruimte een levende tooneelruimte op, hetgeen zeker de beste
oplossing is, onder de omstandigheden; maar niet de oplossing van den bouw der
tooneelruimte. Het compromis is hier dus in vele gevallen dat men thans een
zoodanige tooneelruimte bouwt, dat men er den gunstig mogelijken ‘bouw op het
tooneel’ in kan construeeren, naar de behoefte van het stuk en naar de behoefte van
de zaal (de verkeerde wereld).
Samenvattend: het decor is slechts van zooveel belang geworden sinds er geen
vaste andere tooneelruimte ontstond en omdat de bestaande niet doelmatig was. Bij
ons huidig repertoire, waarin allerhande vormen van tooneel zich beurtelings moeten
doen gelden kan men, zoolang niet een sterk eigen begrip van dezen tijd al het andere
verdringt, niet verlangen dat er reeds thans een vaste vorm van tooneelruimte
gevonden wordt, wel echter dat er tenminste een ruimte gebouwd wordt die zoo
doelmatig mogelijk telkens vervormd kan worden: en dat met zoo min mogelijk
nabootsend decor doch zooveel als mogelijk is met architectonische middelen, met
middelen die telkens, als het ware een nieuwe tooneelruimte scheppen. Dit mag men
dan echter ook niet meer rekenen dan een tijdelijk en bewust hulpmiddel. Het doel
blijft: het groeien van een levende eigen vorm van dezen tijd: en weer staan wij aan
het uitgangspunt: Het eerste noodige, de eenig mogelijke plaats voor een ontwikkeling
van het tooneel als eigen uitdrukking van onzen tijd is: een eigen tooneelruimte; die
echter zelf, wil ze duurzaam zijn, uit en met deze uitdrukking van ons spel en ons
spelen moet geboren worden. Ze kan niet ontstaan voor onze tijd daarin haar
uitdrukking vindt en uit deze betooverde cirkel blijkt vooreerst wel hoe na tooneel
en gemeenschap verwant zijn en dus van welk een onweerstaanbaar en onmetelijk
belang voor de gemeenschap het tooneel is.
Eerst thans, na deze inleiding die te lang schijnt, kan de Amsterdamsche
theatertentoonstelling en haar décors en costumes ter sprake komen. Want beiden
zijn slechts onderdeel en uiting van het voorafgaande. Het décorvraagstuk is slechts
zoo sterk aan den dag gekomen door de
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gebreken van het tooneel en wanneer men het belang van deze tentoonstelling slechts
af zou willen meten naar de meer of minder goede uitvoering der schetsen,
teekeningen en modellen op zich zelf, zou ze al zeer eenzijdig en doelloos zijn geweest
voor de algemeene zaak van het tooneel.
Voor menigeen was ze niet meer, want menigeen zag noch wist meer; en zeker
niet, dat, waar men een overzicht geeft van een bepaald deel der tooneelkunst, de
andere deelen zich als het ware van zelf doen gelden. Wanneer er iets door deze
tentoonstelling bewezen is, dan was dat de waarde van den acteur, die zich niet in
persoon kon doen gelden, maar die overal maatstaf en middelpunt was.
Men kan een decorschets niet eenzijdig beschouwen, als teekening, zoolang men
ze erkent voor wat ze is: schets voor een decor. De mogelijkheden voor den acteur
in de bepaalde ruimte, het spel dat deze ruimte eischt, de belichting, de opvatting der
regie, de houding van dit alles tegenover de groote problemen van het tooneel: dat
alles dringt naar voren, bij elke décorschets die er waarlijk eene is, en valt er min of
meer af te lezen. En zoo kon men, op deze tentoonstelling, twintig jaar tooneel
beleven, indien men slechts een tooneelmatige verbeelding bezat.*)
Ook de ontwerper weet eerst in hoeverre zijn werk geslaagd is, als het is uitgevoerd,
als de acteur het gebruikt. Men kan als critische maatstaf slechts de vraag stellen: is
dit of dat ontwerp, als een stuk werk voor het tooneel bruikbaar: zal dit décor de
ruimte kunnen scheppen, waarin het tooneelstuk, door den acteur, zoo krachtig en
volledig mogelijk tot leven kan geraken. De gevaren die voor de hand liggen bij deze
beoordeeling zijn vooral dat men de décorschets uit een hier totaal ongepast en
ondoelmatig décoratief of picturaal oogpunt gaat beschouwen. Het décor is geen
overbodige, décoratieve versiering van een tooneelstuk, het staat er niet omheen of
er naast: het is er deel van, het is geen overbodige picturale verlevendiging, het is
niet het scheppen van een achtergrond; maar wel het herscheppen van een bepaalde
tooneelruimte tot de meest met het op te voeren stuk verwante ruimte. Er was in den
wrevel die hier en daar tegen deze ‘décor-tentoonstelling’ te hooren kwam, één
volkomen rechtvaardig element; namelijk in zooverre als deze wrevel zich, misschien
vaak onbewust, richtte tegen de al te belangrijke plaats die het décor op het tooneel
der laatste eeuwen is gaan innemen. Maar die wrevel richt zich toch ten onrechte in
de eerste plaats tegen het décor: zij moet zich, wil zij vruchtbaar zijn, voor een deel
tegen den onvoldoenden schouwburg richten, die hiervan immers de oorzaak is;
tegen dezen onvolgroeiden tijd nog liever die slechts dezen

*) Voor een historisch en principieel overzicht zie men het opstel van F. Lensvelt (Socialistische
Gids, Maart).
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schouwburg kent en dus bij ieder, die dezen wrevel voelt, tegen zichzelf.
Uit het werk der beste tooneelkunstenaars blijkt steeds weer dat zij ‘het tooneel
verbouwen’, meer dan dat zij ‘décor’ ontwerpen. In Appia's leidinggevende werk is
na te gaan hoe hij, van zijn eerste plastische bouw voor de Wagner-Opera's, die soms
nog niet meer was dan een zuiver plastisch, een in drie afmetingen geven van wat
vroeger geschilderd zou zijn, langzamerhand komt tot steeds architecturaler vormen:
tot steeds zuiverder begrip van ruimte. En deze scherpe en nobele theoreticus van
het moderne tooneel komt tenslotte practisch, in zijn laatste constructies, tot het
bouwen van een nieuwen tooneelvorm. In de Hellerauopvoeringen van ‘L.'Annonce
faite à Marie’ bestaat er geen eigenlijk tooneel: in de rechthoekige zaal wordt op den
vlakken grond telkens een tooneelbouw opgetrokken. Appia ontgaat daardoor dus
het compromis dat elke bouw op het tooneel met zich brengt. Gelijksoortige pogingen
liggen min of meer in elk verplaatsbaar proscenium, in elken trappenbouw, etc.
Appia en Craig staan, al kan men voorloopers aanwijzen, aan het hoofd der zich
ontwikkelende beweging; verwantschap en gelijke gezindheid spreekt uit beider
werk en uit al het goede der anderen. Het is - en men kan dit als de principieele punten
der beweging beschouwen - vooral de zin voor het scheppen van een tooneelruimte
door zuivere verhoudingen die gebaseerd zijn uitsluitend op de eischen van acteur
en tooneelwerk; de eisch dat de acteur, de mensch, in deze ruimte op zijn plaats
erkend zal worden en er zijn eigen waardigheid in erkennen zal; de eisch van
erkenning voor de onmetelijke beteekenis van het licht als het eeuwige, vormgevende,
scheppende element in deze ruimte en dus niet alleen als het practisch verlichtende.
Daaruit volgt een streven naar algemeene vereenvoudiging en verinnerlijking, een
streven om zich te beperken tot dat wat in de verbeelding van een toeschouwer het
beeld oproept en hem doet medewerken, een afkeer van alle valsche tooneel-illusie
die berust op nabootsing en compromis. Het tooneel als de ruimte voor een creatieve
kunst, in samenwerking van schrijver, speler, tooneelbouwer, belichter en
toeschouwer, tegenover het tooneel als de plaats waar het stuk van den schrijver
gereproduceerd wordt door den acteur, voor den toeschouwer, met decoratieve
versiering van belichter, schilder etc. Achter Craigs en Appia's werk en in beider
geschriften uitgesproken, steekt het begrip dat de samenleving te rijpen heeft voor
zij dit werk bezitten kan. Zij heeft het aanvaard, hoewel beiden slechts weinig het
compromis met het heerschende tooneel aanvaard hebben. Hun begrippen zijn niet
onvervalscht door anderen toegepast, zoowel Craig's als Appia's principes zijn echter
gebruikt en vervormd naar de eischen van een anderen stijl dan zij bedoelden. Men
heeft hen niet gevolgd
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en zeer zeker nog niet gepasseerd, maar is zeer vaak in persoonlijke toepassingen,
uitwassen en vindingrijkheden vastgeloopen.
Slechts een aantal ‘expressionistische’ pogingen gaan hen in sommige opzichten
schijnbaar voorbij. De hanteering van het licht danken ook zij aan Appia en Craig.
Het verbreken van de vormen in het ‘expressionistisch’ décor stelt echter direkt aan
de orde wat men gemakshalve het Cagliari-probleem kan noemen. In deze film
speelde men in expressionistisch décor; de levende menschelijke vorm vond daarin
geen thuis: speler en decor misten alle eenheid. In Larionow's decor voor de ‘Contes
Russes’ vindt men hiervan de logische gevolgtrekking.*) Hier speelt geen mensch,
maar een niet-menschelijke vorm in gelijksoortige omgeving.
Er is eenheid: maar geen menschelijke. Trouwens: de beste elementen van het
expressionisme verdiepen zich na al deze experimenten met gebroken vormen tot de
waarheid dat slechts gegroeide verhoudingen spreken, geen geforceerde constructies.
Langs Craig en Appia ligt de weg nog open.
Reinhardt vooral is het geweest die hunne beginselen toepaste op zijn anderen, in
wezen realistischen, stijl, die hij ontwikkelde uit zijn verwantschap met Brahms'
naturalisme en vooral vanuit en door Reinhardt zijn deze begrippen elders min of
meer verminkt toegepast en voortgezet. Als steeds verloren zij daarbij, maar de
zuiverder begrippen die overal doordrongen in de décor-verzorging hebben toch
vanuit hem of de tegengestelde Münchener groep, of uit de bronnen waaruit beide
putten, het tooneel in zooverre veranderd als wij het thans kennen. Deze periode is
afgesloten; ze heeft bij al haar verdiensten voornamelijk een gevaarlijke
overheersching van schilder en kunstnijveraar met zich mede gebracht, waarvan de
tentoonstelling o.m. overvloedig getuigde in werk van Maxim Frey, Kurt Kempin,
L. Siefert, vele Russen en Amerikanen, Wolmark c.s.
Bij een figuur als Reinhardt is het vooral belangrijk te weten waarin hij ten slotte
faalde: hij faalde in het ‘Groszes Schauspielhaus’, waarin hij de kern van het
vraagstuk, den bouw van het nieuwe tooneel zocht als eenige oplossing. Copeau's
tooneelbouw schijnt voorloopig van meer belang, omdat zij groeide uit en met
bestaande behoeften. Reinhardt forceerde.
Er is eigenlijk een groot bezwaar om stuk voor stuk vele décorontwerpers van deze
tentoonstelling te behandelen, evenals het niet zooveel zin heeft idealen te formuleeren
over belichting en tooneelbouw. Het is opmerkelijk dat noch Copeau, noch Craig
zich in dezen zin uitlieten; en terecht: er is niets schadelijker voor een zich
ontwikkelende beweging

*) Men zie de afb. bij een vorig artikel van den heer van Tussenbroek in Elsevier.
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dan een te vroege definitie waaruit slechts splitsingen en meeningsverschillen kunnen
ontstaan.
Het gaat immers om de grondslagen en het gaat er vooral om, wanneer ze eenmaal
vrij algemeen gelijk erkend zijn, om voor elke groep van tooneelgemeenschap de
toepassing te vinden.
Het ligt voor de hand dat deze op eenige wijze de groote lijn van ontwikkeling
volgen zal, die thans aan de orde stelt: een zoo gering mogelijke machinerie, een
oplossing van alle vraagstukken met de middelen, die het tooneel uit eigen kracht
bezit: de mensch, de ruimte, het licht.
Maar op de toepassing komt het aan. Gémier werkte, volgens een inzending op
de tentoonstelling voor een ‘Oedipus’, met ‘moderne’ trappen-ruimten en gebouwde
paleisgevels: het was even geforceerd als levenloos. Een ‘Antonius en Cleopatra’
was gewild modern, bij een dezer dagen te Parijs gegeven ‘Midzomernachtsdroom’
speelde hij tusschen gordijnen. Overal werden ‘moderne’ begrippen toegepast, overal
was het er naast.
Strnad's gordijnen voor ‘Danton's Tod’ zijn voortreffelijk. De Amerikanen passen
alle principes toe die Europa kan exporteeren: maar wat er hier van hen te zien was
bleek meest uitheemsch, onbegrepen, met uitzonderingen, als Jones' ‘Swords’. Namen
zeggen al evenmin genoeg: Gutzeit is de ontwerper van een opmerkelijke ‘Faust’en van een volkomen dwaze ‘Rheingold’-ensceneering. Glieses viel op door zijn
forsche en kleurige ‘Macbeth’ zoowel als door een vermomd barok coulissendécor
voor ‘Don Juan’. Een goed tooneelkunstenaar zal op een slecht ouderwetsch tooneel
een betere speelruimte kunnen opbouwen als een slecht tooneelkunstenaar op een
goed tooneel. Men komt er niet met kennis van namen, principes of theorieën alleen:
elke opvoering stelt opnieuw de vraag: in hoeverre is hier de speelruimte voor dit
stuk en dit spel geschapen. Het gaat evenmin om een geforceerde hervorming, al
steunt ze op nog zoo goede grondslagen, maar om groei en vooral om volharding,
die beide onmogelijk zijn zonder den toeschouwer. Zoolang als men heden
naturalistisch werk speelt, morgen een salonstuk, overmorgen Shakespeare en het
jaar daarna Goldoni en voor elk een andere formule vinden moet, valt er geen vaste
standaard te stellen, dan de algemeene dat elke ensceneering zoo goed mogelijk haar
stuk moet dienen, volgens de reeds geformuleerde begrippen.
Men kan practisch slechts verlangen dat de ensceneering gelijken tred houdt met
de ontwikkeling van het spel en het stuk, en niet terugvalt in erkende gebreken of
ondoelmatige toepassing.
Een enkel commentaar in de illustraties moge nog ter verduidelijking dienen.
Hume's ensceneering voor ‘The Merry Wives of Windsor’ in Detroit is
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een staalkaart van fouten. Shakespeare's forsche werk moet op dit enge vlondertje
wel den geest gegeven hebben; niemand zal eenig gevoel van een ruimte kunnen
vinden waarin het spel kan leven. De achtergrond is samengesteld uit velerlei: een
stuk kunstnijver Weensch bloemgewas zonder begin of einde, een paar monumentale
gordijnslierten, een plotselinge pilaar, een kunstnijvere stoel en een bovenmenschelijk
poortje: een verzameling tooneelmode-artikelen, die zonder eenig belang is. Stelt
men daartegenover Lensvelts sobere grijze Gijsbrecht-décor, dan kan men daarin
vooreerst het essentieele voelen van een goede ensceneering: speelruimte en
bewegingsmogelijkheden. Het gordijn is op zijn plaats: het doet iets dramatisch: het
sluit af. Het geheel heeft den ernst, mischien niet den gloed, van Vondels werk; maar
het is volop eerlijk en doelmatig. Lensvelts ‘Annonce faite à Marie’, waarmede hij
minder verwantschap had, staat daartegenover als een veel minder werk: het is een
tuintje vol papieren bloemen, die op het tooneel meestal onwelriekend zijn. Men
voelt in deze levenlooze ruimte geen mogelijkheden voor dramatische handeling,
het kon een vlak geschilderd décor zijn, waarvan men enkele elementen in hout en
papier uitwerkte.
Jouvet's bouw voor ‘La Mort de Sparte’ is een van de verbouwingen van het vaste
geraamte van den Vieux Colombier en niet de gelukkigste: men ziet wel de
mogelijkheden voor veel beweging: maar de bouwer is al te kennelijk gebonden en
belemmerd door het bestaande tooneel: i.c. de boog midden in den achtergrond en
de vaste trappen ter weerszijden. Appia daarentegen, in zijn plannen voor Glucks
‘Orpheus’, de Elyseesche velden, (in den lateren vorm is de onderste helft wijselijk
weggevallen en moet men de opstelling denken als te beginnen bij de lijn van het
eigenlijke tooneelvlak) en in de tweede teekening, - een ontwerp uit een reeks voor
Dalcroze's rythmische gymnastiek - beheerscht de ruimten meesterlijker dan een der
tot nu genoemden. Deze ruimten leven en roepen als het ware den menschelijken
vorm op die er in bewegen moet: zij zijn gebouwd met de eenvoudigste en zuiverste
middelen en geen van de vorige ensceneeringen geeft zoo den indruk, die de eenige
is waarmede men hier meten kan en moet: een gevoel van dramatisch-gespannen
ruimte: een stuk werk voor het tooneel, dat het tooneel zelf in al zijn mogelijkheden
vertegenwoordigt.
Tenslotte: een kleine schets van Klaus Richter: door en door tooneel, waarin de
bovenmenschelijk groote opening even natuurlijk en juist schijnt als de poort in ‘The
Merry Wives of Windsor’ kunstmatig en niet op haar plaats.
Bij de beide costuumschetsen is er kennelijk behagen geschept in het costuum ten
koste van den mensch en dus ten koste van het tooneel. Rickett's Judith is het zwaarst
belast: welke dramatische beteekenis kan
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het zwaard nog hebben in de hand van deze figuur die nauwelijks enkele voorzichtige
stappen zal kunnen doen zonder te struikelen over haar slippen en linten, die niets
als costuum is. Een goede tegenhanger vormen b.v. enkele van Lovat Fraser's
costumes voor ‘The Beggars Opera.’
Gedachten noch plannen die op zichzelf staan brengen het tooneel hervorming. Dat
doet slechts, dank zij hen, de groep van degenen die er zich door gestuwd voelen,
voor wie zij een deel van het leven worden en voor wie de duurzaamheid en de diepte
waarmee zij verwezenlijkt worden dus een levenszaak wordt. Niemand weet of er
een geniale figuur zal verschijnen die de kracht en de genade der uitvoering heeft;
of er een langzame arbeid van velen vereischt wordt; of de verandering van
samenleving en gedachte oorzaak zal zijn van een snelle of langzame hervorming.
Niemand twijfelt aan de verandering van ons begrip; menigeen miskent de eeuwige
onveranderlijkheid, die dat veranderde begrip eeuwig heeft trachten uit te drukken;
slechts zeer weinigen erkennen nog de beteekenis van het tooneel in zijn verband
met de samenleving als de kunst van goden en menschen. Men meent dat het tooneel
niet meer de plaats is van goden en groote gestalten? Het tooneel is toch steeds een
plaats geweest waar zij verschenen en het is ook nu tenminste een plaats waar wij
hunkeren naar hun verschijning en er, gedurig, den glans van zien.
Zelfs de ledige duistere tooneelruimte, zonder licht, zonder mensch, is vol
mogelijkheden; zij leeft, en wat er in haar leeft voelt immers ieder in het oogenblik
dat het gordijn zich opent tot een opvoering waarnaar hij verlangd heeft.
Naarmate deze ruimte meer gebouwd is uit het begrip van onzen tijd, naarmate
het licht ze meer herschept, naarmate de mensch ze met meer hartstocht en ontzag
bespeelt en naarmate hij meer verlangt in dat oogenblik dat de tooneelruimte zich
opent voor hem, in die mate slechts kan er een tooneel geboren worden dat zich
hervormt, dat groeit uit onzen eigen tijd.
Men stelt elke vraag om die hervorming vergeefs, indien men ze niet gezamenlijk
stelt of, tenminste, gezamenlijk aanhoort. Geen enkel onderdeel van het tooneel heeft
beteekenis zonder dit verband en vooral in dit opzicht had de theatertentoonstelling
haar taak te vervullen, die er niet uitsluitend eene was tot bevordering en kennis van
architectuur, décor en costuum, doch die zich reeds vervuld heeft doordat zij wees
op de groote eenheid waarvan zij deel uitmaken, waarbuiten zij beteekenis verliezen
en waarin men hen niet straffeloos miskennen kan.
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Zonlicht,
door A.E. Drijfhout.
VI. 't Zwerk.
In een lied wil ik verhalen,
hoe op het doorweekte land
'k zag de bundels zonnestralen
fel als speeren neergeplant.
Als een schoof van blanke schachten,
brekend door de dichte lucht,
niet te kneuzen, wel bij machte,
zegepralend en geducht.
En 't weerspannig wolkgevaarte,
grauw en driftig nog voorheen,
door 't bedwang dier helle klaarte
opgestuwd te wachten scheen.
Als ik langs de zwarte wegen,
ging en zag ter zijde uit,
werd mijn kommerlijk bewegen
tot een nutteloos besluit.....
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VII. De vlinder.
Waar toornig de bijen zoemen
in het zonnelicht,
zwenk ik over de bloemen,
bijster van een plicht; nochtans ben ik te roemen.
Ga ik al verloren
als een voos kleinood,
Zie, wij toebehooren
aan eenzelfden dood.
Daartoe zijn wij geboren.
Maar ik ben het teeken
der onsterflijkheid:
als eens uw oogen breken,
wordt uw bestendigheid
bij mij vergeleken.....
Schoon ze 't al ijdel noemen
- druilig weegt haar plicht zwenk ik over de bloemen
in het zonnelicht: Rouwmantel ben ik te roemen.
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VIII. ‘Arena del sol’.
Was niet het zonlicht onder 't donker loof,
zoodat het zich tot schaduwen schakeerde,
en werd niet de avond schooner dan nog ooit
belofte van een dag was? - Hij vermeerde
in 't stervend westen de allerlaatste gloed
nog tot een brand van machtelooze vlammen,
zoodat het vonkelde in 't raadselachtig loof
van de cypressen, wier verkoolde stammen
stonden, een stugge, kommervolle rij,
langs 't opgaand pad, waar loomden onze schreden. En wij, gesteund tegen den grauwen wand,
aanschouwden hoe de heldendag hield stand
niet zwichtend nog, al was zijn kamp volstreden.

Lanjaron, Augustus 1915.
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Uit mijn gedenkschriften
door L. van Deyssel
Laroche, 1884.
JA, hoe zal ik u dat land beschrijven! Toen ik er den eersten keer kwam, schreven
wij 1884. Geen spoorweg, geen buurtspoorweg bestond daar toen. Men ging van het
station Melreux naar Laroche met de malle-poste. Die was een echte ouderwetsche
postwagen, zooals hij waarschijnlijk in honderden jaren niet ánders was geweest.
Achter het station Melreux zag men het eerst die Belgische baksteenen huisjes, die
van een anderen baksteen zijn dan onze Hollandsche baksteen, met andere luiken,
en over 't geheel een anderen vorm ook. Deze baksteen is ruiger en grauwer dan de
Hollandsche en de metseling is ook anders geschied. De specie, waarmede gemetseld
wordt, is ook grauw, niet grauw rood of grauw ròze, zooals de steen; maar grauw
grauw. De laag specie is dikker dan in Holland, zoo dat de steenen verder van elkaâr
liggen. In sommige voegen reikt de specie niet tot aan den buitenkant der steenen.
Bij andere liggen kloddertjes specie om den buitenkant der steenen heen. Het is, in
een woord, meer joviaal opgenomen werk. Het is primitiever. Het is alsof men zoo
gauw mogelijk maar wat steenen heeft opgedoken of gebakken en die met wat
smeersel heeft samengevoegd, wat mengsel van zand met iets anders, daarvan
muurtjes gemaakt, daarover wat uit boomen gespleten houtschijven gelegd; om zoo
gauw mogelijk daarbinnen aan de prettige bezigheid van leven te kunnen gaan. Voor
vele menschen zal zoo iets als het voorkomen van het land om het station Melreux
heen, tot het naarste behooren wat zij weten, want van een mooi landschap is daar
geen sprake en het is precies zoo, als de uiterste uiteinden van nieuwe buitenwijken
van groote steden, met die ellendige kale grijze muren van laatste huizen, waar later
andere huizen tegen-aan moeten komen, met vuile velden, vieze plassen, onverzorgde
tuintjesterreinen, mest-, kalk-, steenhoopen, afbraak, proppen papier,
sinaasappelschillen, stroô, zand en modder. Maar degene, die hier reeds eens geweest
is, weet, dat dit tot dezelfde streek behoort, tot wier heerlijkheden hij gaat schrijden,
en voor wie hier nog niet geweest was, is het hier door het vreemde al aardig, terwijl
hij het beste hoopt van wat in de verten ligt verscholen.
Ik ging in den ‘estaminet’ tegenover het station en vroeg een glaasje ‘genièvre’.
Dit begreep men niet; maar een andere bezoeker vertaalde het voor den waard als te
beteekenen ‘péquet’. In het onverstaanbare Waalsch werd in het herbergje, - vooral
in de schatting van iemand,
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die niet gewoon was in Holland de zoo veel kalmer tapperijen te bezoeken - een
geweldig lawaai gemaakt. De lieden, die in elkanders onmiddellijke nabijheid stonden,
schreeuwden tegen elkaâr alsof hun geluid tot over een akker van een kilometer
lengte moest dragen. Tegen mij schreeuwden zij nog harder dan tot elkaâr, in de
dwaling zich daardoor meer verstaanbaar te maken. Hoe die dwaling in hen ontstond,
kan ik niet verklaren. Dat zij waarlijk meenden, dat ik ze niet verstond wijl ik doof
was, geloof ik niet. Ik geloof, dat zij het niet beredeneerden; maar in 't algemeen
vagelijk meenden, dat vermeerdering der luidheid van zelf vermeerdering van
verstaanbaarheid was.
De prijs van het glaasje ‘péquet’ was vijf centimen, en ik kon best begrijpen, dat
die heerlijke kerels in hun bleek gewasschen en toen weer vuil geworden groen-blauwe
boezeroenen en met hun roode dassen er een vijftigtal op een dag verschalkten.
‘Que viens-tu faire ici?’ vroeg mij er een in het Waalsch.
Waarop een tweede verduidelijkte: ‘Il demande ce que vous venez faire ici’.
‘Rien. Je vais à Laroche. Je vais passer quelque temps à Laroche.’
‘Ah!’ riep een derde, ‘il vient s'amuser’. ‘Ah Ha! Haha! il vient s'amuser.’
‘C'est un rentier’, sprak een vierde, ‘c'est un richard. Il vient s'amuser à Laroche!’
Er bleek dat zij Laroche een lust- en weelde-oord achtten en gelukkig den
slimmerik, die zich daar kon gaan vermeyen.
Door het venster zag ik den kleinen voerman, die later mijn trouwe vriend Constant
zou worden, den bok van den met drie trouwe paarden naast elkaâr bespannen,
postwagen beklimmen, en begaf ik mij er ook heen.
Constant, die den bok van de malle-poste had bestegen, was maar een kleine man,
met een lage slappe vuile grijze pet, een kleine oude roode zakdoek als das om den
hals, ongewasschen en ongeschoren, met een oude vuile blauwe kiel aan, een
vlekkerige oude grijze broek, en schoenen, die in zeer lang niet gepoetst schenen en
al dien tijd in aanraking geweest met het geele leem, en het grauwe en grijze grint
en zand van de steengroeven, wegen en akkers. Tusschen de schoenen en het gezicht
was veel overeenkomst. Wel waren de schoenen meer dof geel, met de geele
modderkanten aan de zoolranden, en het gezicht meer vuil zilvergrijs; maar de
onregelmatige deuken en builen der schoenen, die ongevormde brokken aardbodem
geleken, hadden hetzelfde knoesterige en oud-kleurige als het gezicht met zijn
neusbonkje, wangenknollen en baardstoppels. De oogjes waren in het gezicht als
twee daar juist toevallig zichtbare beekplekjes in een stuk van den aardbodem.
Toen, mèt de paardenpooten, de betuigde ruggen in beweging kwamen,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

250
leken die van den hoogen bok af gezien, op een lederen vlot, dat langzaam dobberen
ging.
De ark, de ark,
De ark, die steekt van wal,
Bobbel, bobbel op de zee....
En Noach geeft een gala-, gala-bal
Aan 't redeloze vee.

Inderdaad voerden de ledematen der ingezetenen, ten gevolge der eigenaardige
samenstelling van de diligence, lichtelijk een aanhoudenden onregelmatigen dans
uit.
Hoe brengt gij den tijd door, twee tot twee en een half uur lang, in een malle-poste,
die langzaam voortzeult, in een afgelegen streek van een vreemd land, met twee of
drie wild-vreemde boeren tot gezelschap in de zeer beperkte ruimte?
Na eenigen tijd zegt ge allicht:
‘C'est toujours Melreux ici?’
Dan is het antwoord:
‘Hein? S'if plaît?’
‘C'est toujours Melreux ici?’
Waarop nu geschreeuwd wordt als door een neger-prediker, wiens geluid een
wereldstad-kathedraal-ruimte moet omvatten:
‘Aai, aai, Melreux!.... Melreux! -’
De eerste dezer klanken zijn Waalsch en beduiden: ‘Oui! Oui!’
De inboorlingen dezer streek behooren in kleur en vormen bij de natuur hier, bijna
evenzeer als die visschen, die men zoo uitstekend dichtbij ziet in het Artis-Aquarium
te Amsterdam, die in huidpatroon en kleur eender zijn als de rivierbodem, zoodat,
wanneer zij zich in beweging zetten, het is alsof een stukje bodem zich afzonderde
en opwaarts drijven ging. Deze inboorlingen zijn vruchten van vleesch en beenderen,
alsof zij weeke deelen aardbodem waren, die losgelaten hebben van de rotsen en nu
her en der bewegen.
Toen wij drie minuten gereden hadden, sloegen wij een hoek om en begonnen aan
den nu verder steeds recht voortuit zijnden, weg naar Laroche. Onmiddellijk hielden
wij stil, de kleine Constant wierp de uit verschillende door touwtjes onderling
verbonden reepen leer bestaande leidsels over de paarden en klom van den bok zooals
een straatjongen uit een boom. Wij stonden voor een huisje uit bergsteen zonder
uithangbord maar met alleen een palmtak aan het voorgeveltje. Dit was het teeken
van de herberg. Twee groote boeren kwamen uit het deurtje, die elk Constant op den
lagen schouder klopten, welke aan zìjn kant was, terwijl hij tusschen hen door en
met hen achter zich aan naar binnen
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ging. Constant had zijn langen zweep medegenomen en stond met dezen op den
vloer, als nog een winterboompje, voor den toonbank, waarop een grauw-zilveren
waard, als met poetsgoed ingewreven eetgereedschap, de borrels schonk. De gasten
waren alle drie van de gangbare harde welgemoedheid. De waard had meer een stil
karakter.
‘Il fait bon!’ schreeuwde de een.
‘Un pô freu tôt-memme’,*) riep Constant.
‘Aai, àài, nos erons côr dee gibolées’,†) schreeuwde de andere boer.
Na eenigen tijd sukkelden wij weer voort. Constant had met zijn blauw grauwe
mouw den neus en mond afgeveegd en met een gezicht als een frisch begoten roos
den bok weêr beklommen.
Allengs begon het landschap zich meer en meer in zijn aard van vallei te vertoonen.
Een lange, lange, uitgestrekte vallei, en met volstrekt nergens iemand. Geen vee of
wild ook zag men. Niets bewegends behalve de takken van boomgaard-boomen en
de wolken. Een vallei, een zeer groote, zeer lange vallei. Licht groen van gras was
de bodem der vallei, waar het riviertje verscholen, onzichtbaar, vloeide.
Aan de overzijde van waar wij reden, waren in lange flauwe golflijnen op- en
afglooyende heuvels, wier hellingen korter en meer verticaal werden naarmate wij
vorderden. Zelf reden wij vlak naast de heuvels, die daartegenover waren.
Heuvels en bergen te zien doet genoegen, doet mij genoegen. De helling doet
genoegen; maar vooral de bovenlijnen, zooals die liggen onder en hun lijnvorm
toonen vóór de lucht.
Ja, heerlijk was wel zoo'n rit door dat prachtige landschap. Ik heb altijd de Belgische
Ardennen het mooiste der mij bekende berglanden gevonden. ‘Mooi’ is overigens
een ongeschikt woord om uit te drukken wat ik bedoel. Ik weet geen woord, dat
overeenkomt met de qualificatie, die ik er van zou willen geven. ‘Lief’ zegt het niet.
‘Lief’ zegt het allerminst; maar ook ‘grootsch’ zegt het niet. Geen woord doet zich
voor waarvan ik denk: ‘dat is het’. Nu zijn de Belgische Ardennen het eenige bergland,
waarmede ik ooit intiem ben geweest. Alles vond ik er heerlijk, zoowel de droogte
als de natheid. Zooals de wegen daar waren, wanneer zij droog waren, zoo mooi had
ik nooit drooge wegen gezien. Zooals het daar regende wist ik niet, dat het regenen
kon. Soms waren de regendruppels lauw. Als dikke gestoofde waterbessen kwamen
zij tegen je aan of vielen op je bloote hand. Het gedrag der buyen was daar geheel
anders dan in Nederland. Zoo'n bui in een dal, tusschen het sombere gebergte. De
geheele geschiedenis van de bui woonde je bij. Alles ging vlug en was een

*) ‘Un peu froid tout-de-même’.
†) ‘Oui, oui, nous aurons encore des giboulées’.
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opeenvolging van in elkaâr overgaande verschijnselen, zoo duidelijk en afgekant,
alsof het op een tooneel gebeurde. Het waren ideale buyen. Je liep in het dal, op den
heerlijken weg, zoo een echten weg, een weg die, als je er naar keek, ook het
voorkomen kreeg van het voortreffelijke, gewichtige, en hoofdzakelijke, dat hij was
in de waardeering der streekbewoners, die nooit een spoorwegbaan hadden gezien
en die wisten, dat deze weg het eenvoudig mogelijk maakte om het levensfeit te
bewerkstelligen van zonder te waden, te zwemmen, zonder boom- en
heesteromhakkerijen, zonder altijd dóór te klimmen en te dalen, naar de ze altijd zeer
interesseerende andere stad te gaan.
Je liep dus op den weg, - op den weg, die zich als zoodanig voortdurend aan je
kenbaar maakte, omdat je nooit den weg vergat om de passage, daar er bijna nooit
iemand anders dan je zelf op den weg liep. Je liep op den weg. Dàn stak de wind op.
Na eenigen tijd kwam er een wolk boven den bovenrand uit van den berg, waarnaast
je liep. Meerdere wolken kwamen en togen over je dal met zijn smalle Ourthe-rivier.
Dàn begon het uit die ten slotte het geheele dal overdekkende en in het dal zelf als
stormende misten afdalende wolken te sneeuwen. Dàn, werd de wind een in kolk-vorm
rond draaiende wind. En deze wind wikkelde je in een kolk van sneeuwvlokken, van
kleine, felle vlokken. Die witte bui danste en krioelde voor den zwart geworden
bruinen bergwand. Je zag weinig meer.... Daarna eindigde de bui. Even leuk als zij
begonnen was. Het kwam hierop neer, dat het aantal sneeuwvlokken verminderde,
en naar boven kijkende zag je de haar warrel-, dans- en draaivaart matigende japon
van witte suikeren jongens-muisjes wegstijgen, langs den bruine-beer-kleurigen
bergwand, en het was alsof de bui, terwijl je er onder uit kwam, nog eens even heel
van boven neêr keek of het zoo niet prettig was geweest. De frischheid, die dàn over
je gezicht kwam! Als opgelost staal, dat je bloed binnen drong, omkleedde de sterke
koelheid je aangezicht en handen.
De wolken waren weggetogen en de lucht boven het dal was weêr blauw. Helder
als gewoonlijk was weêr de ruimte. Alsof je ging door opgelost kristal. Je zag weêr,
dat de aarde anders was dan je in Holland altijd gedacht had, en gewoon gevonden
had, dat zij was.
Toen wij eindelijk door den bergpas kwamen, daarachter Laroche plotseling voor
ons liggen zagen en wij den wegbocht afwaarts maakten om het stadje binnen te
rijden, was de eerste mensch, dien ik van de inwoners zag, Albert van Overbeke,
met wien ik gedurende de drie à vier maanden van mijn verblijf te Laroche
voortdurend zoû samenzijn. Hij, toen acht en twintig jaar, was iemand, die, op het
eerste gezicht geschat, niet anders zou kunnen zijn, dan een mensch van ouden
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adel, van den, ten slotte schoonsten en alleen door langdurig verblijf aan zeer goede
Hoven nog veredelbaren, land-adel. Geen vergroving door maatschappelijke praktijk
van welken aard ook, zij 't handel, rechtspraak of staatkunde. De qualiteit van huid
en haar, de geleding, de gang, het geheele bewegen, de gelaatsvormen, het geheel
der trekken en de uitdrukking, die samen de physionomie maakten, het was alles zoo
edel en fijn, als ik het wellicht bij geen enkel ander schepsel gezien heb. Iets van de
gezichten van goden en keizers, dat men in afbeeldingen, waarin naar wedergeving
van het goddelijke en keizerlijke gestreefd is, opmerkt, en dit als iets zachts en fijns
in het smalle en betrekkelijk kleine gezicht, met iets vrouwelijks en ree-achtigs. Ook
‘schaterlachen’ dat nog al eens bij ons voorkwam, deed hij, maar zonder geluid. In
den fijnen zwarten baard werden de gave witte tanden dan zichtbaar, er waren kinen borstschokjes en een adem- en keelgeluid, maar geen luide lachklank.
Dat Laroche zoo mooi is, wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat men het bij
aankomst van deze zijde, - dat de eenige aankomst-zijde uit de meer bewoonde wereld
is - plótseling ziet. Er is een stadje met een bizonder mooye ligging, - doordat rondom
het stadje, het zeer nauw insluitend, er een wal van hooge bergen is, de stille wegen
er van alle zijden bochtig in heen gelegd zijn en de huizen met hun
vorm-verscheidenheid er onregelmatig staan, - en dat alles ziet men plotseling,
in-éens.
Onverwacht ziet men iets moois en dit is tevens een geheel. Boven Laroche verheft
zich de ruïne van de burcht uit vroeger tijden. Die is niet zoo mooi, omdat zij, met
haar heuvel, ongeveer de zelfde kleur hebbend als de Laroche geheel insluitende
bergen, noch tegen de lucht noch tegen die bergen bizonder uitkomt.
Voor zoover mij bekend is, zijn landschappen nog nooit, ten behoeve eener
vervolgens daarvan te maken lijst, schoonheidkundig gekeurd. Het zoû goed zijn dat
een reisbureau door eenige kenners een al, wat daarvoor in aanmerking komt,
omvattende, wereld-reis liet maken, om de aarde te keuren op landschap-schoonheid.
Nu vindt men overal verspreide uitlatingen van reizigers, dichters, prozaschrijvers,
journalisten, enkele diplomaten of staatslieden ook, waarbij veel door persoonlijke,
dat is door herinnering of geschiedenis-opvatting beïnvloede, voorkeur ingegevens.
Maar een alleen om de vormen- en kleurenschoonheid op zich zelve gemaakt overzicht
van de beste plekken bestaat niet.
Ook ken ik geen enkele geschikte verhandeling over natuur-architectuur. Er is
tuin- of park-, zelfs een begin van landschaparchitectuur wellicht; maar daaronder
wordt verstaan de kunst van samenstellen met levende natuurmaterialen van het een
of ander bevallig of grootsch lijkends.
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Maar de door de natuur zelve gemaakte architectuur is nooit ontleed. De grot van
Han, bijvoorbeeld. Die stalactiten, die grauwe, grijze en zwarte kleuren, die gewelven,
met dat onderaardsche water, - is dat mooi? En waarom is dat dan mooi? Dit moet
gij zeggen, en niet stamelings- en aanduidingsgewijs, maar vast, helder en volledig.
Een landschap van steenen, rotsen, ruige sombere bergbegroeying, met een compleet,
voor de muren en voor de daken uit de voortbrengselen der lei- en andere steengroeven
der onmiddellijke omgeving gebouwd, stadje, waarin de menschen leven, met een
daardoor en daaromheen zich kronkelende bergrivier, en twee bruggen daarover, éen
in 't midden van het stadje, éen ook nog in het, vrij klein, stadjesdal, buiten de stad.
Zegt mij, waarom is dit zoo mooi?
Dien avond kwam ik aan in het Hôtel du Nord, waar de malle-poste haar tocht
eindigde en op het binnenpleintje waarvan de wagen gestald werd.
Ik was blij binnenshuis te komen, omdat men dan van het wagengehobbel met
zwijgende of elkaâr in onverstaanbaar dialect toeschreeuwende en onaangename
geuren afgevende boeren af was. Maar overigens is zoo binnenshuis te komen altijd
lichtelijk naarder dan in die heerlijke stilte en lucht in dat vreemde landschap buiten
te zijn.
Het was toen eerst Februari of Maart en nog zeer stil in Laroche, dat in die jaren
(1884-'85) in de zomermaanden aller-aardigst werd. Er was toen niet, er was zelfs
nog geen sprake van, een buurtspoorweg van Melreux naar Laroche. De aard van
het vreemdelingen verblijf was in 1911 en 1913 te Laroche geheel anders dan in
1884. In 1884 kwamen er nog Engelsche families voor drie of vier zomermaanden
en waren er ook Belgen, die weken en maanden bleven. In 1911 en '13 waren er in
den zomer bijna alleen dagjesmenschen. In 1884 nam ik mijn intrek in het, later
afgebroken, Hôtel du Nord, gehouden door de gebroeders Meunier, waarvan de een
de burgemeester van Laroche was. Het waren twee dikke grijze vrijgezellen, met
losse donkerblauwe kielen of boezeroenen aan en van die Belgische petten, die zeer
hoog en bol kunnen worden, op de hoofden. De oudste was, meer vroom, ernstig en
goedig. De jongste meer slim, vriendelijk beleefd en gastvrij. Gastvrij, ja. Het was
daar nog de oude middeleeuwsche situatie. En ik ben verheugd dat nog waarlijk
gekend te hebben. De Meuniers wisten steeds te zijn de burgemeesters van de bergstad
Laroche. Soms kwam - zoo zagen zij den toestand - in den loop van jaren en eeuwen,
een vreemdeling, te paard, te voet, per rijtuig of postkoets, te Laroche, of meerdere
vreemdelingen. En dan was het natuurlijk de taak van den burgemeester aan die
vreemdelingen gastvrijheid te bewijzen. Zij noodden ze te hunnent. Maar daar het
aantal toenam, konden zij dit op den duur niet volhouden, en aanvaardden dus kleine
geschenken van de vreemdelingen, waarvan
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de waarde min of meer overeenkwam met de aan de vreemden ververschafte
levensmiddelen, dranken en diensten. Die geschenken werden dan gegeven in den
vorm van in het Rijk gangbare zilveren muntstukken. Zij zijn gestorven zonder iets
na te laten. Een van beiden was eens te Brussel geweest doch slechts één keer in zijn
leven. Soms gebeurde het, dat des avonds de burgemeester tot mij zei: ‘Vous n'avez
rien à faire ce soir, monsieur Charles?’ En dan: ‘Eh bien, puisque vous n'avez rien
de mieux à faire, allons boire une bouteille de vieux Bourgogne. Permettez moi de
vous l'offrir. J'en ai dans la cave, qui ont une vingtaine d'années.’
Dan verscheen, in de, alsof zij eeuwen oud en van bergsteen en boomwortels
gevormd waren knoestige, handen, met eerbied en teederheid zoo onbeweeglijk
mogelijk gehouden, de met donkere zandkorsten begroeide en in sluyers van
blauwgrauwe spinnewebben gehulde flesch in zijn mandje, waarna de donker-purperen
Bourgogne in de gezellige, hartelijke, heldere, dikke, boersche kelkjes vloeide.
Heerlijk was het. Het was of men godenbloed dronk. De burgemeester had even als
alle inboorlingen de gewoonte om telkens wanneer de gast zijn glas ophief ook zijn
glas op te heffen en op des gasten gezondheid te drinken. De woorden ‘à vôt' santé’
of ‘à vôt' bonn' santé’ worden den eersten en laatsten keer der glasopheffingen zeker
uitgesproken - soms ook nog midden in de reeks. Dit behoort tot de beleefdheid, de
étiquette van de streek. Ook meen ik opgemerkt te hebben, dat het voor den gast
eigenlijk niet past zijn glas op te heffen om een teugje te nemen vóór de gastheer tot
die, steeds gezamenlijk volvoerde, handeling, het initiatief heeft genomen.
Door het, zoo niet telkens aanstooten, dan toch telkens te gelijk drinken, krijgt het
samen ledigen van een flesch een bizondere, door vormelijkheid gewijdde,
broederlijkheid en eenheid.
Een bizonder aanbevelenswaardig gedrag had ik gevolgd -, aanbevelenswaardig
voor een meer langdurig verblijf in een klein plaatsje in den vreemde, - door mij uit
te geven voor iets geringers dan de bevolking door verschillende bizonderheden op
den duur den indruk kreeg, dat ik was. Ik had gezegd, dat ik was een journalist met
verlof, die in dien tijd door een ander vervangen werd. Daarbij droeg ik slechts oude
en ordinaire kleederen. De langere duur van mijn verlof bracht twijfel aangaande
mijne mededeeling te weeg; terwijl b.v. eens, na een langen tocht ook over stoffige
wegen, toen de burgemeester des avonds mijn overhemd opmerkte, nu ik om de
zomerwarmte het vest door een gordel had vervangen, en ik gezegd had: ‘ah! comme
ma chemise est sale!’ hij met een knipoogje, dat zich over een weelde van hulde in
zijn oogje bewoog, antwoordde: ‘ah! elle est sale mais elle est fine.’
Ik droeg altijd een korte broek, waarmee je onvervaard door struiken,
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beeken, steengroeven, greppels en ondiepe moerassen kon stappen. Op den heenweg,
had ik Antwerpen aangedaan, en daar gedineerd bij mijn tante, mevrouw Fuchs Alb. Thijm, waar ik mijn vijf nichtjes Borret trof, prachtige verschijningen alle vijf,
kleindochters van den gouverneur van Noord-Braband Borret, dochters van den
Limburgschen Ontvanger, nichten van den minister van Justitie en van den Staatsraad
Borret, van wie er later een gehuwd was met het Eerste-kamerlid Vermeulen, en eene
andere gehuwd is met den Viséschen bankier De Villers. Ik voorspelde hun de
toekomst uit de lijnen der hand. Bovendien had ik te Antwerpen op het
Catherijnen-Bolwerk een bruin slap hoedje gekocht, bestaande uit een lap vilt of iets
dergelijks, zonder voering, waarvan ik zeer veel pleizier heb gehad. Het was
opvouwbaar, oprolbaar, binnenste-buiten-keerbaar. Het nam alle, min of meer kranige
of, integendeel, den drager min of meer in straten-verkeer-geheelen uitwisschende,
vormen aan, zonder van die lotgevallen ooit een deuk, vouw of rimpel te behouden.
Het was een oude, degelijke hoedenwinkel, - alleen in Luik, in den Passage, vond ik
er later een even goede.
Ik was van Amsterdam naar Laroche gegaan om te bekomen van het Amsterdamsche
jongelingsleven (waartoe niet slechts uitgaan, doch ook zeer overdreven hard
letterkundig werken behoorde). Ik was bij buyen nog lang in Laroche voor uren half
verwezen van de overspanning of zenuwuitputting, of hoe het beter heeten moge,
waarvan ik hier herstel kwam zoeken. Ik was in Maart aangekomen. In April reeds
kwamen de Whitby's. Ik zat in het Hôtel du Nord aan tafel naast mevrouw Whitby,
die aan haar anderen kant mijnheer Whitby had. Mijnheer Whitby had altijd een tot
eene kleine vlakte gevouwen tegen zijn drinkglazen rechtopstaande courant voor
zich en zei aan tafel nooit, gedurende de twee à drie maanden dat de Whitby's er
geweest zijn, een woord. Aan de overzijde van de tafel zaten óok Engelschen.
Vooreerst een geheimzinnige verschijning, man met een baard van de kleur, die men
altijd rood noemt ofschoon het feitelijk oranje is, en met, om zijn kalen schedel heen,
haar van dezelfde kleur, welke mijnheer winter en zomer te Laroche woonde, met
zijn gezin, naar ik hoorde, terwijl hij alleen steeds at in het logement en ik ook van
zijn vrouw of kinderen nooit iets heb gezien. Hij werd gezegd een schrijver te zijn.
Deze man sprak ook absoluut niet en beantwoordde soms alleen een enkele vraag
met een enkel woord. Vervolgens Mrs. Ironside, eene weduwe, met wie de Whitby's
ook kennis hadden gemaakt maar toch niet bepaald veel spraken. Eindelijk het sedert
twintig à dertig jaar elken zomer te Laroche doorbrengende Schotsche echtpaar Dyer.
Deze waren groote vrienden van de Whitby's en ontbraken zelden bij de zittingen of
staande-groepvormingen, als Whitby van zijn visschen en de Dyers van hunne
wandelingen terug waren, en, met Overbeke - ons clubje voltallig
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was. Na eenigen tijd hadden de Dyers zich echter laten verplaatsen en zagen wij ze
op een middag plotseling zitten op een heel andere plek van de in Mei reeds zeer
groot geworden table d'hôte. Mrs. Ironside had vermoedelijk iets gezegd, dat hun
minder aangenaam was en daarna scheen de spraakzaamheid der eenen van onze
groep aan tafel niet meer op te wegen tegen de zwijgzaamheid der anderen.
Als den dag van gisteren, ja op dit oogenblik zelfs beter dan den dag van gisteren,
herinner ik mij (ik was toen nog met mijn opzettelijk zeer ‘eenvoudig’ gehouden
uiterlijk) de eerste woorden van mevrouw Whitby tot mij: - ‘Vous êtes Allemand,
monsieur?’ vroeg zij.
Toen was wat Beets in de Camera Obscura noemt ‘de muur weggevallen’, wat
anderen heeten ‘het ijs gebroken’, en van dat oogenblik af heb ik met mevrouw
Whitby een prettige relatie gehad. Zij had iets van een Creoolsche, iets van een
Japansche, iets van een Zuid-Amerikaansche, was altijd in of bij het hôtel tenzij zij
een zeer kleine wandeling maakte, altijd helder glanzend van oog en blijmoedig van
geest. Zij voerde des ochtends haar correspondentie en droeg afwisselend een twaalftal
japonnen.
De Whitbys hadden een kind, eene dochter, die te Brussel op kostschool lag, en
reisden, op een enkele jaarmaand na, die zij op hun goed ‘Hollands’ in het Engelsche
graafschap Yeovill doorbrachten, steeds de wereld rond, met oponthoud van weken
of maanden in de plaatsen, waar het hun beviel. Hij zal midden in de veertig, zij diep
in de dertig geweest zijn. Zij had niet veel speciale (politische, sociaal-economische,
of Schoone Kunst-) conversatie, maar de omgang met een veel bereisde en in alle
opzichten aangename vrouw, die dat niet heeft, is dikwijls genoeglijker dan die met
geleerde of zich bizondere levensdoelen gekozen hebbende vrouwen. Waarom? Ja,
omdat b.v. de wereld van geleerdheid en kunst vol eerzucht, mededingingszucht en
dergelijke is, die men bij de minste aanraking soms reeds gewaar wordt, terwijl de
karakters het, naar men aanstonds opmerkt, noodig maken allerlei speciale
gevoeligheden te ontzien en met velerlei meeningen ongewoon rekening te houden,
wil een prettige omgang mogelijk zijn. Men houdt zich in een kring van prettige,
gelijksoortige kennissen, liever buiten dat alles. Men leeft dan veel rustiger en
gelukkiger.
Mevrouw Whitby had een gele japon, met van voren een stuk kant over de borst,
die haar goed stond. Zij kende mijne familie niet en ik de hare niet en, willekeurige
of onwillekeurige toespelingen b.v. op leden, die elke familie heeft, waar niet alles
volmaakt aan is, waren dus ook uitgesloten. Waarom zou men zich het leven
onaangenamer maken dan noodig is! Aangenaam waren onze gesprekken op de bank
voor het hôtel of op de brug over de Ourthe, terwijl de zon stond boven in de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

258
lucht, de ruige bruine berghellingen ons omgaven en de Ourthe altijd maar door snel
voortstroomde onder de brug.
Die Ourthe maakte een geluid. Hij maakte een stil geluid overal, waar ik hem (ik
zeg ‘hem’, omdat hij een stroom is) ook gezien heb, recht of in bochten tusschen den
grasbodem der dalen, als een beek zoo smal of als een rivier zoo breed; maar waar
hij door de stad Laroche gaat, maakt hij een luider, ruischend geluid. Zoo eene Ourthe
is toch maar iets. De Ardenner dalen, waar hij doorheen gaat, zijn altijd bizonderder
en aantrekkelijker dan die, waar hij niet is. Vele, vele grasbloemen bloeyen aan zijn
oevers. In het voorjaar ziet men hem onder de vruchtboomen in bloesem door. Des
nachts in Laroche hoort men hem bizonder goed. Het stadje is dan zoo stil. Boven
in de lucht staat dan soms de maan en de onstuimig vloeyende Ourthe wordt door
den maneschijn levendig zilver gekleurd omdat het water zelf ook reeds eenigszins
zilver is, en de golfjesvormen, waar het licht door en door gaat, tot massief
zilverkleurige vuurtjes worden. En het geluid dat hij maakt, als hij langs de muren
van onmiddellijk aan de rivier grenzende huizen komt, in zoo'n doodstillen maannacht
heen gaande door het stadje met de volstrekt ontvolkte straten! De muren hebben
daarop werking. Hij komt stiller aan, ruischt, evenals vloeide hij door een put, waar
hij langs de muren gaat, en gaat dan weer stiller, met een klank van weer
ópen-ruischen verder....
Prettig is het terugdenken aan dat Laroche van vroeger, met de oude groote vuil-gele
herberg, dat Hôtel du Nord, als de groote vierkanten eetzaal vol was van Waalsche,
Vlaamsche, Engelsche en Hollandsche zomergasten, met alle lichtkleurige kleêren
der vrouwen, die zaal met vensters aan drie kanten, dat hôtel met zijn
herbergzaamheid, zijn warme veeren veeboertjes-bedden, zijn omeletten van zestig
groote versche kippeneieren, omeletten zoo groot als tafeltjes, met zijn ouden
Bourgogne, zijn ouden rhum, zijn zware reebouten, zijn hammen, zijn vette, machtige
soepen, zijn gebraden kippen, haantjes en hazen, zijn wilde-zwijnenvleesch, zijn
eenden en ganzen, Ourthe-kreeftjes en forellen, zijn lijsters en houtsnippen, zijn
lamsvleesch ook een enkele maal. Heerlijke witte en roode Bordeaux ook, en witte
Bourgogne. En in den zomer of na de hitte der maaltijden en eerste avonddranken,
zijn dunne koele landsbiertjes! En zijn péquet, de alledaagsche herbergjenever van
de streek. En zijn vieux Hasselt, de uit het Hasseltsche gekomen jenever, de vette
gele, jaren en jaren lang in de rotskelders van de Ourthe-zoomen opbewaard. Zijn
geitenmelkkazen, en zijn compôtes van kersen, bramen en boschbessen, alles
voortbrengsel van de streek zelf. Hier wilde ik zijn, ver van het dolle, bonte,
schitterende en martelende Amsterdam.
Albert van Overbeke droeg ook altijd korte broeken. Soms nam hij zijn hengel,
om de rivier te loopen zweepen, naar forellen en desnoods kleinere
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visschen. Evenals Whitby, had hij in een der vele zakken zijner lekkere gezellige
sportjasjes een boekje met kunstvliegen in de vliegenkleuren van de verschillende
jaartijden, om den visschen tot aas te dienen. Kunstige hengels met bij het handvat
hun wieltje ter oprolling van het langs de hengelvakken tot aan den punt gaande
touw, waar het, met het aas, zich omboog naar het water. Wat was hij altijd frisch
en vlug! Als hij te huis kwam na onze niet zelden tot aan het dagekrieken durende
avondgelagen dronk hij een karaf water leeg. Aan het diner, kort na het late opstaan
den volgenden dag, at hij een geheelen bak met de jonge licht groene
kropsalade-festoenen. Met zijn oogen, haren en bruine huid leek hij ontzachlijk op
een bruine ree.
Wij vertelden elkaâr onze steedsche avonturen.
- ‘Quand on ne peut plus le faire, le mieux est d'en parler!’
En wij dronken, - ‘Ici, il n'y a que de boire!’ - Wij dronken veel, altijd, en altijd
zeer veel, van de heerlijke vruchtensappen, in aansluiting aan welke de goede God
aan den mensch het vernuft heeft gegeven om er dranken van te maken, die de
menschengedruktheden doen verdwijnen, die levensblijheid, kordaatheid,
onvermoeibaarheid gaande maken en een miserabel herberglokaal omzetten tot een
lustoord, waar men de verrukking inademt uit elkaârs aanwezigheid.
Mijn vriend droeg aan den eenen pink een gouden ring zonder steen, met het
familiewapen op het ronde bovenvlak, aan den anderen er een zilveren van denzelfden
vorm als de eerste, met iets, dat betrekking had op den Heiligen Hubertus, zijn
patroonheilige en de schutspatroon der jagers. Des nachts noch overdag verlieten die
ringen zijn handen. Hij woonde in het andere der twee groote hôtels, het Hôtel des
Ardennes. Hij was er de wintermaanden de eenige logeergast geweest, althans de
eenige permanente. Hij ging met den logementhouder, Sougné, wiens pleegkind de
latere houder derzelfde gelegenheid, die prachtige kerel Tacheny, toen was,
kameraadschappelijk om, zooals trouwens met alle leden der bevolking met wie hij
in aanraking kwam. Eenige jaren later was hij candidaat voor de Provinciale Staten
voor Laroche. Hij was nooit in Holland geweest maar had onzen kamerheer
Dumonceau te Bordeaux goed gekend. Ofschoon ik zijn onafscheidelijke vriend
werd en wij van den ochtend tot des avonds dagelijks, voor alle tochten en
ontspanningen samen waren, drie à vier maanden lang, heeft slechts een keer een
minder aangename volzin tusschen ons geklonken. Het was toen hij op aanhitsen
door eenige plaatselijke ambtenaren, - die den stillen wrok der liberale burgerij in
het hartstochtelijke Waalsche ras tegen de aristocratische conservatieven
vertegenwoordigden - in een cercle-zaal door een hond in de hand gebeten was, deze
wonde had laten ‘cauteriseeren’, een weinig koorts had maar toch het gewone leven
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voortzette en dus des avonds bij de Engelsche kolonie aan het souper in het Hôtel
du Nord verscheen. Hij was toen lichtelijk aangegrepen en dus prikkelbaar. Daar hij
zijn gewonde hand niet gebruiken kon, vroeg hij mij zijn pijp te stoppen. De
verwezenlijking van dezen wensch stelde hem teleur. Hij had de pijp liever vaster
of losser gestopt, en zeide ‘vous ne savez pas même bourrer une pipe!’, waarop ik
antwoordde: ‘chacun fait cela à sa façon, ma manière est la manière hollandaise.’
Deze Hollandsche manier was de eerste in den pijpkop te brengen tabak losser te
stoppen dan de daarop volgende.
Wij rookten ‘Obourg’. Heerlijk smaakte die en heerlijk, als een wolkje hemelsblauw
uit het hooge groote stralende daar boven ons, steeg op een zomerdag, bij het begin
eener wandeling, de rook op van het geurig kruid in den pijpekop en streek lauw en
wazig door onze monden en neuzen en langs onze wangen. Hij vertelde van zijn
leven op het ouderlijk kasteel ‘Ganshorn’, bij Brussel, hoe hij voor zijn zuster een
volière maakte, van zijn staatkundig optreden in Brussel's voorsteden.
Eens had Overbeke een Russischen hazewind gekocht van den jongen
Nagelmaeckers, zoon van den Luikschen bankier, voor vier honderd francs. De hond
zou met den trein aankomen. Wat echter ook den dag na den bepaalden datum van
aankomst te Melreux, te Laroche ontvangen werd, - géén hazewind of kennisgeving
van aankomst van dezen hazewind te Melreux. Na twee dagen, na bericht van
Nagelmaeckers ontvangen te hebben, toog Overbeke naar den stationschef van
Melreux. De stationschef beweerde vergeten te hebben, dat hij vooruit gewaarschuwd
was geweest en daarom toen er een vreemde hond uit den trein was gestapt, zonder
adres, dezen, na een tijdje te hebben laten loopen. Overbeke, boos op den stationschef,
sprak er van er zijn neef, den toenmaligen minister voor de spoorwegen van den
Peereboom, in te betrekken.
Kort na de opening van dit laatstgenoemde verschiet, kwam de hond behouden
aan te Laroche. Hij was onmiddellijk en bleef steeds een zeer buitengewoon
voetganger in de plaats, evenals zijn meester. Enkele straatjongens, die nog niet tot
hoogschatting omgekocht waren, waagden in den aanvang enkele, echter niet
doeltreffende, steenworpen. Maar alle groote en kleine honden van Laroche waren
en bleven de aartsvijanden van het Russische dier. Toch kwam het slechts een enkele
maal tot een volkomen vechtpartij. Het was in een café even buiten de stad, op den
weg naar Cielles en de Baraque de Fraiture. In die gelegenheid waren toen Léon de
Blicqui met zijn hond, en wij met den Rus. Tusschen den hond van de Blicqui en
dien van Van Overbeke was toevallig hetzelfde soort-verschil als tusschen hun
eigenaars. De Blicqui was de zoon van een voormaligen Larocher ontvanger, die,
als ongehuwd rentenier, zijn leven te midden der Larocher bevolking doorbracht.
Hij
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was beroemd om zijn rijkdom, om zijn vélocipède, - een driewieler met alle gemakken,
zelfs met een afzonderlijk toestel om bergopwaarts te gaan, de eenige fiets toen, in
1884, daar ter plaatse, - later ook om zijn exorbitante handelingen, zoo dat hij ten
slotte een legendarische persoonlijkheid was geworden, van wien der bevolking
heugde, dat hij b.v. voetbaden van champagne-wijnen nam. Maar Albert Van
Overbeke was de zuivere aristocraat.
Kortom, na eenig innerlijk overleg, nam de hond van Blicqui zijn sprong en
onmiddellijk lag de fijne Rus onder. Overbeke sprong toe, vatte de Blicqui's hond
bij het rugvel, aan den nek en bij den staart, en wierp hem met een zwaai door het
venster tot een paar meter geenzijds den voorgevel. Daarop werd venster en deur
gesloten en dronken Blicqui, Overbeke, en ik een glaasje ‘cassis’, het roode, zachte,
maar verraderlijke goedje.
De Sougné, waar Overbeke logeerde, was de vriend, en Sougné's pleegkind, de
toen een kleine jongen zijnde Jules Tacheny, het vriendje, van Dominus Perk, den
vader van Jacques Perk. Dominus Perk maakte, door zijn boekjes over de Belgische
Ardennen, Laroche bekend in Nederland en deed de Nederlanders naar de Larocher
hôtels reizen. De aandrang naar Laroche was tot na den dood van den zeer bejaard
overleden heer Perk veroorzaakt door die boekjes. Tacheny heeft dat nooit vergeten.
Het portret van Dominus M.A. Perk prijkte tot in 1914, en waarschijnlijk na den
oorlog ook nog, op de piano in het geheel nieuw opgebouwde en in den stijl van een
groot Zwitsersch hôtel min of meer gehouden logement, in de eetzaal. De borst van
Dominus Perk was, ook op het portret, versierd met onderscheiden hooge decoraties,
en maandenlang zag ik, in 1911 en 1913, aldus dat portret wel eens table d'hôtes
presideeren als tot de deelnemers der twee kunnen aan welke, de oude Heer Perk
waarschijnlijk nimmer gedacht heeft ooit in zoo gezellige en beschermende
verhouding te zullen komen.
Jules Tacheny deed later ter eere van Dominus Perk het monument oprichten,
waartegen geheel Laroche opziet, daar het monument aan den weg boven het stadsdal
staat. Dit is een der eerste futuristische gedenkteekenen. Het bestaat uit niet nader
gefatsoeneerde stukken natuur (rots) eenvoudig op elkaâr gestapeld. Op een kant van
den stapel-groep staat met witte verf in groote letters geschilderd: Dankbaar Laroche
aan Ds. M.A. Perk. Er is een bank omheen voor de wandelaars, die van deze plek af
rustig een der fraaiste landschappen willen overzien.
Het monument is goed bedacht. Het is bedacht door Jules Tacheny, de meest
bezielde mensch van de streek. Het is goed bedacht omdat het Laroche
vertegenwoordigt door de meest eenvoudige samentrekking van de streek zelve, door eenige brokken rotsberg te zijn, - bòven op elkaâr gestapeld, -
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en zoo uit te drukken: ‘Ik ben Laroche, ik, Laroche, ben niet anders dan dit, ook ben
ik arm en heb ik niet anders te geven dan dit, dit, dat ik zelf ben, en zoo als ik ben
en zoo als ik mij geef, zóó dank ik U voor wat gij voor mij hebt gedaan en schrijf
met dood-arme maar heel groote letters op mij mijn hulde aan U uit. Ik ben niet
zoozeer mijn huizen en mijn volk nog, al zijt gij ook dat volk zeer genegen geweest.
Maar ik ben vooral het andere: de steenen en de rotsen, die mijn bergen zijn. Die zijt
gij hier komen zoeken. Dààrheen hebt gij uw genoten van het platte, vlakke land
gezonden, naar de harde, zuivere, onverwrikbare hóógten van steen.’
Ik blijf er bij - ik heb dit namelijk gedurende het leven reeds meer dan eens beweerd
- dat dit hier een der schoonste landschappen is. Vooral: bij eerste aankomst tegen
den avond, door den bergpas van den Melreuxweg. Voor zich uit ziet men dan links
de zwarte, nauwelijks met iets donker bruins nog doorschemerde, helling, waarin de
weg naar Cielles en de Baraque de Fraiture. En rechts in de nabije diepte het stadje
geheel. Er is, in de wijze waarop de in het duister steeds hooger uitgelegen weg daar
is, iets, bij zijn schemering door de ruige duistere heesters, telkens alsof hij niet
uitgelegen was maar zich nú uitlegde, in het donker, in het krullende wriemelende
duister, steeds verder weg en hooger zijwaarts; en er is ‘iets’ in het daar zijn en blijven
van het roerlooze doodelijk stille stadje daarnaast. In die twee gegevens samen, in
die éen geheel samen uitmakende twee gegevens, daarin is iets. Dat bedoelde ‘iets’
bevindt zich in den indruk dien ik kreeg, toen ik deze plek aarde voor het eerst
aanschouwde. Ik weet niet of het alleen de aldaar op de juiste wijze te zamen zijnde
gegevens zijn, die eene schoonheid constituëeren; of dat tevens die schoonheid juist
voor mij een waarheid beteekende en ik er daarom zoo door werd aangeraakt.
(Slot volgt).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

263

Het goede huis
door Elisabeth Zernike.
IV.
Het huis van de familie Insbach stond aan den buitenkant van het stadje, daar waar
de weiden weer begonnen en aan den horizont de groote wolkenhemel leek te rusten
op het land Het was herfstbegin toen Paula er geroepen werd. Is dit niet iets voor
jou, had Jet haar gevraagd, een koelen, ijl-neveligen morgen en reikte haar een juist
gekomen telegram. Ze keek naar het adres: een Noord-Hollandsch stadje, en dan:
Veldzoom. Wat een aardige naam, zei ze, daar ga ik heen. Jet wist wel dat Paula
nooit op de ziekte lette die genoemd stond, en ze liet haar maar zwijgend gaan. Ze
zou het beleedigend vinden Paula te waarschuwen voor een moeilijk ziektegeval,
maar ze zocht haar een illusie mee te geven omtrent menschen, of huis, of dorp. En
dan, zoodra Paula weg was, stelde ze zich glimlachend de eerste briefkaart voor, met
een forsche P. onderteekend. Lieve Jet (dat stond altijd voluit), het oude deuntje:
suite, zijkamertje en een ‘boven’; goeie menschen, zieke belabberd. Deze korte
inhoud keerde telkens, met kleine variaties, terug. En dan volgde, na een paar dagen:
Lieve Jet, het went al, per slot kan je overal wonen. Werk wel aardig; menschen? nou ja, menschen. Altijd liep ze ermee naar oom Roel; die had soms een dergelijk
bericht, en dan vergeleken ze, en proefden Paula in ieder woord. Een huis, zei Roel
eens, is een groot ding voor haar. Hij keek om zich heen en glimlachte. Onze kamertjes
vindt ze gezellig, en ze zegt dat de keuken zoo practisch is gebouwd. Heb jij het huis
wel eens gezien waar ze geboren werd? Dat was natuurlijk heel mooi, maar je kon
niet gemakkelijk genoeg van de eene kamer in de andere komen, zegt ze. Ieder vertrek
was als een eilandje. En heb je wel eens van Ibsen gehoord? Die heeft een stuk
geschreven over een bouwmeester, en dat is het mooiste tooneelstuk dat ze van hem
kent.
‘Ja, ja’ zei Jet, en mijn huis vindt ze niet goed genoeg. Ik wil u wel vertellen, dat
ik haar dikwijls vraag bij me te komen wonen, maar ze zal het nooit doen. En dan
die vrouwenkolonie; - ze moet een man om zich heen hebben. - Daarmee waren ze
bij een nieuw onderwerp aangeland, een waarover veel viel te zeggen. Toch toomden
ze zich in, uit eerbied voor Paula, en noemden maar aarzelend een enkelen naam, en
knikten veel met hun hoofd, ernstig en begrijpend.
Het huis aan den ‘Veldzoom’ had wit gepleisterde muren. Paula kwam er tegen
den avond, toen boven de groote weiden de hemel donker

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

264
werd. En grauwer dan de wolkenhemel waren de vochtige struiken van den tuin. Op
den grond plekten geel-glibberig de doode herfstbladen. Het huis was laag en van
een teer, schemerig wit. Langzaam ging Paula er binnen, deed haar mantel uit. De
jonge Insbach, die haar van het station had gehaald, liep even stil, voorzichtig als
zij. Zoo kan dit niet blijven, dacht ze, alleen omdat het huis zoo sprookjesachtig is?
Ze moest hier immers aan 't werk. Dikwijls kon ze juist zoo resoluut beginnen. Hier
ben ik, zei ze dan, en zette met een bonk haar koffertje neer. En geen duistere
ziekenkamer imponeerde haar. Ze vroeg altijd om licht, en ze stroopte haar mouwen
op.
Maar nu was er die eerste dagen een glans van peinzen in haar oogen. Ze deed
haar werk zorgvuldig, als was het haar nieuw en moest ze zich telkens nog bezinnen
op hoe en wat. De zieke prees haar dikwijls met een flauw glimlachje. Hij was een
man van even in de zestig, weduwnaar, en woonde met zijn beide kinderen. De
dochter bestuurde de huishouding, de zoon was leeraar aan het gymnasium. Met hen
zat Paula aan tafel en ze schikte zich naar hun rustig leven. Het viel haar op, hoe zeer
zij beiden hun natuurlijken toon behielden tegen elkaar. Ze zeiden: Tine en Walter,
met stille stem, juist alsof ze alleen waren, en praatten over hun zieken vader zonder
vrees voor inmenging van haar kant. Ze vond dat alles wel best, ze had geen enkel
verlangen naar hun aandacht voor zich. En in de ziekenkamer maakte ze haar eigen
hoekje. Daar stond een leuningstoel bij een tafeltje; ze legde er haar schrijfgereedschap
neer en een enkel boek. Maar de zieke kon haar gemakkelijk aan zijn bed wenken,
want ze keek dikwijls op en hoorde ieder zwak geluid. Uren was ze zoo alleen met
hem. En in zijn oude, troebele oogen zag ze dat hij haar mooi en lief vond, en flink
in haar werk. Nu wilde ze ook heelemaal goed voor hem zijn. Ze ging het prettig
vinden, zachtjes haar stoel weg te schuiven en naar hem toe te loopen. Ik loop wel
rechtop, is 't niet? - veerkrachtig, en toch niet al te vlug of lawaaiig. En ik pak je
stevig aan, en natuurlijk geef ik je een warme Prisnitz, dat moet immers? maar ruw
ben ik niet, wel, tenminste niet dikwijls? Ze was zich bewust van haar stille bewegen
om hem heen, ze wist hoe ze naar hem overboog. Hardop zei ze maar een paar korte
zinnetjes en hij antwoordde meest met een glimlach of een even sluiten van zijn
oogen. Het ontroerde haar, dat ja-zeggen met zijn oogleden. Als hij een gunstig uur
had, riep ze Tine of Walter, en bleef zelf in haar hoekje zitten. Ze wist wel dat geen
van beiden hem te veel zou vermoeien met gepraat, maar deze menschen hadden een
sterk eigen leven, waar zij buiten stond. Of ze bleef of ging, het raakte hen niet. Ze
probeerde aan anderen te denken, aan Karel of Roel; ze wilde de stille, schaarsche
woorden niet hooren, die voor anderen waren bestemd. Maar wat hadden Jet of Karel
haar te zeggen? Zoo weinig -
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en niets bijzonders. Het leven was leeg - en toch ook zoo vol. Ze wist dat er iets
nieuws moest komen; of alleen een nieuw gevoel omtrent al het oude? Wel meer had
ze zoo gewacht op iets groots, iets goeds, en per slot voelde ze alleen een glimlach
gewonnen, en een klaarder zien van wat voorbij was. Ze dacht aan de ontmoeting
met Leopold. Wat viel daarover zoo veel te peinzen? Ze had hem in haar jeugd
gekend, in dien weelderigen en toch armen tijd van vrij-uitleven, zonder zelftucht,
zonder veel nadenken. En hij was toen een begaafde jonge man, twintig jaar oud, en
dat was misschien de leeftijd van de grootste geestes-distinctie? Ze droomde niet
van hem, hij bleef haar te ver staan, ze werden niet vertrouwelijk. En toen ze hem
weer ontmoette, noemde ze hem den prins van haar jeugd - maar dat bedacht ze op
het oogenblik zelf. En dan die drie groote herinneringen? als vloeide alle gebeuren
uit haar jeugd niet dooreen tot een onklaar en woelig leven. Langzaam schudde ze
haar hoofd. Neen, neen, dat deed het niet meer. Ze had hem op het ijs gezien, en toen
hij haar forschen slag prees, werd ze zich haar frisch, soepel meisjeslichaam bewust.
Ze hoorde hem muziek maken, en ze had een blije, onsterfelijke ziel. Ze zat naast
hem in den schouwburg en alle wanden weken, en daar was de wereld, groot en
prachtig, en vol zonden. Hij had haar leven beheerscht, hij, Leopold, en ze had het
hem gezegd. Haar woorden waren misschien onjuist geweest, maar het was alles van
een hoogere waarheid.
Ze besefte, hoeveel intuïtieve macht er in haar school. - Ze zat heel stil en staarde
voor zich uit. Hoe graag, hoe graag zou ze de liefde willen van een man dien ze
nauwlijks kende, minder dan ze Leopold gekend had, die tot haar kwam en dien ze
alles zou geven. Een Lohengrin, een ridder van den Heiligen Graal, en niets zou ze
hem vragen. En nu wist ze, plotseling, dit al eerder te hebben gedroomd, en doorleefd.
Ze was eens ernstig ziek geweest en werd naar een ziekenhuis gebracht. Daar
ontmoette ze hem; hij was haar dokter, hij had een goed en sterk gezicht. Iederen
dag kwam hij, en sloeg de dekens weg. Ze lag doodstil; ze wist alleen dat er over
haar ziel een sluier was dien ze niet kon wegvagen. Als hij maar keek, als hij kwam
en wilde kijken, dan zou de sluier weg zijn. Toen ze beter was, den laatsten dag in
het ziekenhuis, zei ze hem glimlachend: ik zal u missen dokter; u hebt van alle
menschen me het trouwst bezocht. Hij reikte haar de hand en knikte vriendelijk. Ja,
en nu hebt u me gelukkig niet meer noodig, hè? Zoodra u weer het leven binnengaat,
word ik achter de deur gezet. Ze hoorde de scherts in zijn toon en lachte. U kruipt
weg achter de deur, ik geloof, dat u bang bent voor gezonde menschen. Hij boog zijn
hoofd. Dat kon wel eens zoo zijn. Maar nadien droomde ze dikwijls, dat hij terug
kwam. Ze ging hem enkele stappen tegemoet. Het viel haar moeilijk zich daarbij een
huis, een kamer voor te stellen. Eigenlijk kwam haar droom nooit tot een goed einde.
Hoe dikwijls knapte hij af,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

266
doordat ze zich met hem zag staan op den kleinen overloop bij de keukendeur, of
voor het raam van de kamer, en de menschen van buiten konden hen zien. Ook vond
ze geen enkel gebaar van liefde en overgaaf dat haar goed genoeg voorkwam. En
hoe moeilijk was het, haar heele vertrouwen neer te leggen in een enkel woord van
welkom. Ze mocht niet verwonderd zijn, niet aarzelen. Misschien zou ze zeggen:
ben je daar; - niet als vraag, maar als eindelijke bevrediging. Maar dan? - haar hand
in zijn hand? haar hoofd aan zijn borst? het was alles zoo gewoon. Ze wist wel: Else
viel Lohengrin te voet - maar dat was niet meer voor dezen tijd, evenmin als
Lohengrin's volle wapenrusting. Zij wilde een man, die maar heel eenvoudig naar
haar toeliep; - geen zwaard en geen gouden zwaan. Maar dan mocht ze ook de
marmeren trappen van een bordes niet verkiezen boven het kleine overloopje bij de
keukendeur. Ze glimlachte, 't was of ze Lohengrin hoorde zingen: ‘Nun sei bedankt,
du lieber Schwan’ en de zon straalde van hem af. Och, ze hechtte nog te zeer aan de
uitbeelding van het symbool - en ze was maar Paula, geen vertrapte onschuld, geen
koningskind.
Op een middag in November kwam ze terug. Jet had haar geschreven: als je eenigszins
kunt, kom dan gauw. Ik vind oom Roel niet goed, ik vrees dat hij nu snel achteruit
zal gaan. - Roel leed sinds lang aan hartzwakte. En Paula voelde een weemoed in
zich om alle oude menschen die sterven moesten, en die dan zoo langzaam, langzaam
aan den dood gingen toebehooren. Wat leefde er nog in het vergrauwde gezicht van
haar patiënt? Hij zou spoedig sterven, zijn kinderen wisten het, hij zelf wist het.
Waarom trilden zijn oogleden nog? Waarom verschoof hij een enkele maal zijn kleine
bleeke hoofd op het kussen? Hij wilde het leven niet meer. Dat had hij haar eens
gezegd in den nacht. Plotseling was hij gaan spreken. ‘Zuster, ik ga immers dood,
hè? vandaag of morgen’. Ze wist niet dadelijk een antwoord, want ze voelde zich in
de wijde, donkere gaping tusschen de dagen die verleden en heden zouden zijn. ‘Je
hoeft niet naar een uitvlucht te zoeken, ik ga dood.’ ‘Ja,’ zei ze, ‘maar niemand weet
wanneer.’ - ‘Ik wel, heel gauw.’ Hij sprak zacht en berustend, maar met een groote
teederheid. ‘Heel gauw. Ik hoor hier ook niet langer, ik ben eigenlijk al weg, mijn
gedachten zijn weg. De kinderen doen of ze het niet zien. Weet jij waarover ze praten
met me?’ - ‘Och, zoo over allerlei dingen en u antwoordt hen ook.’
‘Ja? Misschien zijn het wel goede menschen, ik weet het niet, ik ken ze niet.’
‘Tine lijkt zoo veel op uw vrouw, heeft u me gezegd.’
‘Mijn vrouw? dat was in een ander leven, Tine? nee.’
Ze zei hem, dat hij niet zoo veel praten mocht. Toen verwarde hij zich
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een beetje en mompelde: ik kom toch nooit weer terug - ik ben al dood - mijn vrouw
leeft nog. Maar den volgenden morgen was zijn geest weer helder, en hij zei: vannacht
heb ik gedroomd dat ik dood was; het maakte niet heel veel verschil met dit, ik zag
nog alle menschen, het was wel aardig, maar niet afdoend.
Dien middag, toen ze den brief van Jet had gelezen, begon het laatste lijden van
haar patiënt. Ze kon niet aan weggaan denken. Roel zou misschien net zoo worden
als hij, zou even wonderlijk praten, maar nu nog niet, dezen nacht niet. Ze zat naast
het ziekbed. Soms na een heel lichten sluimer, meende ze Roel te zien liggen, en ze
wilde zeggen: word nog weer beter, nog èven, want ik hield toch van je, en laten we
dan éénmaal samen lachen. Want ik kan nog wel lachen, als jij begint. - Ze dacht
ook aan het doodsbed van tante Geeske, en hoe Roel daarbij had gestaan - nooit meer
had ze zijn gezicht zoo vol leven gezien. Groote droefheid is groot leven, zei hij later.
Wie zou er zoo kijken naar zijn doode gezicht? Niemand; weinigen werden liefgehad
na hun dood, weinigen waren uitverkoren.
Bij het grauwen van den morgen stierf mijnheer Insbach.
Paula kwam thuis. Ze snoof den geur van Roel's pijpje al in de gang, en ze
glimlachte, dat was de geur van leven. Middenin de kamer zat Jet, en in het hoekje
bij het raam, oom Roel.
‘Zoo, zoo,’ zei ze, ‘daar ben ik.’ Ze omhelsde Jet. ‘Koningin, kon je je bijenkorf
verlaten?’ en dan klopte ze Roel zachtjes op zijn schouder. ‘Oudje, ja, daar ben ik’.
Ze vond hem niet veranderd, niet ouder geworden, en ze keek Jet aan met
hooggetrokken wenkbrauwen. Die knikte geruststellend. Ze borg mantel en hoed
weg, en ging in haar eigen stoel zitten.
‘Mijnheer Insbach was heel ziek, dat heb ik wel geschreven.’
‘Ja; is hij dood?’
‘Dadelijk toen ik kwam, zag ik het ernstig in; zijn beide longen - en zwak.’
Roel knikte maar. ‘We hebben het eeuwige leven niet.’
‘Moet je terug voor de begrafenis?’ vroeg Jet kalm, en hief haar gezicht op naar
Paula.
‘Ja, och, dat wou ik maar wel doen. Dinsdag. Walter, de zoon, heeft het me
gevraagd.’ Ze vertelde wat meer over de familie, en het huis. Roel leek afwezig, en
Jet vroeg bijzonderhden over het ziekteverloop. Jet's oogen glansden altijd zoo als
ze Paula voor het eerst weer zag, en ze zat onbeweeglijk op haar stoel, als een kind
dat naar een sprookje luistert. En Paula begreep zelf niet goed dat ze zooveel te praten
had. Wat was er gebeurd in dat stille witte huis? De vader stierf, en de kinderen, van
nature al zoo ingetogen, beheerschten zich geheel. Ze dacht aan Leopold, maar dat
kon ze nu niet zoo plotseling zeggen.
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Roel onderbrak haar. ‘Kind, er is vanmorgen een brief voor je gekomen van die
vorige mevrouw.’
‘Mevrouw Mijnholt?’ ze liep naar den schoorsteenmantel.
‘Ja, daar in dat hoekje ligt hij. Als je den poststempel kunt ontcijferen, ben je
knap.’
Ze glimlachte. ‘Ben-a-Ber-dem. Berchtesgaden; dat is geloof ik in de buurt van
München. Hier Roel, jij de enveloppe.’
Ze las het briefje vluchtig door. ‘Zoo, die arme stakker voelt zich beter; maar
mijnheer zegt: ze hadden daar in den zomer moeten zijn. Mannen willen altijd zooveel,
van 't zomer waren we nog maar aan de spiegelkast toe.’ Nu vertelde ze nog eens
van het thee-uurtje bij de Mijnholts. Maar Jet moest naar huis. Kom je morgen bij
me? vroeg?
Laat eens zien. - Ze dacht aan den weg, dien ze zoo dikwijls had geloopen. Nu
drong het eerst goed tot haar door, dat ze terug was.
‘O, morgen ga ik aan 't passagieren, maar je ziet me wel, vroeg of laat. Als een
mensch geen rondtrekkend speelman kan zijn, dan is hij het best verpleegster.’ Ze
bracht Jet tot aan de buitendeur en stak haar hoofd in den wind. ‘Maar ik zou een
doedelzak kiezen, dat klaagt het meest, geen viool. Nou dag koningin, tot morgen’.
En toen Jet een stap of wat ver was, riep ze haar achterna: ‘Ik ben terug!’

V.
Het was zomers begin. Nu bloeide de meidoornhaag en de koekoek riep, heel den
langen, lichten nacht. Paula sliep bij open ramen, als in een duiventil, zei ze, middenin
den tuin. 's Morgens, dadelijk na het opstaan, schepte ze water in haar holle hand en
wierp een paar scheuten naar den meidoorn, als eerste groet. Die bloeiende haag was
haar trots. ‘Andere hagen,’ zei ze tegen Jet, ‘zijn van die dooie dienders, kijk er het
heele dorp maar op na. Misschien worden ze altijd te gauw gesnoeid; we moeten de
onze eerst een woeste pruik laten krijgen, dan pas knippen.’ Heel het leven van den
tuin gaf haar een kinderlijk genot. Jet voelde zich voor het eerst haar oudere.
‘Nu hoef je niet hautain te glimlachen, freule; kom mee, kom mee, de dauw op
ons eigen gras.’ Dat was den eersten Zondagmorgen geweest van hun samenwonen.
Jet stond bij den scheurkalender en bedacht dat oom Roel juist twee maanden geleden
was gestorven; of begraven? En toen was Paula komen binnenstuiven. Ze had het
haar zachtjes gezegd, Paula dacht nooit aan zulke dingen, terwijl ze naar haar voeten
keek. Goed, zei Paula, goed; geloof je niet dat hij zelf in zijn beste jaren zoo frisch
was als het vochtige gras? Jet wist geen antwoord. Ze stonden daar naast elkaar, toch
heel stilletjes even. Toen gleed er een traan langs Paula's
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gezicht. Deze zomer ontroert me zoo, zei ze, en dacht daarbij: ontroert me als een
eerste liefde. Ze voelde de heftigheid terug van haar jeugd en de vraag: hoe lang nog
blijf ik zoo jong? had weer den klank van het gretig willen vasthouden.
Ze merkte wel, dat het nieuwe leven voor Jet zijn moeilijkheden bracht. Dat jij nu
niet vroolijker bent, zei ze eens, en die woorden brachten Jet aan het huilen. ‘Ik kan
alles maar zoo gauw niet vergeten.’
‘Wat alles?’
‘Wat er gebeurd is, het laatste jaar.’
‘Maar Roel was toch oud.’
‘Ja; maar ik had het huis nog van mijn ouders, en als je dan ineens je werk niet
meer doen kunt.’‘Dat werk was veel te zwaar voor één mensch.’
‘Ik heb het toch zoo lang gedaan.’
‘Nou, kranig van je.’ Nu sloeg ze een arm om Jet's hals. ‘Verlang je naar het oude
terug? zeg eens eerlijk? al die rompslomp en die lange gangen en altijd dat kleine
geharrewar van de zusters? Ik overdrijf heelemaal niet vandaag, ik heb wel eens
anders uitgepakt over “het Huis”. En dan moet je eens rondkijken in dit gezellig
gedoetje.’ Maar het stak Jet nog te zeer: het huis op de gracht had ze moeten
verkoopen, want ze werd ziek door haar veel te drukke werk. En als ze het niet had
verkocht, zou ze geen geld genoeg hebben gehad voor dit andere huis, al legde ze
nu ook een aardig sommetje op zij. O, het was sinds lang haar liefste wensch, met
Paula samen te wonen, maar dat het zóó moest, na deze catastrophe. Hoewel, dat
woord dorst ze tegen Paula niet half te zeggen. Geluksvogels zijn we, zei die, jij kan
een villa koopen op het dorp waar ik wijkverpleegster word, en je betaalt contant.
Een roep van soliditeit, die we hier zullen krijgen! Maar evenmin voor Paula ging
de herinnering aan dat laatste jaar verloren. Door de ziekte van Roel had ze geen
enkele verpleging meer durven aannemen. En ze wist niet hoe lang het duren zou;
ze maakte al haar spaarduitjes op. Roel vond het maar van zelf sprekend, dat ze bij
hem was. Hij kon niet meer denken: ging ze vroeger niet altijd weg? moet ze geen
geld verdienen? Voor een groot deel leefde hij al niet meer op deze aarde. Hij praatte
soms tegen Jet als was ze Paula, en in Paula zag hij Geeske, zijn gestorven vrouw.
Zijn woorden konden dan ook wel voor allen gelden. Wordt hij niet als een heilige?
zei Paula eens, alle menschen zijn hem gelijke goed. Maar ze voegde er bij: maar
ook allen onverschillig. Hij werd haar lief als een doode, en dan plotseling gaf het
haar een huiver, dat hij daar nog in zijn hoekje zat, en ze zijn stem kon hooren. Hij
heeft me niets meer te zeggen, dacht ze, het is er alles al geweest, de herinnering
heeft nu meer recht dan het heden. Het was een moeilijk jaar. Ze wilde wel er
doorheen jachten, ze wilde telkens al
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grijpen wat daarna nog komen moest. Maar dag na dag zat ze bij Roel's ziekbed, en
boog haar hoofd voor den tragen tijd. O, nederig zijn, stil het leven aanvaarden, al
had het ook allen glans en allen klank verloren. Het leven liefhebben zooals je je
kind liefhebt, dat zwak is en bleek en dicht bij den dood. Eens, na een nacht van
waken, zei ze zichzelf met schuchteren eerbied: ik wist niet dat er zóó veel teederheid
in me was, en zóó veel weemoed.
Na de begrafenis wendde ze zich tot Jet en hielp haar door veel moeilijkheden
heen. En toen de zomer kwam, en ze samen op het dorp woonden, beefde er weer
een nieuw verlangen in haar, een nieuwe hunkering. Allereerst gaf ze haar aandacht
aan den tuin. 's Morgens, voor ze uitreed, ging ze spiedend langs alle paadjes. Ze
lachte om de rozen die zoo wild in het blad schoten, ze peinsde over verbetering van
het gras dat vol onkruid stond, maar ook vol madelieven. En dan liep ze weer de
keuken in en zorgde voor thee, want Jet sliep graag lang, een klein beetje gewichtig
doend over haar geschokte gezondheid. Op een dienblaadje bracht Paula haar een
licht ontbijt. Eens legde ze een rand van meizoentjes om het theekopje; een volgend
maal kleefde ze een groote spin in den boter van een beschuit. Jet lachte altijd, maar
het beschuit wou ze niet eten; toen zette Paula er maar haar blanke tanden in. Om
negen uur fietste ze weg, naar haar patiënten. Het was dan stil op het dorp, de kinderen
waren in school. Alleen de heele kleintjes, die langs den wegrand speelden, keken
soms verwonderd naar haar. Ze trachtte nooit de aandacht van een kind te trekken,
ze groette hen niet. Het moet zoo heerlijk zijn, dacht ze, ongestoord in de goot te
zitten. En tot verontwaardiging van Jet droeg ze na een week geen sluier meer aan
haar mutsje. Nee, zei ze, 't is of het heele dorp moet vlaggen als ik voorbij kom; ik
zit toch al zoo parmantig op mijn fiets. Vanmorgen heeft een boer tegen me gezegd:
zuster rijdt net of het voor reclame is. Ik heb geantwoord: ja man, dat leer je zoo in
de groote stad; - maar ik zal me beteren. Jet wist niet waar dat heen moest; ze had
onvolgroeide gedachten over het brengen van meerdere beschaving, op zoo'n dorp,
maar voelde daarover met Paula niet te kunnen redeneeren. Ik heb mijn adel zoo
tegen in dergelijke gevallen, zei ze zich zelf, niet zonder eenige bitterheid. Och, het
was zoo moeilijk het te bekennen: het viel niet mee met Paula samen te zijn, iederen
dag. Terwijl ze vroeger toch altijd naar haar verlangde, altijd. Als Paula bij haar
kwam, die heldere, vaste stem, en dan haar verhalen, zoo zot en zoo opwekkend.
Wel eens had ze angst gehad: ze hield op een verkeerde manier van Paula, dat was
ziekelijk, slecht. Ze wist nog goed den winteravond, toen die angst voor het eerst in
haar omhoog kwam. Paula was voor de piano gaan zitten. Een heerlijk lied, zei ze,
maar de begeleiding zal ik wel verbroddelen; hoor, het spinnewiel knarst van
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ouderdom. Het was het lied van Gretchen. Meine Ruh' ist hin, mein Herz ist schwer,
en het kwam haar eerst al te gewoontjes voor. Maar toen: sein hoher Gang, sein edle
Gestalt, seiner Mundes Lächeln, het schokte door haar heen: zoo denk ik aan Paula;
en telkens weer, dien avond: zoo is het voor mij met Paul. Nu duurde toch die angst
niet lang; den volgenden morgen had ze hem bevochten. Paul heeft zoo veel aardige
dingen, zei ze, natuurlijk vind ik het prettig haar te zien. Ik ben blij met haar, zooals
je dat met een zingenden vogel bent. Kijk, ook dit wist ze nog zoo goed: de ontroering,
die haar toen plotseling had bevangen. Ze voelde haar oogen vochtig worden, was
het om die mooie vergelijking? En nu ze eindelijk met Paul samenwoonde, - ze had
het altijd gewild, - nu zei ze zich zelf: ik heb niet geweten dat het zóó zou zijn. Zoo
vermoeiend, afmattend bijna. Stil, ze was nu nog een beetje ziek, en ze had ongewoon
werk in huis, dat niet recht vlotten wilde. Maar ze konden bijvoorbeeld niet samen
door den tuin loopen. Paul wees haar op honderd dingen die haar niet zooveel konden
schelen. Ze wilde ook niet iederen kikvorsch naspringen en iedere rups van de rozen
halen, ze wilde maar zoo'n beetje loopen in de zon. Was dat zooveel minder mooi?
Ik geniet alles meer globaal, zei ze eens, maar Paul zei: genieten? ik geloof dat je
suft.
Eens wandelden ze door het dorp. Ze vond de huisjes zoo aardig, allemaal een
beetje verschillend en toch zoo gelijk. In de tuintjes stok-rozen en pioenen,
ouwerwetsch allemaal; en ze lette ook op de schoorsteenen, waaruit een dunne,
blauwig-grijze rook kwam. Maar toen begon Paul: als je dien weg vervolgde, kwam
je bij een molen; ze noemde het maar den molenweg, voor 't gemak; en even daar
voorbij liep, rechts, een verbindingsarm met den anderen grooten weg van het dorp;
dien noemde ze: Boschkant. Als ze haar nou mettertijd in den gemeenteraad kozen,
zou ze die namen officieel voorstellen. Het gebeurde wel meer dat je, als vreemde,
ineens een helderen kijk op zulke dingen had. En toen lachte ze, uitbundig. Hier is
de secretarie, zei ze, precies een stal, hè? of een kerk van de Afgescheidenen; zooveel
boograampjes, zooveel raadsleden. Alleen de burgemeester heeft rechts en links van
zijn stoel een raampje; die zit daar aan den korten kant.
‘Hoe weet je dat allemaal?’
‘Nou, mijn zieken praten toch. Ik weet nog veel meer, maar ik geloof dat het aan
jou niet besteed is. De ouwe meester had een ouwe geit, - nou ja. Het begint als een
sprookje, hè? maar het eindigt als een naturalistische roman, met een mooie dochter,
zinnestreelend mooi, en.... Ik zie wel dat je mijn geklets niet verdragen kan.’ Nu
klonk haar stem ineens zoo anders. ‘Ben je erg moe, Jet?’
Jet knikte maar; ze voelde zich tot schreiens toe beklemd. Langzaam gingen ze
terug naar huis, en zwijgend. Ze wilde aldoor tegen Paul zeggen:
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je mag wel praten hoor; - maar die woorden kwamen niet. Ze liet zich naar bed
brengen, en hoorde Paul daarna in de keuken loopen, zachtjes zingend, blijkbaar zoo
zonder het zelf te weten. Och lieber Tod von Basel, Bi-ba-Basel, hätt' ich meine Alte
noch; dat sloot misschien aan bij de geschiedenis van den ouden meester met zijn
oude geit. En dan, vrij plotseling: il y a des filles blondes, blondes et brunes et rondes,
holà, des filles, il y a. Het huisje was wel heel gehoorig, maar ze wilde niet roepen;
misschien zong Paul haar in slaap, als ze eerst van het Ueberbrettl afstapte. Ik begrijp
niet waarom je zulke liedjes zingt, had ze vroeger eens gezegd; als ik zoo'n goeie
stem had. - De hemel bewaar ons, zei Paul, dan zong je psalmen bij een orgeltje. Nu
moest ze lachen bij de herinnering en ze gooide zich om in bed. Maar na den lach
kwam een traan, en nog een, omdat het zoo moeilijk was, met je beste vriendin - en
ze had niemand anders op de wereld dan Paul, heelemaal niemand.
Paula sprong van haar fiets en duwde het tuinhekje open. De jasmijn bloeit, dacht
ze. Nu zou ze Jet eens alleen voor den maaltijd laten zorgen, en ze sleepte den
gemakkelijksten stoel naar buiten. Eikenhout in het gras, dat streed tegen alles, maar
misschien deed Jet vandaag een oogje dicht, omdat de jasmijn bloeide, bloeide in
het mooiste hoekje van den tuin. Daar moest ze dan toch bij zijn. En ze voelde zich
een beetje moe, ze had veel patiënten geholpen dien middag. Het laatst was ze bij
een oude man geweest, die maar steeds mummelde: je bent me een wijf, zuster; en
't was of de woorden bleven hangen achter zijn breede, slappe lippen. Ze luisterde
nauwelijks onder haar werk, ze tilde hem op en legde hem van zijn rug op zijn zij; naar links, dan naar rechts. Telkens als zijn mond boven kwam, praatte hij maar
weer: nou, je bent een fiksche, kan het niet wat minder hard? Ze dacht ook aan een
klein meisje bij wie ze geregeld kwam. Dag zuster, zei het, met een hoog, koortsig
stemmetje, en nog voor ze bij het bed stond, vloog er een donkere blos over het
bleeke gezichtje. Zoo, kan jij al op de klok kijken? al lang, hè? Nou zal ik precies
om twee uur komen, altijd, dan moet je netjes op me liggen wachten. Ze legde even
haar koele hand langs een warm wangetje. Het kind zou misschien wat rustiger
blijven, als zij zich strikt aan dat uur hield, dacht ze. Ze ademde den geur van de
jasmijn. In dit uiterste hoekje stond nog de ruige knoest van een peereboom, daarnaast
een jonge berk, en in diens lichte schaduw de jasmijn-struik, met zijn was-bleeken
bloesem. Ze strekte zich behagelijk uit. Nu wilde ze niet meer aan haar patiënten
denken. Alleen voelen dat het werk goed voor haar was, beter wellicht dan het
uitsluitend verzorgen van één zwaar zieke. Dit boeide meer, en liet haar tevens
onbevangen ieder nieuw huis binnengaan. Ze dacht er over door, hoe dat mogelijk
was. Maar Jet naderde.
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‘Zoo, zit jij hier, ik heb je gezocht’. Dat klonk een beetje onheilspellend.
‘Ja, dag’.
‘De macaroni is zoo waterig’.
‘Ik doe niets geen praktijk meer vandaag.’
‘Ook niet consultatief?’
Ze lachte. ‘Omdat jij het bent, collega. Giet het water er af.’
‘In den gootsteen?’
‘Ja’
‘Maar dat is te eenvoudig.’
‘Maar ik blijf eenvoudig zitten.’
Jet leunde tegen de stoel. ‘Ben je moe, Paul?’
‘Och ja, een beetje. Het werk is prettig, en dan telkens weer dat thuiskomen; ik
vind het huisje zoo aardig en’.... Ze wachtte even. ‘Ik heb een goeie tijd, freule.’
Voorzichtig zei Jet: ‘Ik hoop dat het duren zal.’
Paula glimlachte. ‘Ja, maar het zal niet duren. Ik heb zoo het gevoel dat mijn leven
nog eens heel anders moet worden, juist omdat het nu goed is.’
‘Waarom zou het dan niet zoo doorgaan?’
‘Ik weet het niet. Om goed te blijven moet het misschien veranderen. Nou, loop
naar je macaroni.’ Maar nu Jet zich zoo gewillig omdraaide, moest ze haar nog even
zien te houden.
‘Zeg, zal ik hier de tafel dekken, hier eten? Wat dunkt je?’
‘Hier? Lieve meid wat een omhaal.’
‘Tja, morgen dan.’ Ze zuchtte. Als kind had ze zich dikwijls getroost met die
woorden: morgen dan. Als ze een mooi plannetje moest opgeven en het zoo moeilijk
viel. Nu zat ze weer alleen. Wat had ze gepraat over verandering? Het gevoel van
welbehagen, van rust, verdiepte zich. Voorzichtig kon ze naar haar eigen leven kijken,
als gold het een ander. Stil, ze moest haar hoofd niet opheffen. Een nieuwe liefde
verwachtte ze nog wel. Wat was er aan liefde geweest? Heusch zoo veel niet. Karel
en - en altijd weer Karel. En dan een beetje gedroom, en een intuïtief liefdegevoel
voor Leopold. Nu hield ze zich gericht op een sterke, hevige liefde. Maar hevig toch
misschien niet. Wel groot en wijd, alles omvattend. Wat beteekende: alles-omvattend?
Alsof ze zich tegenover de heele wereld voelde staan? Nee, nee, ze wilde dat niet,
het deed haar pijn. Ze had altijd langs de kantjes van het leven gezocht, schuchter
gezocht naar den eenen. Maar misschien zou ze toch anders door het leven moeten
dan ze nu dacht of wist. Ze wilde het niet. Kom, er viel toch ook verder geen eer aan
haar te behalen. Een paar maal was ze in den smeltkroes geweest, niet waar? ze zou
nu wel gelouterd zijn. Ze glimlachte spottend, en een
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beetje droevig ook; ze was wel dwaas zichzelf zoo te willen kennen. En wat hielp
het, dat ze zoo'n mooi schuilhoekje had? Een aardig huis, een tuin, en zomersche
bloemen. Het ging alles toch voorbij, het leven zou haar wel weten te vinden, en mee
sleuren. Maar plotseling proefde ze weer het oogenblik. Ze liet Jet alleen voor den
maaltijd zorgen. Ze rustte wel heerlijk uit. Een gezond, moe lichaam, dat voelde toch
prettig aan. En ze zou het zich goed inprenten: dien eersten zomer, met Jet op het
dorp, toen was ik gelukkig.
(Wordt vervolgd).

Mijn hart,
door Z. Verstijnen.
Mijn hart bergt diep in zich
van alle menschen klacht en zang,
maar voelt door alles heen
van d' eigen klop, den fellen drang.
God - maak mijn hart zoo stil,
dat het alleen van ù nog weet.
God maak mijn hart zoo sterk
dat het z'n èigen slag vergeet.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Alie Smeding, Sterke Webben, 'n Roman, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij, 1922.
Alie Smeding is de schrijfster van een lijvigen roman, twee jaar geleden eveneens
bij Brusse verschenen, en waar, geloof ik, ook al veel goeds, althans opmerkelijks
in stak. Ik weet het niet zeker, ik ben er niet dóór kunnen komen, ik stikte bijkans in
de taal, die mij als een kleverige brei om den geest te plakken scheen. Ook de
verwoording van dit nieuwe verhaal is nog ver van litteraire klaarte en welluidendheid,
ja zelfs van aangenaam-leesbaarheid. Hoe komt mejuffrouw Smeding er eigenlijk
toe, nu nog eens te gaan schrijven in een taaltje dat zij wel afgekeken lijkt te hebben
van tweede- en derderangsauteurs uit de jaren omtrent 1890? Afschuwelijk, al die
klanknabootsende afkortingen (h'r voor haar, ‘ie’ voor hij, ‘'t’ voor wat, ‘n'tuurluk’
voor natuurlijk), niet alleen in dialoog maar ook in de eigen vertellende zinnen. En
dan die totaal verouderde, z.g. beeldende uitdrukkingen als in: ‘grauw en bleek
k l o m m e n weerzijds de steenen huizenwanden, doodsch tuurden de ramen, en als
b r e e d u i t g e b o g e n s c h e u r e n k r o n k e l d e n t e l k e n s tusschen de
p u i n v a l l i g e muren der steegjes’ (blz. 10). En in: ‘Glanslooze lichtflarden schoven
door de vale p u i n v a l l i g e lucht, rood als r a f e l i g a f g e k o r v e n v e r s c h e
v l e e s c h k l o m p e n , l i l l e n d v a n b l o e d e n p i j n ’. (Ik spatieerde, en ik
beweer dat dit meerendeels niet gezién, maar wel zeer gezócht is. H.R.)
Veel moeite, geduld, en ook wel een beetje ergernis moet men er dus voor over
hebben om van dit nieuwe boek van Alie Smeding te genieten. Maar wie dóórzet
wordt zeer zeker beloond. Weinig hollandsche verhalen heb ik in den laatsten tijd
gelezen die zoo sterk en fijn doorvoeld, zoo fel doorleefd, ja men mag wel zeggen:
doorléden zijn. Als mejuffrouw Smeding zich die malle en ouderwetsche
taalvormingen afleeren kan, zal zij een schrijfster van beteekenis worden. Zij paart
durf, eerlijkheid, eerbied voor al wat menschelijk is, aan een zeer aantrekkelijk
idealisme, een fijn poëtische, zacht lyrische omkoestering van mensch en natuur. Zij
heeft slechts haar smaak te verbeteren. Ook in haar meest klanknabootsende dialogen,
waarin zij zich zelfs nu en dan tot zekere ruwheid forceert, zijn misschien wel even
vele uitingen van weeke idealiseering na te speuren. Zoo b.v. wanneer zij haar heldin,
de lieve en echtmenschelijke Mien - inderdaad haast een ideaal van teere en
hartstochtelijke vrouwelijkheid als De Meester's Geertje! - zeer litteraire sprookjes
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vertellen laat of, tegen een vriendin, over haar hyper-sensitieve ondervindingen
spreken. Ja, daar is Alie Smeding wel dikwijls eenigermate.... wat men noemt: er
naast.
Maar dat ik zoo streng voor deze jonge schrijfster ben moge mijn groote
waardeering bevestigen. De fijne nuances in Mien's omgang met de verschillende
jongens, en met den Dominee, heb ik ten zeerste genoten. Een uiterst gevoelig en
scherp waarnemingsvermogen (lijdend en genietend tegelijk, zooals een kunstenaar
behoort te zijn) komt hier duidelijk aan den dag. En welk een heerlijke haat aan het
minne, het ploertige en kleinzielige, welk een goeddoende liefde voor het hooge,
fiere en zuivere! Als mejuffrouw Smeding zelf uit zoo'n kleinsteedsche omgeving
afkomstig is, moet men er zich over verwonderen, hoe zij haar kijk op die omgeving
zoo frisch en scherp heeft weten te houden. Het laatste hoofstuk van ‘Sterke Webben’
behoort tot het zielkundig fijnste, sterkste, meest opmerkelijke nieuwe proza, dat ik
in 't laatste jaar gelezen heb. Alle hulde!
Maar, toe, mejuffrouw Smeding, wees gij nu eens een uitzondering op den regel
en luister naar welmeenende critiek. Herzie uw taal. Word eenvoudiger en rustiger.
Bedenk dat uw lezers wel weten wat een huis en wat een wolk is en dat zij zoo gaarne
meewerken en uw beelding voltooien, wanneer gij maar de groote lijnen aangeeft,
de suggestie van het geziene, meer niet. En schrijf vooral nooit meer ‘zei ie iets’ en
‘heerluk’, voor heerlijk, - ‘luk’ is niet eens klanknabootsend, een toonlooze ij is toch
immers geen korte u! - schaf al die kinderachtigheden af. Geloof me, daarin schuilt
de schoonheid niet.
H.R.

Sophie de Jongh, De Zondagen, Amst., P.N. van Kampen & Zn., zonder
jaartal.
Een vlot en goed geschreven verhaal van een vrouw en moeder die, met plannen tot
scheiding, een tijdlang haar man en kinderen verlaat, en buiten gaat wonen - de
kinderen echter zullen haar, om beurten, des Zondags komen bezoeken. Deze
bezoeken, de verhalen der kinderen over thuis, de zorgen en de koestering, die zij
klaarblijkelijk zoozeer behoeven en thans missen moeten, en daarbij nog de omgang,
en de wel wat al te nadrukkelijke toespraken van een nieuw-gemaakte vriendin, dit
alles tezamen doet Judith na eenige maanden terugkeeren, terug tot haar man, den
hardwerkenden dokter, maar vooral tot haar kinderen.., haar zware
verantwoordelijkheid, haar moederlijken plicht, maar ook haar éénig-mogelijke
voldoening.
Overtuigend is dit verhaal, o voor dít geval zonder twijfel. Maar het zou mij niet
verwonderen, als de schrijfster met haar boekje iets voor véle gevallen overtuigends
heeft willen geven. En dan twijfel ik of ik haar
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geslaagd mag noemen. Dat vele scheidingen te laat berouw wekken, is wel zeker,
maar dat dit evenzeer van vele te lang voortgezette huwelijken getuigd kan worden
- huwelijken met, en huwelijken zonder kinderen - men kan er, van wege de bijna
weeë gemeenplaatsigheid, al haast niet meer mee aankomen!
‘Judith hernam het oude leven’.... Ten overvloede blijft het de vraag nog, hóe dit
oude leven zich láat hernemen. Zal het nu beter gaan; en de kinderen, ook als zij
ouder worden, zullen zij hun ouders - want ook de vader telt hier mee - om de
vernieuwing huns verbonds blijven zegenen? Vraagteeken!
H.R.

Dom Gregorius de Wit, O.S.B. Zielegang, Leuven, Vlaamsche Boekenhalle,
1922.
Alice Nahon, Vondelingskens. Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel,
en Leiden, A.W. Sijthoff's Uitg. Mij. 1921.
Willem de Mérode, Het kostbaar bloed. N.V. Uitg. Mij. van Loghum,
Slaterus en Visser, Arnhem, 1922.
Jean van de Voort, Grote Ogen. (Uitgever?).
Drie dunne bundels en een dikke, van welke de dikke nochtans de dunste is! Want
al te zeer herinnert hij ons, de enthousiaste rijmelaar uit dit quasi-naïeve Z i e l e g a n g ,
aan de legendarisch geworden figuur van den heer Stüber. Men herinnert zich dien
heer Stüber, seines Amtes kopist? In Ibsen's Komödie der Liebe bekent hij aan Falk
den dichter.... óók dichter te zijn:
Stüber:

Acht Jahre sind's - du glaubst es nicht Da macht ich im Comptoir gar manch
Gedicht.

Falk:

Du dichtetest? Am Pult?

Stüber:

Am Tisch daneben.
Des Abends wenn ich frei war,
concipierte
Ich ganze Haufen Poesie; ich produzierte
An zwei drei Bogen so in einem Schnitt.
Das ging!

Falk:

Du gabst die Muse einen Tritt,
Da trabte sie -

Stüber:

Ob ich Papier mit Stempel
Erfasste, oder nicht, das war mich gleich.
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Falk:

Die Poesie flosz drum nicht minder reich!
Doch sag, wie du erbrochen ihren
Tempel?

Het vruchtbaar enthousiasme van den vlijtigen Dom Gregorius toont maar al te
veel gelijkenis met dat van zijn prototype, Herrn Stüber. En zoo ware het van hem
ook alleen maar interessant te weten, hoe hij ‘er-
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brochen ihren Tempel’ - de rest is, om verschrikkelijk kort over te wezen. ‘Mijn
hoofd is aan het breken’ verzucht de dichter op een der laatste pagina's. Geen wonder:
Klein Jezuken zou loopen leeren;
O, o, o!
't was reeds gevallen vele keeren;
zoo, zoo, zoo
trok Sinte Sef aan 't touwtje,
en onze Lieve Vrouwtje
hield Jezuken van achter beet.
Nog nooit was er ter aard zoo'n keet!

Hout u dat maar eris tweehonderd pagina's vol!
Eene eigenaardige en zachte bekoring gaat er uit van vele der
Vo n d e l i n s g s k e n s van Alice Nahon, maar die nog weinig persoonlijk of diep
zijn. Het is alles zacht, welluidend, zangerig, maar vaak een tikje cliché, en van
dikwijls weinig oorspronkelijke, want zuiver Heiniaansche gemakkelijkheid-van-rijm.
De zelfcritiek is nog zoo weinig ontwikkeld, dat zij óók dingen doet drukken,
foeileelijk als deze:
Ziet gij niet in bei m'n oogen
Tranen die ik schrei?
Wa a r o m z o n d e r m e d e d o o g e n
S t o r t g e e r d e u w e b i j ? (32).

Toch is hier wel wezenlijk reeds bereikt dichterschap! Wel is het lied, naar eigen
getuigenis, nog ‘week van weeën’ (44), doch hoe verheugend is het niet, te mogen
wijzen op bijvoorbeeld D r i j B l o m m e n , als karakterisstiek voor de kracht en de
frischheid van het talent dat zich hier manifesteert. De aanhef worde hier
overgenomen:
Zeg, kerels, en kent ge dat stekelig kruid
Der distels? - Dat roeit er geen sterveling uit!
't Is 't kruid van de wegen, 't is 't kruid van de gracht;
Maar zacht is de blomme, die paars er op lacht!
Zoo groei onuitroeibaar de struik van uw taal
Met blommen van dons en met blâren van staal....
'k Had geren wat zachters voor Vlaanderen gekozen,
En 'k weene....
Maar 'k vond er geen rozen
Geen ééne....
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De heer Jean van de Voort is iemand, met wien ik het geraden acht vooreerst een
beetje op te passen. Zijn beeldspraak is modern en stout. ‘Ik heb mijn liefde als
ekspreslijn om de wereld strak gesmeed, en mijn verlangen is een
luchtvaarmaatschappij’ zingt de dichter, en ik geloof het graag. Deze manier van
‘dichten’ is echter, ‘in handen’ van een man als Van de Voort uiterst gevaarlijk, en
zij geeft aanleiding tot het maken van zeer oneerbiedige glossen op den
ondernemenden auteur. Het stoute beeld is te vaak bedacht en niet gevoeld, en bij
het ietwat opzichtig reiken naar het allerhoogste, doet een hinderlijk gebrek aan
eenvoud twijfel rijzen aan de echtheid, de waarachtigheid van het gebaar. Daar waar
hij althans, zij het zijns ondanks, even waarlijk eenvoudig i s , wordt hij verdraaglijk.
Maar voorloopig ook niet meer dan dat.
Ten slotte Willem de Mérode. Moeten wij aan hem gaan twijfelen? Want welk
een achteruitgang bij zijne vroegere verzen, vormt dit bloedeloos, etherisch geschrift!
Deze verzen zijn - het moet eens luid en nadrukkelijk gezegd worden - l e d i g .
Slechts een snelle omkeer, een onmiddellijk zich afwenden van manier en precieusheid
kan den heer de Mérode, de door ons zoo zeer gewenschte redding brengen. Vinde
hij spoedig weder
den steilen opvlucht tot Gods hart.
in liederen en smeekgebeden.

D.TH.J.

Willy Vesper, Parsival, Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1922.
Dit boekje maakt deel uit van een reeks, door den uitgever Meulenhoff ‘de Elfenrij’
getiteld. De ondertitel luidt: bibliotheek voor sage en sprook. Het is een alleraardigste
gedachte de groote sagen, die eens de wereld beheerschten, door moderne dichters
te doen navertellen, op zulk een wijze dat zij het menschenhart opnieuw verrukken
en boeien. Méér dan ooit dringt de geest naar de kennis der eeuwige waarheden, en
waar vindt men ze helderder weerspiegeld dan in de sproken, die voor een ieder
verstaanbaar waren? Langen tijd heeft onze gecompliceerdheid de eentonigheid en
kinderlijkheid der oude symbolische verhalen veracht of althans te onbeduidend
verklaard voor onze diepste, liefdevolle aandacht. Tot het oogenblik kwam waarin
de zoekers erkenden, dat hun moeilijk gewonnen wijsheid wonderlijk veel
overeenkomst bood met wat zoo ‘anspruchlos’ in de eeuwenoude sproken was
neergelegd. Hoe kinderlijk, hoe droomerig-wijs, hoe zonder opzet leek daarin het
betoog, zoo vanzelfsprekend alsof, wat hier werd meegedeeld, eigenlijk een ieder
wel wist en slechts, als ter recapitulatie, nog eens in rustig-bewogen rhythme werd
verhaald.
Eén gouden draad loopt door alle sproken der wereld, waar zij ook hun oorsprong
vinden. Overal klinkt hetzelfde lied der ziel. Of wij een Hindoesch sprookje lezen
dan wel een IJslandsch, zij wijzen alle, met stil en hartstoch-
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telijk gebaar naar het ééne doel der menschen: het geluk der ziel en de kennis der
wijsheid. Overal weten de ridders en de prinsen van het eeuwig afscheid nemen, de
onrust die niet aflaat, den onweerstaanbaren, nauwelijks begrepen drang naar het
allerhoogste. Symbolisch uitgedrukt is voor hen het allerhoogste: de prinses in den
betooverden toren, een witte bloem, een sleutel, een klein boek vol spreuken of wel:
de heilige Graal. Zij leeren het eeuwige: ‘to thine oneself be true’. En voor de dichters
en de hooge droomers, voor de helden is deze getrouwheid: hun goddelijk aandeel
verwezenlijken. Eén van hen is Parsival.
Hij is van Keltischen oorsprong, een der ridders van Koning Arthur's ronde tafel.
Wolfram van Eschenbasch wist, door de wijze waarop hij de lotgevallen van Parsival
vorm en diepte gaf, zijn naam onsterfelijk te maken....
Maar niet velen meer lezen dien uitvoerigen roman en al hebben wij Wagner's
scenario misschien bij de hand, wij zouden voor een zuivere, dichterlijke
‘vernieuwing’ van de oude stof dankbaar kunnen zijn.
De eerste der Elfenrij.... Voldoet zij aan onze verwachtingen? Ik geloof van niet.
Is de schrijver nog heel jong? Hij bewerkte de oude legende en hoopte - zoo althans
drukt hij zich, in den lyrischen aanhef uit - er een eigen accent aan te hebben gegeven.
Zich zelf noemt hij dichter. En een poging tot dichterlijkheid is dit stellig. Maar meer
dan dit? Een warme toewijding, een oprechte poging, doch geen sterk dichterschap.
De statigheid die de sprook behoeft, terwijl zij tevens alle andere vormen binnen
die statigheid vermag op te nemen, sprankeling, ondeugd, kinderlijkheid, deze
statigheid, die hier slechts als poging aanwezig is, verloopt telkens in al te banaal en
rhythme-loos proza waar het kinderlijke dikwijls kinderachtigheid wordt.
Een bezield en begaafd dichter zou bij de verwerking van de Parsivalsage op
natuurlijke wijze zijn talent hebben kunnen ontplooien. Want hier is eigenlijk alles
aanwezig. De tragische moederliefde, de droomen der jeugd, de kracht van den
ongeweten zielsdrang, de eerste schemeringen der liefde, de schijnbare koelheid van
iederen grooten geest - zijn trots en weedom - en ten slotte de heiligheid der liefde,
al deze schatten liggen hier opgestapeld tot een waren goudmijn voor den dichter.
Dit alles is in deze bewerking aangestipt, vermoed, niet verwezenlijkt. Het mystiek
oogenblik, dat langzaam en geheimzinnig werd voorbereid, het uitverkoren
koningschap der Graal, al deze hoogste en diepste aanduidingen van menschelijken
opgang naar Goddelijkheid, zij werden door het woord van dezen jongen dichter niet
tot ontroerende schoonheid gebracht. Enkele fijne en teedere momenten sieren het
verhaal. Zij geven aan het geheel een toets van toegewijdheid, die den indruk van
zwakheid niet verwijderen kon, doch wel verzachten.
J.D.W.
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Eduard Karsen bij Frederik Muller & co.
Amsterdamsche grachten, met een enkel rijtuig vóór de huizen wachtend, of kalme
voetgangers bijna schuivend passeerend, vaarten en dorpjes langs de stille achteruitjes
der boerderijen, erven met eenige koeien in half duister gedompeld en vredig
arbeidende menschen, den blauwsteenen gevel van een eenzame woning met een
strak omlijnd, door landelijke bloemen opgeluisterd tuintje er voor, hoe vaak heeft
Karsen ze geschilderd! Toch, meer dan door het karakteristiek-Hollandsche en het
helaas bijna historische van zijn motieven, zal de bezoeker van deze rijke
tentoonstelling, door vrienden bijeengebracht, zijn getroffen door de betrekkelijke
veelzijdigheid van den in een bepaald genre zoo bekenden meester.
Is hier niet menig stadsgezicht, treffend door een statiger bouw, menig landschap
van wijdscher opzet, sterker van adem, breeder gestrekt, meer open van horizon dan
wij ze ons herinnerden? Is hier niet het aan von Schwind herinnerende, maar zuiverder
dan von Schwind het kon, geschilderde, romantische ‘Straatsburg’, een idylle, en,
ten andere dat ééne dorp in Noord-Holland, waar men over de vaart heen kijkt naar
het licht, als een vriendelijker Gabriël, een bedaard feest van kleur? Is er niet dat
koele, stil-voorname Bagijnhof in den herfst, een werk van zeldzame gemoedsrust,
en die brug in de bocht, een uiting van diepe melancholie?
Maar toch blijft Karsen ook hier, wat hij altijd voor ons was, de schilder van den
weemoed, meer dan van een breeder uitslaande ontroering. Wij erkennen, meer dan
onze herinnering ons leerde, in hem een veelzijdig teekenaar, een schilder met een
gevarieerd palet; toch is het noch als teekenaar, noch als schilder alleenlijk, en om
groote en felle genietingen, bij zijn vorm- en kleurgeving ondergaan, dat wij hem
liefhebben.
Hij is de schilder van den weemoed, van het ‘verkristallijnd verdriet’.
Doch laat ons elkander wel verstaan! Niet als voor anderen, moderneren, is voor
Karsen het onderwerp, stadsgezicht of landschap, middel slechts tot doel. Niet als
bij hen is de emotie een dwingeland, die niets respecteert dan eigen wil, en voor wie
werkelijkheid en natuur slechts een taal zijn. Hij is waarnemer, weergever, soms
zelfs verteller, met piëteit voor de dingen zelve, die met vroom geduld, als zijn en
onze vaders, de 17de eeuwers, na-schildert: een rij grijze huizen met kleine
lichtomrande vensters, een edelwelvende brug, een vaartje dat zich langs de beemden
strekt, een donkere plas, een kale boom tegen de grauwe lucht; maar bij wien ondanks
zich zelf, en omdat hij zoo is, alles wordt doortogen van die fijne, passieve
weemoedsstemming, die men als zoo prachtig eerlijk en menschelijk erkent. Er is
niets opzettelijks in dit werk, het heeft, in zijn vredige droefheid, in zijn betrekkelijke
beslotenheid zelfs, in zijn pijnlijkheid soms, dat argeloos spontane, dat alleen een
volkomen vertrouwen blijft inboezemen.
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Ik kan u niets beters toewenschen, dan dat gij deze stemming nog weet na te voelen,
deze fijne kunst nog weet te waardeeren. Want men heeft ons reeds van alles
aangedaan om ons te vergroven en slechts gevoelig te maken voor steenworpen van
sensatie; men heeft ons van de straten gemotord, ons de grachten en haar bruggen
ontluisterd, men heeft de landelijkheid alom geschonden, men heeft onze oogen
bedorven met grove effecten, onze gevoelens verstompt door wreed gebeuren, men
heeft ons levenstempo voor ons versneld, en getracht om te doen denken in
superlatieven. Laat ons nochtans beproeven den weemoed te blijven verstaan, zacht
als de stem is waarmee zij spreekt.
C.V.

De onafhankelijken.
Het is tien jaar geleden dat de Vereeniging ‘de Onafhankelijken’ werd opgericht.
Dat was toen een evenement, voor en tegen werd in de bladen over het beginsel
geschreven. Sedert is veel veranderd, ook in de Vereeniging zelf - en men zegt niet
anders dan de waarheid als men constateert, dat ze èn tehuis èn beginsel kwijt is.
Deze veranderingen hebben heel wat minder opzien gebaard dan de oprichting zelf.
Er loopen zooveel menschen rond zonder tehuis en zonder beginsel, waarom ook
niet een Vereeniging?
Het te loor gaan van het eigen gebouw der Onafhankelijken, waar de vogeltjes
zoo lustig doorheen vlogen, waar het 's zomers onduldbaar warm en 's winters
onverdragelijk koud was, het verlies van dat voortreffelijke bouwwerk wordt in het
boekje, dat de geschiedenis der vereeniging vertelt, wel geconstateerd, doch niet
nader verklaard, - men zou het dan ook misschien een zaak van puur huis-houdelijken
aard kunnen noemen. Immers onder deze categorie vallen ook de zaken van hen, die
hun huis niét weten te houden.
Maar het beginsel is toch een ding van meer belang. Toen de Vereeniging werd
opgericht, was het, om de gelegenheid tot tentoonstellen te geven aan hen, die hun
werk elders door de jury geweigerd zien, om dus tentoonstellingen te geven zonder
keuring, zonder jury. Evenals de jury zelf, had deze jury-loosheid een goeden en een
kwaden kant. Juries weigeren wel eens talentvol werk; er is wanbegrip en ijverzucht
in juries. Bovendien is een kunstenaar vaak te goeder trouw tegen kunst die tegen
zijn temperament indruischt, zoo wou Ingres niet weten van Manet, Breitner van
Van Gogh. Daartegenover staat dat een jury het volkomen onmachtige, het een
tentoonstellen onwaardige werk al dadelijk kan afzonderen.
Een vereeniging dus, waarvan men slechts de contributie behoeft te betalen om
ook te kunnen exposeeren, haalt het dilettantisme met open armen in. ‘De
niet-eigenlijke kunstenaars, de dilettanten, misbruikten deze vrijheid van intreden,
en werden lid in grooter getale’, zegt de
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voorbeschouwing van het gedenkboekje. Ja, wat had men anders verwacht? In de
eerste jaren, gekenschetst ook door excentrieke ultramoderne inzendingen van buiten
af, bijv. de beeldhouwwerken uit blikken bussen en stukjes van stroohoeden, trachtte
men het dillettantenwerk te isoleeren in een soort van gruwelkamer, maar niet ieder
begreep waar de gruwelen begonnen en waar zij eindigden. Toen, met behulp van
een statutenwijziging, stelde men toch weer een keurcommissie in, die de leden, naar
hun inzendingen, verdeelde in aspirant- en effectieve leden; de eersten konden
voortaan tentoonstellen, de anderen moesten nog maar eens aankloppen. Dit was nu
eigenlijk toch weer een soort van jury, en men moet maar aannemen, dat zij de
gebreken van andere juries mist. Het kind, het beginsel, was met het badwater, de
dilettanten, die nu bij bosjes bedankten, uitgeworpen. Het verschil met andere
vereenigingen is niet zoo groot meer, want ook zelfs in Arti hebben zeker soort van
gepriviligeerde leden recht op plaatsing van één inzending.
Het resultaat is voorloopig, dat sommige uitingen van ‘expressionisme’ of
‘amorfisme’ quasi-primitief gedoe van hen die eigenlijk niets meer vermogen dan
de gewraakte liefhebbers, nu toch binnenkomen, terwijl een schilders-jury naar ouden
trant ze zou hebben geweerd. Maar wij zijn door de wol geverfd, en slikken overal
een zeker aantal blokjes-composities, misteekende symboliekerigheden enz., zonder
een spier van ons gelaat te vertrekken.
Misschien zouden wij, zonder de Onafhankelijken, met enkele opmerkelijke
talenten niet, of eerst later hebben kennis gemaakt. Ik denk aan het fijne, geduldige,
niet picturale-werk van N a n n i n g a , wiens oude stad van een doordroomde poëzie
is, aan dien sterrenhemel van T h i e l e n s , die zoo oorspronkelijk gedacht is in zijn
onwezenlijkheid en zoo edel van kleur, aan B o o t ' s simpel-studieus werk, aan de
frischheid van N i c o B a a k , aan H u i j s m a n s , aan den gezond-naturalistischen
beeldhouwer B ö h n c k e , aan H a r m e n M e u r s , die zoozeer vooruitgaat, aan
L e o V i s s e r , J a n V i s s e r , Y k e l e n s t a m e.a. Misschien is dezen schilders
door de faciliteiten der plaatsing wel iets bespaard van wachten en gerechtvaardigde
ergernis.
C.V.

Borduurwerken van Florence Jessie Tollner.
Een bijzonder toeval deed mij kennis maken met het werk van Mrs. Florence Jessie
Tollner, dat, gewaardeerd in Engeland en hooggeschat in Duitschland, ten onzent
zoo ik mij niet vergis nog onbekend is. En toch verdient het meer dan gewone
belangstelling.
Dank zij de voortvarendheid van den heer Valenpint, die zich voorstelt een groote
tentoonstelling te organiseeren met het werk van Jessie Tollner als pièce de milieu,
is thans een zeer groote collectie, een twee honderd vijftig stuks naar ik meen, in
Amsterdam bijeen.
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Voor wie het uit de hierbijgaande reproducties wellicht niet duidelijk kan
onderscheiden, zij medegedeeld dat het borduursels zijn.
Nu heeft dergelijk werk ten onzent geen gunstige reputatie, omdat wij onwillekeurig
denken aan mopshondjes op pantoffels en bouquetten op kanapé-kleedjes, aan
pastorales op haardschermen, en ik geef toe deze dingen waren wel eens
‘smaakmisleidend’; maar daarmede mogen wij toch eigenlijk geen geheele techniek
veroordeelen, waarmede, laat ons noemen o.a. de Chineezen en Japanners, zoo veel
moois gegeven hebben.
Beschouwen wij het kunstnaaldwerk dan ook in dit verband, dan komen wij tot
de conclusie dat het er eigenlijk weinig toedoet, op welke wijze een kunstenaar(es)
zich uit, of hij of zij, dit met verf, pastel, krijt, inkt, gekleurde wol of zijde doet, mits
het tot kunst leidt.
Het kunstnaaldwerk kan dan ook van dames-handwerk tot een geheel apart staande
kunstuiting komen, mits de hand die bestuurt, die eener kunstenaresse is. Voor Jessie
Tollner zijn de kleurige draden zijde of wol het palet waarmede zij haar indrukken
van de natuur vastlegt. Het zijn bloeiende boomen, wouden, landschappen,
stemmingen die zij weergeeft op haar manier, en op een wijze dat wij er eigenlijk
niet aan denken dat het naaldwerk is. Niet dat zij de techniek misbruikt om een andere
te imiteeren, maar zij is zoo volmaakt technicus, dat zij voor iedere uitdrukkingswijze
de juiste steek weet toe te passen, en daardoor wordt het werk zoodanig dat wij bij
het bezien niet meer aan techniek denken, maar alleen het effect beschouwen.
Hoogstens gaan wij het daarna nader bezien om te kijken h o e dat effect verkregen
is, of de bloesem van een kersenboom, uit kleine steekjes of knoopjes bestaat, en of
de stam van een berk uit kleine lijntjes naast elkaar geborduurd is, dat ze zoo
grijsachtig tintelt.
Florence Jessie Tollner geeft in haar borduursels haar stemmingen, die meestal
ietwat droefgeestig zijn, en zich uiten in een kleurencombinatie, zooals de herfst en
het najaar ons doen zien, nuances van bruin, grijs en bronsgroen.
Naast deze uitingen van stillen weemoed zien wij echter dat ook de bloeiende
boomen in den zomer, het frissche groen van 't voorjaar haar aantrekken en
opmerkelijk is dan wel de wijze waarop zij de bloesems weet weer te geven, zóó dat
zij ons de pracht en de weelde van zoo'n boom suggereeren. Het karakter is zoo juist
behouden.
En dit heeft zij in meer van haar werk; zij kan ons, met de tot zekere beperking
gebonden kleurige zijde-draden, het meest kenmerkende, het typeerende der dingen
aanduiden. Zij tracht niet de natuur nabij te komen, te evenaren, maar geeft die op
hare wijze, met hare middelen weer. Wat zij ons dan biedt moeten wij geen oogenblik
gaan vergelijken met een schilderij, maar beschouwen als een kunstuiting, waarvan
wij, evengoed als van een schilderij, teekening, pastel, muziek-stuk, de bekoring
kunnen ondergaan.
R.W.P. JR.
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EDUARD KARSEN. OUDE HUIZEN TE AMSTERDAM.
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GEORGES VAN HOUTEN. UN MARIAGE A LA MADELEINE.

FLORENCE JESSIE TOLLNER. SUNSET.

F. JESSIE TOLLNER. BIRCHTREE.
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Georges van Houten bij Hirsch, Amsterdam.
Het werk van Georges van Houten kon niet beter dan bij Hirsch geëxposeerd worden,
ook omdat het minder het intieme atelier-schilderij is, zooals wij Hollanders het
kennen, dan wel het eenigszins vlak gehouden wandtableau. De teekening, de
compositie is hier het voornaamste, meer ook dan de kleur, en daarom doen deze
dingen onwillekeurig denken aan kostuumteekeningen uit modetijdschriften.
Een van de meest kenmerkende in dit opzicht is dan ook de trouwplechtigheid in
de Madeleine, die voor muurschildering bestemd is.
De opgaaf was zeker niet gering, en als geheel bekoort het ons minder, maar dit
neemt niet weg dat er aardige gedeelten in zijn. Een ander, even groot schilderij: De
mannequins bij Poiret, minder gevuld, is misschien van compositie daardoor beter.
R.W.P. JR.

Tentoonstelling van Duitsche beeldende kunst in Pulchri Studio.
I.
Deze tentoonstelling werd voorbereid en samengesteld door de Duitsch-Nederlandsche
Vereeniging te Berlijn, onder voorzitterschap van onzen gezant aldaar, baron Gevers.
De commissie van samenstelling bestond uit: P.H. Ohmert, Dr. Osborn en Dr.
Oszwald.
Zonder eenigen twijfel vormt deze tentoonstelling de belangrijkste gebeurtenis op
het gebied der schilderkunst uit den laatsten tijd. De bedoeling van de samenstellers
was een overzicht te geven van de Duitsche graphiek en schilderkunst der laatste
vijftig jaar. In hoeverre men daarin geslaagd is, valt slechts te beoordeelen door hem,
die eenig begrip van den omvang van zulk een taak heeft. Ik zou hier echter aan toe
willen voegen, dat, gegeven de ruimte, het een schier onmogelijke opgave is, hier
een keur te vormen van de picturale productie van het Duitsche volk gedurende een
halve eeuw. Maar hoe dan ook beschouwd, wij kregen een zeldzame gelegenheid,
vele van de beste en reeds beroemde werken met eigen oogen te aanschouwen. Dr.
Max Osborn, de bekende Berlijnsche kunstkriticus, schreef een zeer belangrijke
inleiding voor den catalogus.
Een deel van de hier aanwezige werken is uit openbare verzamelingen, het verdere
uit particuliere collecties; een geheel dus zooals er zelfs in Duitschland maar hoogst
zelden te zien was. Ik laat hier enkele namen volgen in chronologische volgorde: A.
Menzel, A. Feuerbach, H. Lenbach, H. Marées, H. Thoma. W. Leibl, K. Schuch, M.
Liebermann, K. Hagemeister, F. v. Uhde, H. Habermann, F. Skarbina, W. Trübner,
L. v.
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Kalckreuth, M. Klinger, L. Corinth, Käte Kollwitz, E. Nolde, M. Slevogt en P.H.
Ohmert. Van de expressionisten noem ik: E. Heckel, E.L. Kirchner, F. Max, M.
Pechstein, O. Kokoschka en H. Campendonk.
Voor het geven van een overzicht zullen wij beginnen met de graphische afdeeling,
omdat deze werken bevat van den oudste datum, namelijk: 1843. De ontwikkeling
der 19e eeuwsche graphische kunst heeft, met betrekking tot de daarmede verband
houdende ontwikkeling der technische wetenschap en hare toepassingen op het
moderne bedrijfsleven, een steeds meer algemeen karakter verkregen en vertoont in
de meeste cultuurstaten een vrijwel overeenkomstig beeld. De steeds heftiger strijd
tusschen de verschillende industriecentra, om, waar het maar mogelijk was, elkander
zoo niet in de resultaten dan toch ten minste in de toepassing der procédés gelijk te
blijven, spiegelt zich natuurlijk ook in de graphische techniek en kunst af.
Omstreeks de helft der 19e eeuw was in het land van Dürer, evenals in dat van
Rembrandt, de schitterende traditie der graphische kunst, inzonderheid der graveeren etskunst, geheel en al te loor gegaan. De laatste die deze traditie er als kunstenaar
had levendig gehouden, was Chodowiecki. Deze, wiens vader van Poolschen bloede
en wiens moeder een Fransche was, van wie hij ook iets van den geest en gratie van
ras erfde, kon niet geheel zijn zelfstandigheid meester blijven in dit tijdperk van
subalterniteit der kunst. Hij overleed in 1801, maar ook al had hij verder den drempel
der 19e eeuw overschreden, als graphisch kunstenaar valt hij geheel onder de 18e
eeuw te rekenen. Als naturalist en teekenaar reikt zijn invloed wellicht verder; over
Frans Krüger (1797-1857), tot de jeugdige A. Menzel. Wat er na hem volgt, is van
geen bijzondere beteekenis, of voldoende om het procédé niet geheel en al in
vergetelheid te doen geraken. Een der hoofdoorzaken van verder verval der
kopergravure is de, in den aanvang der 19e eeuw meer en meer veldwinnende,
uitvinding van Senefelder. De steendruk aanvankelijk primitief door hem toegepast,
bleek een grooter toepassingsgebied voor de toekomst te bevatten, dan de strenge en
moeilijk te beoefenen kopergravure. Wat er nog overblijft, is de toepassing der
etskunst, voor wat wij in onzen tijd prentbriefkaarten zouden noemen. Als
vijftienjarige knaap is L. Richter zijn vader behulpzaam bij het teekenen en etsen
van ‘mahlerischen An- und Aussichten der Umgebung von Dresden’. Het was een
zuur stukje brood wat zij met dezen arbeid verdienden, ten behoeve van een Dresdener
uitgever.
L. Richter, door enkelen gehoond, om dezelfde redenen als hij door velen gehuldigd
wordt, bezit als etser van enkele Italiaansche landschappen, wanneer men de
rampzalige stoffage buiten beschouwing laat, meer beteekenis dan oppervlakkige
beoordeeling hem wil toestaan
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en ik zou hem, als een schakel in de 19e eeuwsche graphische kunst van zijn land,
onmisbaar achten.
Maar de groote, levenwekkende figuur, het is hier op deze tentoonstelling duidelijk
te zien en vast te stellen, is: A. Menzel en ik denk steeds met bewondering aan wat
J. Veth over hem schreef. Als Menzel omstreeks 1840 het historische werk van
Kugler over Frederik de Groote, met de later zoo bekend geworden prenten en
vignetten, zou versieren, heeft hij dit als een levenstaak opgevat en tegen geen
moeilijkheden opgezien, evenals later voor zijn historische schilderijen uit hetzelfde
tijdvak. Van dit laatste tijdperk zijn hier ook olieverfstudies en teekeningen aanwezig.
Hij heeft overal gezocht wat maar betrekking op dit tijdvak kon hebben, in
bibliotheken, museums en wapenverzamelingen, naar costuums, schoeisel, wapenen,
meubelen en allerlei wat hem ten dienste kon zijn bij de compositie van zijn
historische schilderijen.
Er is hier een wand bijna uitsluitend gevuld met deze schetsen in potlood en krijt,
hier en daar met een tikje waterverf verhoogd. In de eerste plaats trekken de
portretstudies de aandacht die Menzel maakte voor het historische schilderij: de
kroning van Wilhelm I. Daar is de voorname potloodteekening, een portretstudie
naar de gravin Hohenthal, de mantel met enkele lijnen aangegeven, maar hoe fijn en
sober is het aristocratische profiel met een enkel kleurtje aangegeven, en tevens zoo
volkomen: portret. Tot dezelfde serie behoort het portret van Dr. Lauer, ook een
schets, maar wat een wonder van kunnen en karakteristiek; evenals die deftige
grijs-gekuifde excellenz in zijn stijve galapak, ze moesten zich allen onderwerpen
aan den valkenblik en de niet altijd even welwillende manieren van den kunstenaar.
‘Radierversuchen’ noemt hij een blad pittig geëtste portretten en studiekoppen,
ontstaan op even twintigjarigen leeftijd; een tegenhanger is het niet minder belangrijke
‘Versuchen mit Pinsel und Schabeisen’ hoe ver was de jonge Menzel toen reeds in
de technische geheimen der lithographie doorgedrongen? Een ‘Tischkarte’ voor het
hof van Sacksen-Meiningen is waarschijnlijk afkomstig uit den tijd dat hij lithograaf
was, en is waarschijnlijk geen Radierung. Er is veel, veel meer, maar ik moet het er
bij laten; over zijn schilderijen een volgende maal. Een belangrijke figuur op graphisch
gebied is: M. Klinger; deze is het tegenovergestelde kunstenaarstype van Menzel.
Bij Menzel is alles woelig, vol bewegelijkheid; bij Klinger verstart zelfs de
werkelijkheid tot een visioen van abstractie en rust. En daarom lijkt mij zijn ets ‘An
die Schönheit’ juist omdat er zich zijn aard volkomen in heeft kunnen uitspreken,
een zijner beste werken. Men heeft hem de attische aristocraat genoemd en veel van
zijn naaktfiguren kenmerken zich door de koele bleekheid van de gipsbeelden uit de
antiekenzaal der Academie; maar zijn fantasie is eveneens van philologische
geaardheid.
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Van Liebermann, de steeds met onverwoestbare vitaliteit begaafde meester der wit
en zwartkunst, zijn hier een serie teekeningen en etsen aanwezig. Er is in hem, evenals
in Menzel, de behoefte om, midden in het leven, zoo als het reilt en zeilt,, in een
‘Biergarten’ op straat in het Amsterdamsche Judenviertel, in de Hollandsche duinen,
op de Monte Pincio, overal te schetsen en te noteeren in het schetsboek. Ook als
etser, vooral met de droge naald, geeft hij mooi het fluweelige zwart van de ets.
De schilder P.H. Ohmert is een zeer na aan onze schilderkunst verwante figuur.
Zijn tweetal teekeningen, waarvan er een voor het Stedelijk Museum is aangekocht,
doen ons denken aan de vlot-bewegelijke lijn van sommige meesters der Haagsche
school.
Van M. Slevogt is er een collectie afgestaan uit het ‘Staatl. Kupferstichkabinett’.
Behalve enkele bekende etsen, waaronder zijn ‘Zelfportret’, zijn er de lithographieën
voor ‘Lederstrumpf’, ‘Zauberflöte’ en meer andere bekende illustraties van zijn hand.
Een merkwaardige figuur der vorige generatie is Anselm Feuerbach; ook van hem
zijn hier studies en schetsen, studie-materiaal voor zijn schilderijen. Het is geen
specifiek graphische kunst en heeft uitsluitend betrekking op zijn klassiek-gestemde
composities.
L. Corinth is een uitgesproken graphisch kunstenaar, van een sterk, technisch
ietwat grillig temperament.
Van de modernen en expressionisten is hier weinig werk. In de eerste plaats,
hoewel niet tot de expressionisten te rekenen en meer verwant aan de kunst van Käte
Kollwitz, noem ik E. Barlach. In hem is ook veel van datgene, wat vele schrijvers
in het oude Duitsche rijk heeft genoopt over Käte Kollwitz - die toch reeds in 1867
geboren is - te zwijgen. Hij heeft in zijn litho's de krijgs- en doodsvisioenen
uitgebeeld, van de waanzinnige oorlogswoede, maar dit met de mildheid en droefheid
van een dichterlijk gestemden geest. In Käte Kollwitz overheerscht soms het objectief
naturalisme in een snijdenden en bijtenden vorm. Maar ook van E. Barlach is er te
weinig om te oordeelen over zijn beteekenis.
W. Leibl, de krachtfiguur der vorige generatie, was een begaafd en ondanks zijn
fanatiek-realisme, stijlvol etser. Het geëtste portretje van zijn moeder is een bijna
klassiek geworden staal.
Tot de expressionisten behooren in meer directen zin: M. Pechstein, E. Heckel en
E.L. Kirchner; van deze laatste is zijn ‘Schweizer Landschaft’ een houtgravure en
‘Mädchenbildnis’ van beteekenis.
P.C.H.
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FANTIN LATOUR. STILLEVEN. (COLL. VOÛTE).
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De Collectie-Voûte,
door mr. H.F.W. Jeltes.
DE uiterst bezienswaardige schilderijen-verzameling van den heer M.P. Voûte te
Amsterdam heeft, naar ons voorkomt, ondanks het blijkbaar ruime
waardeeringsvermogen, waarmee zij is tezamengebracht en een zekere veelsoortigheid
van werk, die haar daardoor kenmerkt, toch haar zwaartepunt ongetwijfeld in eenige
zeer belangrijke, Hollandsche en uitheemsche, werken van overwegend
impressionistisch karakter en sterk-koloristischen rijkdom. De groote Haagsche
meesters nemen hier dan ook in het bizonder een aanzienlijke plaats in. J o z e f
I s r a ë l s ' aquarel ‘Kinderen der Zee’ (h. 39.5, b. 31.5 c.M.), een der vele
verwerkingen van diens bekend thema, aan het strand spelende en rondplassende
kinderen (waarvan ook de Collectie-Vattier Kraane een staal bezit), is een proefstuk
van expressie der vochtige zee-atmosfeer in een blonde, harmonische
dooréén-wemeling van teere tinten rose, blauw en grijs. Van de lucht ziet men slechts
een smalle strook (iets meer dan 1/6 der hoogte); daaronder het zacht-wiegelende
vlak van het lage, doorzichtige water.
Van geen mindere fijnheid of intensiteit, maar anders in uitingswijs, immers in
vaster vorm gebonden, aan krachtiger teekening gepaard, was de gevoeligheid voor
kleur, licht en atmosfeer bij J a c o b M a r i s . Zijn solide en toch delicate aquarel
van een Pink op het strand geeft een geheel andere visie dan die van Israëls en ook
een omgekeerde verhouding van lucht tot landschap te zien: de hoog oprijzende mast
der pink accentueert de hoogte van de lucht, die 3/4 der teekening beslaat. Weer een
gansch anderen, een zeer veel minder bewogen kijk op de natuur, en op het zeestrand
in het bizonder, had H.W. M e s d a g . Koel, maar toch wel zuiver en blank is de
kleur, rustig en bezadigd, accuraat doch niet zonder leven, is de teekening in zijn
transparante strand-aquarel, waarin de zee met schepen en de lucht in hun
perspectivisch ruimte-verschiet voor den schilder kennelijk hoofdzaak waren.
Het strand als zoodanig, met zijn stoffage, is daarentegen het voornaamste
kompositie-element in een opmerkelijk stuk van B o s b o o m , behoorend tot een
soort werk, dat de groote meester van kerken-, raadhuizen- en
boerenhofstede-interieurs slechts bij uitzondering maakte. Deze keurige,
luchtig-teekenachtige en kleurfijne aquarel (h. 22, b. 33 c.M.), vermoedelijk in 1873
geschilderd, behoorde tot de beste en opmerkelijkste inzendingen op de Haagsche
Bosboom-Tentoonstelling in April-Mei 1917, waar men haar kon vergelijken met
de nog al wat grootere, in iets donkerder toon en
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eenigszins voller kleur gedane aquarel uit het Museum Mesdag, die een dergelijk
Scheveningsch strandgezicht voorstelt. Eveneens van 1873 of van korten tijd daarna
dateeren overeenkomstige komposities in waterverf in de Collectie-Drucker (thans
in het Rijksmuseum) en in de verzameling van wijlen Mevrouw de Weduwe Mr. G.
van Tienhoven-Hacke, welke laatste de vloeiendste, vlottendste, luchtigste faktuur,
de puntigste, fleurigste voordracht van al de hier genoemde heeft. Evenals bij
Mesdag's strandstukken treedt ook in al deze werken van Bosboom het atmosferische
veel minder aan den dag dan bij Jozef Israëls en Jacob Maris. Maar met deze beiden
verbindt Bosboom een koloristisch en pikturaal élan, dat Mesdag geenszins in dezelfde
mate bezat.
Minder rijk van kleur, minder magistraal van teeken-techniek dan de strandaquarel
der Collectie-van Tienhoven is die van den heer Voûte zeker niet. Met hoe sobere
allure is links het groepje der drie figuren neergezet, in welk een prachtige kleur en
in welke levensvolle houdingen! Hoe heerlijk doet daar het rood der wagenwielen
bij de zee en het blauw van de kar op den voorgrond; hoe impressionistisch rap en
raak is de teekening van het draaien der wielen en de houding van den voerman!
Welk een kernige, donkere accenten staan hier tegen de blankheid van het strand,
tegen het fletse groen-grijs der helmbegroeiing, de teer-grijze lucht en de strook
wittig licht over de zee! Dun en doorschijnend blijft de stof der vischnetten,
onderscheidbaar in de totaalkleur der nettenmassa, zooals zij daar ligt op de karren.
Bosboom maakte al deze strandgezichten in den zomer van genoemd jaar, toen
hij eerst eenige weken bij de familie van Tienhoven op villa Erica, aan den Ouden
Scheveningschen Weg, en daarna nog een korten tijd in Hôtel Zeerust, in de
onmiddellijke nabijheid van strand en duinen, doorbracht. Hij kwam toen als vanzelf
tot nog ander werk dan zijn gewone, tot het weergeven zijner impressies van de
Boschjes, de duinen, oude visschersdorpstraatjes, den Waalsdorpschen weg, waarvan
o.a in bezit der families Bosboom en van Tienhoven, van Mevrouw de Weduwe Prof.
Mr. Quack-van Heukelom, den heer H.D. Pierson, Prof. Dr. W. Martin en 's
Rijksprentenkabinet voortreffelijke voorbeelden voorkomen, die alle met elkaar een
overvloedig bewijsmateriaal opleveren voor Bosboom's sterk ontwikkelden
landschappelijken kijk.
Brieven uit dien tijd aan zijn vriend Kruseman en aan een zijner neven getuigen,
hoe vervuld hij in die zomerweken was van het spontaan werken naar de natuur, hoe
zijn gretig rondspiedend schildersoog al geboeid kon worden bij den aanblik van
‘twee uitgediende garnalenbooten, op het strand of eigenlijk tegen het duin geplant’.
En wat in den volgenden zomer naar Erica's omgeving, naar Zorgvliet en den
‘Bataafschen Boer’ werd geäquarelleerd, de Zuidlarensche heide-stukken met
schaapskooien, zooals het zoo
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bizonder komplete exemplaar bij Baron Sweerts de Landas te Rotterdam, die in en
omstreeks 1876 ontstonden, nog andere waterverf-landschappen uit dezen en later
tijd, zooals dat met hooge boomen, destijds bij de firma De Bois te Haarlem (beide
ter bovengemelde Eere-tentoonstelling geëxposeerd) en vele der reeds vroeger, in
Januari '70, gedane schetsjes voor de bekende Eykenrode-serie kunnen onze
overtuiging slechts met kracht bevestigen.
Nog weer een geheel andere visie van het zee- en strand-landschap (‘paysage de
mer’ noemde Courbet het voor het eerst) wordt vertolkt in een, 1870 gedateerd,
schilderij van B o u d i n , dat in de verzameling-Voûte te zien is. Eugène Boudin, die
in zijn geboorteplaats, het Normandische kuststadje Honfleur, zijn levenslange
voorkeur voor zee-, strand- en havengezichten opdeed, was met den maar enkele
jaren jongeren, hem artistiek zeer na verwanten, Jongkind, die bij hun-beider
gezamenlijken arbeid de beïnvloedende kracht was, een voorlooper van de technische
en strikt-naturalistische opvattingen der ‘impressionisten’ en speciaal van beteekenis
voor de ontwikkeling van Claude Monet. Het rechtstreeks werken naar de natuur
was hem het éénig-juiste, de meest onmiddellijke weergave der optische indrukken
het volstrekte ideaal in de schilderkunst. In die richting wees hij Monet den weg. Het
bij den heer Voûte aanwezige strandgezicht vertoont de duidelijke sporen van Boudin's
pikturaal streven, niet het minst in de zuiver-impressionistische teekening der
figuurtjes, wier verscheidenheid van vorm, houding en bewegelijkheid in kleine,
maar vieve, breed opgezette kleurtoetsjes volmaakt is vastgehouden. Als van-zelf
komt hier de gedachte bij ons op aan verwantschap met Richard Bonington, een der
Engelsche baanbrekers van het naturalisme in de Fransche landschapschool van '30,
wien het óók boven àlles om de meest absolute direktheid en onbevangenheid in de
weergave van een natuur-moment te doen was, een theorie, die bijv. in zijn
Versailles-park en zijn Normandisch kustgezicht (beide in het Louvre) tot levende
schoonheid voerde. Deze verwantschap lijkt ons zoowel in hun-beider figuurwerk
als in hun opvatting van het strandbeeld voelbaar.
Terugkeerende tot het Haagsche contingent dezer collectie, vermelden wij dan
verder van J a c o b M a r i s een zijner meest volmaakte aquarellen, een Ploeger met
paarden, afkomstig uit de beroemde verzameling van Sir John Day, en drie niet zeer
groote, maar door vér-reikende maîtrise uitmuntende schilderijen: de uit de
Collectie-Neervoort van de Poll aangekochte ‘Badende Jongens’, in welk stuk het
zich omhoog-rekkende, bloote lichaam, teer-rose en trillend van leven, zoo fijn
aandoet tusschen de zwaarder en breeder geschilderde, grauwige tonen der omgeving;
verder een Landschap met molens en schepen aan het water (h. 39, b. 59 c.M.) met
sterke atmosfeer-weergave en hevige saamgedrongenheid van expressieve kracht in
opbouw en schildering der wolkenvluchten, en een niet minder imposant, in grijs,
bruin-grijs en bruin-rood geharmoniseerd Stadsgezicht met schepen
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(h. 26, b. 37.5 c.M.) van gelijke virtuositeit. Van 1878 is een der grootste schilderijen
van J a c o b M a r i s (h. 78, b. 126 cM.), een Landschap met verscheidene molens,
onder de zware, dik-grijze lucht van een droeven, licht-armen dag. Uit zijn jeugd is
een kleine sepia-schets (Grootmoeder en kind), met innige aandacht en gevoeligheid
gedaan. Prachtig door zwart-schakeering, teekenkracht en terrein-duiding is een
teekening in zwart krijt van denzelfden meester, een slootje met knotwilgjes tusschen
moestuinen voorstellend, een werkje in zwart en wit, simpel schijnbaar, maar van
grootsch sentiment en in allen deele het werk van een volledig gerijpt schildergenie.
Ook W i l l e m M a r i s zoekt men in deze verzameling niet tevergeefs. Zij telt
niet minder dan vijf volstrekt gave, komplete, voorbeeldig ‘uit de verf’ gekomen
werken van dezen verheerlijker der Hollandsche weide, van welke er drie zelfs een
buitengemeene importantie hebben. Wij bedoelen de Molens aan een fel-bewogen
water onder winderige lucht (h. 54, b. 87.5 c.M.), met zilverig-glanzende paarlmoeren
en grijzen en vette groenen; de Koeien aan een rietrijken plas (h. 65, b. 88 cM.) met
lucht en water in één alles-doordringenden atmosfeertoon, en een Meisje met koeien
langs een vaartwegje, een kostelijk in malsche verven geschilderd, modern
kabinetwerkje.
Een bloemstuk van G a b r i ë l (gele en roode rozen in een vaas) getuigt van zijn
vrouwelijke teederheid in de aanvoeling van het wezen der bloem en van zijn distinctie
in de vertolking van haar kleurkarakter, terwijl Vo e r m a n ' s Oostindische Kers in
blauwen pot diens veel koelere, zeer klare fijnheid en rustig-exacte, objectiveerende
weergave vertoont. Deze beide meesters vertegenwoordigen hierin twee tegengestelde
opvattingen van hetzelfde onderwerp: die der zuiver-visueele impressie en die der
naar contemplatie neigende aanschouwing.
M a u v e ' s beide hier voorhanden aquarellen - Koeien tegen een weidehek nabij
dicht geboomte, met een hel lichteffekt op het verdwijnend pad tegenover den
teer-grijzen toon der veerachtige, zachte massa van het boomengroen (h. 43, b. 27
c.M.) en een Herder met schapen en hond in de sneeuw (h. 38, b. 65 c.M), een boeiend
uitgesponnen variatie in grijzen toonaard met marquante waarde-kontrasten - behooren
stellig tot zijn allerbeste praestaties in waterverf. Door eigen innerlijken aanleg en
artistieken drang stond niemand hem nader dan de subtiel besnaarde landschap-intimist
P o g g e n b e e k , zooals een van natuurfrischheid doordrenkte, blank-kleurige en
meesterlijk geteekende Koe in de weide bij een hek (h. 21, b. 29 c.M., gedat. '85)
voldingend bewijst. Ook een curieuse, vlot neergeworpen schets in zwart krijt (h.
29, b. 46 cM.), met enkele vluchtige ietsjes kleur en eenige omschrijvende notities,
vinden we hier van hem.
De namen C h a r l e s R o c h u s s e n en B a k k e r K o r f f ver-
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WILLEM MARIS. MOLENS AAN HET WATER. (COLL. VOÛTE).

BREITNER. VERBOUWING DER RAADHUISSTRAAT TE AMSTERDAM. (COLL. VOÛTE).
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EUGÈNE BOUDIN. STRANDGEZICHT. (COLL. VOÛTE).

J. BOSBOOM. STRAND TE SCHEVENINGEN. (COLL. VOÛTE).
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plaatsen ons in de weinig roemvolle periode onzer schilderkunst, die aan het
wijdvermaarde Haagsche bloeitijdperk voorafging. Zij beiden behoorden tot de zeer
enkelen, die aan die fase een zekeren glans verleenden, welke nog niet geheel uit
onze oogen verdween. Van eerstgenoemde bevinden zich hier twee in een park zich
afspelende ‘scênes galantes’, die in uiterlijke en feitelijke détails een reminiscens
aan de Fransche kunst der 18e eeuw inhouden, en bovendien een Boschplek met
boeren en boerinnen bij een met een schimmel bespannen kar, alle drie werken van
een behagelijke kleur. Van B a k k e r K o r f f ontmoeten wij eenige zijner welbekende
en in den loop der laatste jaren weer meer in eere gekomen kabinetschilderijtjes.
De meeste aandacht trekt, om de warmte der kleur, ‘De Aanbevelingsbrief’, het
bezoek van een dienstbode aan twee deftige oude dames, die, gezeten aan een ronde
theetafel in een half antiek, half vroeg-19e-eeuwsch gemeubeld vertrek, verdiept zijn
in het haar overgelegde getuigschrift, terwijl een van beiden met scherpen blik de
sollicitante monstert, die, gewapend met een groote, groene ‘besteedster’ en
boodschappenmandje, in deemoedige houding en met neergeslagen oogen op een
goedgunstige aanvaarding harer diensten schijnt te wachten. Met zijn subtiele
penseelvoering en raak-scherpe, maar immer gratieuse, door beminlijken humor
vergeestelijkte teekening, in zijn voorname, verfijnd-smaakvolle schakeering van
luxueuse, teere en diepe, sonore tinten en in de even knappe als gevoelige
lichtverdeeling, vertoont dit kabinetstukje (h. 16, b. 19 cM.) een nagenoeg volledige
overeenkomst met een dergelijk werkje van denzelfden schilder in de Haagsche
collecte van wijlen Mr. A.L.C. Kleyn, waarvan het vermoedelijk een partieele repliek
is. Men zie ook de duidelijke afbeelding van het in de vroegere Collectie-Steengracht
van Duivenvoorde voorkomende en 1876 gedateerde stuk (h. 24, b. 30 c.M.) in den
catalogus der speciale veiling (Frederik Muller, Juni 1913) van de uit deze
verzameling afkomstige werken van Bakker Korff, die met Jhr. Steengracht (bezitter
óók van vele zijner waardevolste teekeningen en aquarellen) in een langdurige,
vriendschappelijke verstandhouding stond. Zou men op grond van het woord
‘Esquisse’, op het stuk van den heer Voûte door den schilder aan zijn signatuur en
dateering toegevoegd, aan een vóórstudie voor het zich in de Collectie-Kleyn
bevindende stuk kunnen denken, die dateering zelve ('79) bewijst een later ontstaan
dan dat van het werk in laatstgenoemde verzameling.
De andere, smaakvol en zorgzaam geschilderde tafereeltjes van Bakker Korff in
de Collectie-Voûte zijn: 1o. een Oude Dame in witte pelerine, lezend in haar diepen,
hoogen stoel, met kanarie in kooi en goudvisschenkom (motief der teekening ‘Poissons
chinois’, gewijzigd voorkomend in ‘Een Hemel op Aarde’) in haar onmiddellijke
nabijheid bovenop de theetafel en temidden van het servies (gedat. '64); 2o. de Oude
Dame met
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coquette witte muts op de zwarte krullen, ingedut in haar zetel, terwijl ze het
leeggedronken portglaasje met de op een tafeltje rustende rechterhand vasthoudt
(gedat. '65), welk stuk in de accessoires een variant is op het overigens vrijwel
overeenkomstige der voormalige Collectie-Steengracht; 3o. een Koper-poetsende
dienstbode (gedat. '71), in den wat bleekeren toon van het eerstgenoemde dezer drie
werken. Hierbij behooren dan nog eenige zeer mooie, geestige penteekeningen van
dezen goedmoedigen humorist.
In sterke mate representatief voor de Amsterdamsche School is in deze collectie
Rochussen's geniale leerling, B r e i t n e r , niet enkel om den grooten naam van den
kunstenaar, maar ook om de hooge innerlijke waarde van het meesterstuk, dat hier
van hem aanwezig is en het grondwerk der Raadhuisstraat-verbouwing, na de slooping
van eenige huizen, op een witten winterdag voorstelt.
Hetzelfde terrein, dezelfde plek in een iets verder gevorderd stadium, dat van het
hei- en fundeeringswerk, ziet men op een mooie, blanke aquarel van Breitner in de
verzameling-Vattier Kraane. Vindt men in deze laatste een veelheid van détails, een
wirwar van bewegingen en houdingen op verbluffende wijze tot één harmonieus en
evenwichtig geheel verbonden, de schilderij der thans besproken collectie (h. 57, b.
78 cM.) treft állereerst door de groote r u s t , die gespreid ligt over het ruime terrein
met enkele in een rijtje loopende, kruiwagens voortduwende arbeiders, - en dàn
dadelijk ook door nog iets anders: de k l e u r . Want, ofschoon mollige, versch gevallen
sneeuw den hobbeligen en kuiligen grond, de daken der gebouwen en den bovenkant
der lange schutting bedekt, is het verwonderlijk, zulk een opvallend kleurvollen
indruk deze schilderij aanstonds maakt, en bij nadere beschouwing ontdekt men dan,
als oorzaak daarvan, de tallooze fijne, doortinte toonvariaties in de overheerschende
kleur der alles bedekkende witheid van de sneeuw onder een effen-grijze winterlucht.
Kortheidshalve moge hier verder worden volstaan met de opnoeming van het
voornaamste, waardoor de collectie nog wordt aangevuld: twee bekoorlijke, kleine
schilderijen van A l b e r t N e u h u y s , gul en welig geschilderde, lichtrijke interieurs
met vrouwen en kinderen, goede werken van K l i n k e n b e r g (een zijner betere,
kleinere stukken, een Grachtgezicht), T h o l e n (Weg langs een kanaal), B a u e r , J.
v a n E s s e n (o.a. een Spittende landarbeider, van '77), J.H. W i j s m u l l e r , J u r r e s ,
O l d e w e l t en van enkele buitenlanders. Deze laatste zijn, behalve het reeds vermelde
strandgezicht van B o u d i n : een schilderij van den Spanjaard F o r t u n y , eenigszins
in den trant van Meissonier, met komische salonfiguren in 18e-eeuwsche dracht, met
het jaartal 1874, dan een '75 gedateerd landschap van C i c é r i , dat op navolging der
groote
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landschap-romantiek wijst, een klein landschap van D u p r é , de, met Barbizonsche
fougue geborstelde en gesmeerde, instantané-weergave van een onstuimige
natuurstemming, een groot vruchten-stilleven van F a n t i n L a t o u r , van zeer
buitengewone beteekenis, een pastel, Heide met schapen, van D u f f , een
vrouwenfiguur van F r a n z v o n S t u c k en twee aardige landschappen, met groote
kinderfiguren, van Z u m b u s c h , die evenals zijn in de Haagsche Collectie-Kleyn
voorkomende werken, ondanks het Duitsch aandoend karakter van hun wat hard,
maar vroolijk en wel persoonlijk koloriet, in sommige kleurcombinaties en in het
eigenaardig-lyrische der stemming van het geheel den invloed der Barbizon-School
verraden.
Onder al deze buitenlandsche werken moet het vruchtenstuk van F a n t i n , zonder
eenig bedenken, als het belangrijkste worden aangemerkt. Dit toch is een der
zeldzaamste edelsteenen in de stillevenkunst van alle tijden en scholen, een der
technisch meest volmaakte en der meest glansvolle creaties van Fantin 's voorname,
sereene kunst. Het omvangrijke stuk (h. 72, b. 57 cM.), gedateerd 1866 - alzoo
gemaakt, toen de schilder nog maar ongeveer dertig jaar oud was - heeft een, als
gewoonlijk, zeer dun geschilderden, lichtgrijzen, zacht-goudachtig getinten
achtergrond, waartegen een heel gewone tafel staat, die van haar warm-sappige,
roode kleur een reflex werpt op een daarop staand, van bruine teenen gevlochten
mandje, waarin groote, roode, geelachtige en groene appels te fleuren liggen. Op een
zuiverkantig, roomblank bord ernaast prijken twee enorme sinaasappels en daarvóor
een paar afgesneden stukken dezer vruchten; een doorschijnend en kleur-doorlicht
schijfje, teer beschaduwd, ligt op den tafelrand. Daarachter een pot met witte azalea's
en een glas, halfvol met donker-rooden wijn.
Vanuit welk een diep-zetelende rust, met welk een geheiligde aandacht werd dit
alles aangezien! Het stoffelijke werd hier tot een hoogere zinnelijke schoonheid
herboren. Een dergelijke verpuurde en verinnigde aanschouwing der materieele
dingen, zooals in dit stilleven besloten ligt - en behalve bij Fantin misschien bij geen
ander schilder dan bij Velasquez, den Delftschen Vermeer en Chardin in dézen graad
is terug te vinden - kan slechts wortelen in een sterk en diep-innerlijk idealisme
tegenover de natuur en het leven.
Bij het groote publiek is het ‘Stilleven’ een maar heel matig gezien, bijna een
versmaad, ‘genre’, vergeleken bij de andere vormen van schilderkunst, het portret,
het landschap, die een veel grootere achting genieten, zooals ook de opera, het in
muziek verklankt romantisch of novellistisch verhaal, bij de groote massa meer
geliefd is, immers gemakkelijker aanspreekt, dan de zoogenaamde ‘absolute’ muziek,
d.w.z. de muziek ‘an sich’, de muziek zonder meer, nl. zonder litterairen ondergrond
en zonder
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enscêneering. En evenals de niet eigenlijk muzikaal aangelegden zich bij een
uitvoering van serieuse orkestmuziek spoedig vervelen, zoo wordt ook het stilleven
door hen, die het orgaan missen, om schilderkunst-als-zoodanig te waardeeren, en
zèlfs door hen, die in de meening verkeeren en te goeder trouw beweren, van die
kunst groote liefhebbers te zijn, meestal ‘vervelend’ gevonden.
Beide uitingen van gebrekkig kunstgevoel hebben dezelfde oorzaak. De niet
bepaald aesthetisch aangelegden en begeerenden wenschen bovenal, hetzij op het
podium, hetzij op een schilderij, een voorstelling, een gebeuren, een ‘geval’ te
aanschouwen. Bij hun kunstwaardeering speelt het ‘onderwerp’ nog steeds - ondanks
alles, wat daarover in de laatste decennieën is geleerd en geschreven - een veel
grootere rol, dan zij zouden willen bekennen of zich misschien zelf bewust zijn.
Slechts een kleine minderheid komt, zonder zelf iets bepaalds te verlangen, willoos
onder de bekoring van die wonderbare, onscheidbare versmelting van technisch
kunnen en zielsemotie, welke de onnaspeurlijke en in woorden niet te benaderen
schoonheidswaarde van een wezenlijk kunstwerk uitmaakt.
Bij de menigte zal het stilleven, d.i. de ‘absolute’ schilderkunst, de schilderkunst
zonder meer, zonder ‘onderwerp’, zonder gebeuren, zonder ‘voorstelling’, wel altijd
blijven achterstaan, vergeleken bij de overige ‘genres’. Aan slechts weinigen zal het
wel immer voorbehouden zijn, om bij de aanschouwing eener ‘weergave’ van de
eenvoudigste, dagelijks geziene dingen in de natuur te genieten van de heerlijkheid
der zuivere ‘peinture’ op zich-zelf, van het wonder eener volmaakte vorm- en
stofuitdrukking, van de individueele eigenaardigheden van verf- en
penseelbehandeling, van sterk-persoonlijke kleurharmonieën, waardoor die zoo
gewone dingen tot een nieuwe, verbluffende, geheel op-zich-zelf-staande schoonheid
werden herschapen, en te doorleven de van emotie doortrilde en doorgloeide liefde,
waarmede zij door den kunstenaar werden gezien. Als een dergelijke openbaring van
schoonheid - een schoonheid, die, ten slotte, niet aan de stoffelijke dingen zelve,
maar slechts en uitsluitend aan het innerlijk des beschouwenden kunstenaars eigen
is - heeft het hierboven besproken stilleven van Fantin Latour een gansch ongewone,
een zeldzame waarde.
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JACOB MARIS. SLOOTJE (ZWART KRIJT). (COLL. VOÛTE).

JACOB MARIS. LANDSCHAP. (COLL. VOÛTE).
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JACOB MARIS. BADENDE JONGENS. (COLL. VOÛTE).

MAUVE. KOEIEN AAN EEN HEK (AQUAREL). (COLL. VOÛTE).
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JACOB MARIS. STADSGEZICHT. (COLL. VOÛTE).
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Het beeld van den dichter, Gerhart Hauptmann zestig jaar,
door dr. E.L. de Moor.
DE dichter, zegt Goethe, leeft in de herinnering van het nageslacht voort, in de
gedaante waarin hij het laatst onder de menschen verwijlde. In 't algemeen komt dat
uit, maar niet in ieder bijzonder geval en alleen al de voorstelling die wij van Goethe
hebben - of liever de voorstellingen - logenstraffen zijn eigen woorden. Zeker, voor
allerlei winkelramen in Duitschland vinden wij de beroemde teekening van Goethe
op het doodsbed, het vorstelijk gelaat gekroond met den lauwerkrans. Dat is een
apotheose. Dat is geen mensch meer die daar ligt, maar bijna een god, althans een
geest, die al het aardsche overwonnen heeft en van het bovenaardsche niet veel meer
heeft te leeren. De ondanks het academische niet banale teekening van Preller bewijst
in ieder geval, dat de kunstenaar, die zich naar het sterfbed had gehaast, er in geslaagd
is, een der gewichtigste momenten van eerbied vast te houden, die een mensch voor
een ander mensch, voor een, ‘volmaakte’, kon gevoelen. In het oude Griekenland
was de vervaardiging van portretbustes verboden. De beeldhouwwerken, die ons
onder den naam Sophocles of Pericles werden overgeleverd, geven geen garantie
voor de ‘gelijkenis naar het leven’; zij zijn de uitdrukking van het ideaal van den
dichter, van den staatsman en een ideale opvatting bevat steeds dezen eisch: zoo of
zoo had hij er m o e t e n uitzien ook al zag hij er inderdaad anders uit.
Wij denken echter tegenwoordig historisch, niet mythisch. Wij kennen meestal te
goed de biographie der kunstenaars, hun privé leven van dag tot dag; en wij plegen
ze in periodes in te deelen, waarvan er, als ze niet door een vroegen dood achterhaald
worden, minstens drie in een leven gaan. Ook Goethe heeft niet kunnen bereiken,
dat hij alleen met het uiterlijk, dat hij bezat toen hij deze aarde verliet, in de
herinnering werd bewaard. De man, die daar ligt met den lauwerkrans om zijn
voorhoofd, dat is de grijsaard, die kort te voren het IIe deel van Faust had voltooid
en daarmee zijn eigen apotheose had geschapen. Maar de schrijver van het eerste
deel, van de Gretchen-tragedie, zag er heel anders uit: hij droeg een staartpruik, die
we niet negeeren kunnen, en hij was in rococostijl gekleed, een stijl die heelemaal
niet paste bij dit door en door duitsche werk; daarentegen heeft men aan zijn gezicht
iets apollinisch gegeven; dit is de Goethe voor jonge geliefden; wien zoovele vrouwen
uit zijn
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tijd hulde brachten; en het jonge meisje, dat Goethes Gedichte op haar verjaardag
krijgt, wil ze in dit portret van zijn stormachtige en overwinnende jeugd terug kunnen
vinden. Van Goethe ontstond reeds bij zijn leven het ideaalportret, waar hij zelf niet
altijd tegen op gekund heeft; hierbij spelen zeer fijne en veranderlijke imponderabiliën
een rol. Toen de dichter uit Italië terugkwam, toen hij de kleine, ronde Christiane
Vulpius trouwde, die hem goed liefhad en goed verzorgde, toen werd hij althans in
het middelste tijdperk van zijn leven tusschen jongeling en grijsaard, een corpulente
meneer met een verzadigde uitdrukking in zijn gezicht, met wat kwabbige trekken
zelfs, die heelemaal niet meer voor apollinisch, zelfs niet voor aristocratisch konden
gelden. Dezen Goethe kennen alleen de historici: er bestaan uit dezen tijd veel
portretten van hem. Maar h e t beeld van den dichter geven zij niet.
Tegenwoordig is het voor den dichter nog veel moeilijker geworden, in iedere
periode en op iederen dag van zijn leven er zoo uit te zien als men van hem verlangt.
Niet alleen dat hij lastig gevallen wordt door allerlei schilders en beeldhouwers, die
met zijn naam ook den hunnen willen maken; hij staat bovendien onder de gestadige
observatie van photografen en kinematografen, die hem nemen zooals hij eet en
drinkt, zooals hij zijn vrouw den arm geeft of zijn kleinkind op zijn knie laat paardje
rijden. Hoe hij 's winters zijn bergsportkostuum, zomers zijn zwembroekje draagt,
hoe hij met zijn handkoffer in een trein, of heelemaal in leer met een stofbril uit een
vliegmachine stapt. De camera is betrouwbaar voor zulke détails, maar zij is
onartistiek en ook onintelligent: zij geeft den particulier in het toeval van het
oogenblik, maar zij wil niet de synthese waarmee een kunstenaar bewijst dat de
verborgen schepper van de ‘Weber’ of den ‘Rosenkavalier’ er zoo of zoo m o e s t
uitzien.
De beroemde man leeft tegenwoordig onafgebroken voor den spiegel van het
publieke leven, en er zullen er wel onder zijn, die er tamelijk vaak in kijken en
daarvoor toilet maken. Toen Luther verscheen op den Rijksdag te Worms, een
schuchtere plompe jonge monnik, die nog niet de geweldige oogen durfde opslaan,
toen zei de keizer: deze man zou mij niet verleid hebben. Toen Luther geschilderd
was door Lucas Cranach en de nimbus van zijn daden meegewerkt had aan zijn
portret, toen zou de keizer hem anders hebben gezien. In 't algemeen kan men
aannemen, dat een man van 40 of 50 jaar zijn beteekenis naar buiten heeft gebracht
en een soort van geestelijke schoonheid heeft verworven. Ook bij Voltaire heeft men
den aesthetischen kant van zijn leelijkheid ingezien en Houdon heeft die op de
beroemde buste merkwaardig vergeestelijkt. In onzen tijd van photografen en
geïllustreerde bladen is er menig beroemd man, die zijn uiterlijk cultiveert, met
methode, die zoo'n beetje verbeteringen aanbrengt, opdat dit uiterlijk representatief
worde voor
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wat hij is of meent te zijn. Dat is een legitieme wensch, want ten slotte begaat de
natuur soms ook vergissingen, die ze dan weer moet goed maken om de suprematie
aan den geest te laten. Het is ook van belang een overeenkomst aan te gaan met de
relativiteit van den tijd, met de wisseling der modes, om in de eigen verschijning iets
te brengen wat daar bovenuit duurt.
Het is bekend dat Ibsen in zijn hoogen hoed een klein spiegeltje droeg, en dat hij
op zijn wandelingen daar niet zelden gebruik van maakte. De jonge Ibsen, die ook
lyrisch dichter was, had den vollen baard der demokraten van 1848, het kenteeken
der oppositie. Deze gedaante nam hij mee naar Italië; hij had nog te strijden, hij
maakte gevaarlijke crises door, die hij in 't ergste geval door alcohol trachtte te
temperen. Op een keer kwam hij terug van een wandeling waarop Bacchus hem weer
eens had getroost, wat slordig in de kleeren en met ongekamde haren; hij moet toen
een besluit voor zijn leven hebben genomen, en dat ook dadelijk in zijn uiterlijk
hebben aangekondigd. Ibsen knipte zijn democratenbaard kort, schoor zijn kin, kocht
een zwarte jas, dien hij voortaan niet meer aflegde, en ofschoon hij zich had
voorgenomen de moderne maatschappij met zijn drama's te ondermijnen, werd hij
een voorbeeld van correctheid in zijn kleeding, in zijn manieren, in zijn strenge, bijna
angstige gereserveerdheid. Dit Ibsenmasker was vol te houden en het was juist. De
dichter, die zijn jeugd achter zich liet, die geen vers meer schreef, om de geduldigste
arbeider van het theater te worden, heeft dit masker volkomen gerechtvaardigd. Hoe
scherp ook de burgerlijke maatschappij in zijn stukken wordt gehekeld, de geweldige
zorgvuldigheid zijner motiveering, de keurigheid van zijn werk, de buitengewone
fijnheid in het mechanisme wijzen op een man, die van zichzelf de hoogste
betrouwbaarheid en correctheid verlangde.
Wij komen langs een omweg, die echter geenszins een zijweg was, op Gerhart
Hauptmann. Toen Hauptmann begon, was ook zijn uiterlijke verschijning niet gereed;
zij werd door zijn vijanden aangevallen en ook door zijn vrienden als niet in orde
beschouwd. De partij, die hem verwachtte, was op iets anders voorbereid. Men moet
zich de toenmalige algemeene litteraire situatie in Europa en in Duitschland voor
den geest roepen. Het was omstreeks 1889; in Duitschland heerschte een litteraire
revolutie. Het naturalisme in verband met de natuurwetenschap, met de evolutie-idee
en de erfelijkheidstheorie opponeerde tegen ieder formalisme of classicisme. Het
naturalisme stond ook in politiek verband met het socialisme, het bevorderde vooral
de belangen van het proletariaat, het zocht den mensch bij voorkeur daar, waar zijn
afhankelijkheid van zijn milieu het duidelijkst en bitterst bleek. Zola schreef Germinal,
de Goncourts de geschiedenis van een dienstmeisje; ook in de beeldende kunst
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heerschte de armoede als sujet. Medegevoel met allen, die leden, met alle sociaal
onderdrukten, dat was de stille eisch, die men stelde aan een jong en vooruitstrevend
talent. Ik studeerde toen ten tijde in Berlijn en ging veel om met de litteraire jeugd.
Hoe de man van onze verwachting of hoop er uit moest zien, wisten wij toen heel
precies, namelijk zooals wij, die tot de roode garde zoowel van de litteratuur als van
de politiek behoorden. Omdat wij tegen de heerschappij van den vorm in de kunst
waren, verachtten wij die ook in het leven; wij waren ongesoigneerd in ons uiterlijk,
onverbiddelijke vijanden van alle correctheid en élégance. Wij wilden zoo leelijk
zijn als de tijd nu eenmaal was, helaas. De nieuwe dichter moest met een wapperende
cape, een revolutionaire flambard rondloopen en hij moest net zoo slecht geschoren
zijn als wij.
Wat het i n n e r l i j k betreft voldeed Gerhart Hauptmann aan onze eischen. Zijn
eerste stuk speelde in een milieu van woestelingen en dronkaards waardoor een
onschuldig jong meisje te gronde werd gericht. Met ‘die Weber’ wendde hij zich tot
de armsten en de ellendigsten, die het kapitalisme of de industrie op haar weg had
laten liggen. Toen de nieuwe dichter met ‘Vor Sonnenaufgang’ zich voor de eerste
maal tegenover een storm van geestdrift, een cycloon van verontwaardiging staande
hield, vertelde Theodor Fontane in een van zijn kritieken met zooveel zout des levens
gekruid: ‘Inplaats van een gebaarden, gebruinden, breedgeschouderden man met een
slappen hoed en een jagerspakje verscheen daar een slank opgeschoten jonge, blonde
meneer in een gekleede jas van onberispelijke coupe en met onberispelijke manieren
en maakte een buiging met zulk een gracieuse bescheidenheid, dat hij ook de meeste
van zijn tegenstanders wel ontwapend zal hebben. Wel is waar zullen sommigen in
deze uiterlijke verschijning door ze voor een helsche begoocheling te verklaren,
nieuwe argumenten tegen hem vinden en zich met genoegen herinneren, dat de
medicinaal-raad Casper zijn beroemd boek over juridisch-medische ervaringen met
de woorden aanving: ‘Mijn moordenaars zagen er allemaal uit als jonge meisjes’.
Onze gemoedsgesteldheid moet wel onze manier van zien bepalen: want eenige
tegenstanders ontkenden zelfs de schoonheid van den jongen dichter. Een
verontwaardigd criticus, die in Hauptmanns eerste stukken alleen maar vuil, ruwheid
en gemeenheid gevonden had, ontdekte hem zelf als een ‘individu met een
uitgesproken misdadigersphysionomie.’ Goethe in een tijd, toen hij toch al beroemd
was, ging het niet veel beter. Toen hij zijn ‘Römische Elegien’ schreef en het
liefdegenot met antieke onbevangenheid verheerlijkte, vonden goede Christenen ‘bij
den dikken Geheimrat de gemeenheid op zijn voorhoofd geschreven’.
Hoe ziet Hauptmann er uit? Of liever - hoe zag hij er uit op verschillende tijden?
Want wij hopen dat hij op zijn zestigsten verjaardag, dien
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DE JONGE HAUPTMANN ALS BEELDHOUWER TE ROME.

GERHART HAUPTMANN,

30 JAAR. SCHILDERIJ VAN MAX LIEBERMANN.
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GERHART HAUPTMANN,

35 JAAR. FOTO W. FECHNER, BERLIN.

GERHART HAUPTMANN,

49 JAAR.
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GERHART HAUPTMANN,

19 JAAR.

GERHART HAUPTMANN'S LAATSTE FOTOGRAFIE.
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‘KOLOSSALBÜSTE’ VAN GERHART HAUPTMANN, DOOR CARL EBBINGHAUS (1922).

PORTRETBUSTE VAN GERHART HAUPTMANN, DOOR CARL EBBINGHAUS

(1922).
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Duitschland nu viert, nog niet het uiterlijk heeft waarmee hij deze aarde denkt te
verlaten. De dichter is buitengewoon groot, veel grooter - natuurlijk zuiver physiek
gesproken - dan Goethe, die korte beenen bij een lang bovenlijf en dus een
zoogenaamden hoogen zit had. De jonge Hauptmann was buitengewoon mager, hij
behield nog lang het jongelingsfiguur dat van de drie dimensies alleen de hoogte
kent. Toen hij 23 jaar oud op zijn huwelijksreis met zijn jonge vrouw aan den arm
over de Brühlsche Terrasse in Dresden wandelde, zou hij bijna handgemeen geworden
zijn met een jongen luitenant, die den draak stak met de lichamelijke schraalheid van
den jongen echtgenoot. Hauptmann als jonge man was buitengewoon knap: hij had,
waarop wij niet waren voorbereid, een klassiek besneden gezicht van de zuiverste
lijnen, dat werkelijk door geen baard of snor ontsierd mocht worden. Met deze
voorbestemming tot baardeloosheid deed hij denken aan de beroemde koppen uit de
klassieke litteratuur van de 18e eeuw, wier autoriteit wij immers juist met alle macht
wilden bestrijden. Gerhart Hauptmann had blauwe oogen, oogen, waarin vrede lag,
oogen, die heelemaal naar binnen zagen. Het gezicht wordt beheerscht door het
buitengewoon hooge voorhoofd, dat hem iets van een asceet geeft; tegenwoordig
drukt de zinnelijke mond juist het tegenovergestelde uit. De mooi gevormde maar
wat achteruitwijkende kin wijst op een man van innerlijke daden, wiens energie nooit
naar buiten slaat. In zijn eerste periode van slankheid had Hauptmann iets van
Johannes den Dooper, iets jongelingachtigs, bijna maagdelijks, iets vèr-van-de-wereld
ook, en hoezeer hij zich later ook heeft leeren schikken naar de menschen en in de
wereld, iets gereserveerds is er altijd nog in hem overgebleven, hetgeen zijn
verschijning beschermend op een afstand houdt. Of men met hem eet of drinkt - en
de vroegere geheelonthouder versmaadt geen glas wijn, zelfs geen flesch, - deze
harmonie, deze waardigheid in zijn uiterlijk hult hem tot op 't laatst toe in een zekere
ontoegankelijkheid. Hoe eenvoudig en gemakkelijk hij zich ook beweegt, men zal
zijn tegenwoordigheid nooit voelen zonder een zekere spanning, een respect voor
een genius, die ons nabij is en toch ver blijft. ‘Hier is iets waartegen men majesteit
moet zeggen’, zegt Kent nog van den verwilderden Lear. Hauptmanns persoonlijkheid
heeft bij een bijna ontroerende natuurlijkheid ook iets afgemetens: zij bezit
waardigheid.
De jonge dichter was mooier dan men hem, den naturalist, aanvankelijk
permitteeren wilde. Althans - men moest hem dat eerst vergeven. Max Liebermann
heeft den dertigjarigen dichter, toen juist beroemd geworden, geschilderd en hij was
er de kunstenaar niet naar om zich te laten imponeeren door een ongestoorde en bijna
klassieke harmonie. Op zijn portret heeft hij hem minder mooi gemaakt, zijn haar
minder zijachtig, zijn neus minder edel, ten einde de uitdrukking van een peinzer,
een
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schepper geheel te kunnen leggen in de innerlijke kracht van de ziel. Dit portret, dat
aanvankelijk weinig scheen te lijken, heeft zich later juist gehandhaafd; het geeft
den blik van een mensch, die niet opmerkt, die ook niet een doel buiten zich zelf ziet,
maar waarin de wereld zich zuiver en stil weerspiegelt. Dit portret van Liebermann
geeft den zachten, hoogst menschelijken mensch, den medelijdenden schepper, den
ontroerde in wien alle rampzaligen en onterfden hun broeder hebben gevonden.
Ondanks het behoud van het eenvoudige burgerlijke uiterlijk vinden we hier het
apostolische in Hauptmann vereeuwigd.
De jongeling wordt tot man: hij begint te genieten; het ascetische verdwijnt of
althans wordt vermengd met trekken van een eeuwig heidendom. Het ging Hauptmann
op zijn 40e en 50e jaar niet veel anders dan Goethe, toen hij uit Italië kwam en een
heiden geworden was. Hauptmann, afstammeling van Silezische piëtisten, staat nader
tot Christus, maar ook hij heeft Eros op zijn weg gevonden. Hauptmann, de man,
werd dikker, voller, zijn gezicht breeder, zelfs wat opgezet, zijn mond bitterder dan
bij menigeen, die de zoetheden van het leven heeft geproefd. Bovendien scheen het
in die jaren, dat hij wat verslapte in zijn productie en hij moest soms zijn vroeger
verworven roem verdedigen tegen oude tegenstanders en tegen nieuwe uit den kring
der jongeren. Bijna iedere schepper komt op een oogenblik in de gevaarlijke
middenperiode waarin hij teleurstelt en teleurgesteld wordt. Nu moest Hauptmanns
uiterlijk het bij de vijandelijkgezinde kritiek ontgelden: men had altijd wel gezegd,
dat er niets spiritueels, niets van Goethe in hem was, ondanks de gelijkenis van het
masker; zijn gezicht zoowel als zijn kleingeestig naturalistisch werk verried zijn
gebrek aan idealiteit. Die opgezwollen vale wangen, die zinnelijke mond, die
verwekelijkte kin, dat alles bevestigde den egoïst, die hij was, die de ellende der
armen had weten te gebruiken, om er zijn stukken uit te slaan, en zijn tantièmes en
zijn villa in het reuzengebergte en zijn heele behagelijke, sybarietische bestaan.
Dit beeld uit de middelste periode van zijn leven zal wel net als dat van Goethe
verloren gaan, en wanneer het nageslacht Hauptmann in herinnering brengt, zal het
zonder twijfel de beide ideale figuren van den dertigjarige en van den zestigjarige
vasthouden.
Ik wil hier niet spreken over Hauptmanns litteraire ontwikkeling, alleen maar over
de geschiedenis van zijn uiterlijk, waarvan nu een derde hoofdstuk begint ongeveer
tegelijk met den oorlog. Hauptmann heeft drie zoons onder de wapens gehad, hij
heeft twee stukken geschreven tegen den oorlog en tegen alle geweld, hij heeft met
zijn volk, met de menschheid geleden. Zijn gezicht ontmaterialiseert zich weer: het
is strakker geworden, het lijkt nu meer van steen dan van vleesch en bitterheid heeft
er diepe voren in gegraven. Er is ook in het vroeger zoo weeke gelaat een nieuwe
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trek gekomen, iets van den denker, die onderzoekt en weegt en afwijst; en daarbij is
hij als vroeger lijdend en droomend. Het imposante hoofd is nu op een andere manier
klassiek, is van een andere schoonheid geworden en lokt opnieuw oppositie uit, alsof
zijn werk niet zou kunnen voldoen aan de eischen van dit uiterlijk. Ziet hij er niet
uit als Goethe? Zoo schreeuwen zijn tegenstanders, die Goethe als tijdgenoot zeker
niet beter behandeld zouden hebben. Hoe durft hij zooveel op Goethe te gaan lijken?
Maar daar bestaat dan toch een groot verschil. De gelijkenis met Duitschlands
grootsten dichter - Hauptmann kan het heusch niet helpen - is inderdaad verbazend
groot geworden, hoe weinig men hen zelven overigens ook met elkaar kan vergelijken.
Ook Hauptmann heeft dat groote Olympische hoofd, maar zijn oogen zijn kleiner en
van een vreedzaam blauw. Goethe daarentegen had prachtige donkere oogen, die als
Zeus bliksems konden schieten. Dezen laatsten Hauptmann heeft de beeldhouwer
Karl Ebbinghaus weergegeven, in een levensgroote en in een veel kolossaler buste,
wier grootste verdienste is, dat zij het gewicht en de macht van het hoofd tot
uitdrukking brengen, en dat in de groeven, die diep over het voorhoofd loopen,
zooveel bittere ervaring leeft. De mond heeft nog den zinnelijken trek, hij heeft bijna
iets oudevrouwigs, maar ook - en daarin is de kunstenaar zeer geslaagd - die zekere
stille kwaadaardigheid, of althans hardheid, waarmede een oorspronkelijke weerloos
geboren ziel zich moet verdedigen tegen de eischen die de wereld stelt en tegen de
enorme taak van het bestaan onder zijns gelijken. Uit deze contrasten is een werk
ontstaan, dat de geschiedenis van een leven geeft. De man is hier, zooals in het leven,
reeds zijn eigen standbeeld.
Men ziet Hauptmann veel in 't publiek, dat hij vroeger heeft gemeden.
Tegenwoordig echter moet hij zich wel vertoonen, want hij is de representant
geworden van het geestelijke Duitschland, zelfs van de demokratische republiek.
Aanvankelijk zag men hem alleen in den schouwburg, hij hield het voor zijn plicht,
zooals hij zelf zegt, in te staan voor zijn werk en voor zijn artiesten, en het oordeel
van het volk, waaraan dat werk is opgedragen, in persoon te ontvangen. Vooral voor
zijn zestigsten verjaardag en niet alleen gedurende de korte feestweek in Breslau is
Hauptmann veel gehuldigd, toen de schouwburgen den verbazingwekkenden rijkdom
van zijn dramatisch kunnen tot een triomftocht verzamelden. Als het publiek om
hem roept, en Hauptmann heeft tegenwoordig een populariteit ver buiten de litteraire
lagen des volks, dan ziet men een zeer grooten, bijzonder goed geproportioneerden
heer met al witte haardos zeer langzaam verschijnen. Hij doet een beetje onbeholpen,
wanneer hij door een gevaarlijk halfdonker of over de zitbanken in het verblindende
licht van het tooneel wordt gebracht. Maar zelfs deze onbeholpenheid
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heeft een eigen gratie, zoo iets als bij groote dieren, die op heel zachte pooten loopen.
Het is voor mij altijd een benauwd oogenblik geweest, als een dichter het almachtige
publiek komt bedanken voor de vriendelijke ontvangst, nooit heelemaal zonder gevaar
van afgewezen te worden. Maar ook de Hauptmann die voor de zaal buigt, verliest
niets van zijn waardigheid; in zijn voorkomen ligt een stille, vredige ernst, die achting
afdwingt. Zonder overdrijving zou men kunnen zeggen, dat de menschen in den
schepper van een oeuvre, dat tegenwoordig blijkt een zekere genezende kracht te
bezitten, ook iets heiligs voelen. Ze weten - en echter vergeten ze het weer - dat deze
man twee vrouwen heeft gehad, zoons en kleinkinderen, dat hij in het reuzengebergte
een mooi huis heeft laten bouwen en in 't voorjaar van de weldadige zuidelijke zon
aan de Riviera geniet. Hauptmann is ook geen redenaar: hij kan geen twee zinnen in
't publiek spreken en is in het debat niets waard; buiten zijn dramatisch werk heeft
hij moeite zich te uiten, maar het sterk leven van binnen, de diepe oprechtheid en de
zuiverheid van zijn ziel wordt onmiddellijk als iets niet meer persoonlijks, of boven
het persoonlijke uit, gevoeld.
De dichter heeft niets van den ‘Uebermensch’, die een soort superioriteit heeft
aangekweekt, - en niet eens iets van de prerogatieven van den geest. Het is de mensch,
het is des menschen broeder, die zoo innig begroet wordt door steeds aangroeiende
menigten. Hoe verschrikkelijk ook in het Duitschland van thans de politieke, de
sociale en de litteraire tegenstellingen met elkaar in botsing komen, het komt ons
onmogelijk voor dat zelfs de ongeloovigen onder het zoo gevaarlijke
schouwburgpubliek tegenover hem in respect te kort zouden schieten. Kunstenaars
en geleerden, die zich dikwijls moeten vertoonen of vertoond worden, plegen ten
slotte, - niet het minst door de intellectueelen zelf - met een zekere ironie beschouwd
te worden. De al te veelvuldige aanraking met het publiek bedreigt ook de meest
fiere persoonlijkheid met een schijn van banaliteit. Ook tegen dit gevaar schijnt
Hauptmann beveiligd te zijn. Ondanks alle tepronkstelling heeft zijn uiterlijk niets
versletens en de menschen kunnen hem nooit genoeg zien. Zij onderwerpen zich aan
hem als aan een macht, die, vredebrengend, sterk alleen door haar zachtzinnigheid,
tot hen komt om de zoo vaak gezochte ziel der massa werkelijk op te wekken tot een
hoogere eenheid, die uit de massa een menschheid maakt. Voor dezen man moeten
de menschen zich buigen met wat Goethe het beste van onze gevoelens heeft
genoemd: dat is eerbied.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

LXIII

GERHART HAUPTMANN,

50 JAAR. FOTO E. BIEBER, BERLIN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

LXIV

GERHART HAUPTMANN, TEEKENING VAN EMIL ORLIK.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

305

In het British Museum, de Grieken,
door J. de Gruyter.
II. De eeuw van Pericles.
ALVORENS nu tot een meer gedetailleerde beschouwing over te gaan van de bouwen beeldhouwwerken, die het British Museum ons meestal slechts in geschonden of
fragmentarischen vorm te zien geeft, willen wij aan de hand van Lowes Dickinson,
Gilbert Murray, K. Kuiper en anderen, die van de oud-Grieksche kultuur een
levens-studie gemaakt hebben, eenig inzicht trachten te geven in den geestelijken
ondergrond, de wereld- en levensbeschouwing, waaraan de kunst van Hellas het
aanzijn dankte, waaraan zij ontlook als een bloem aan zijn stengel en wortel.
Trachtende ons den primitieven mensch voor te stellen in zijn verhouding tot de
natuurmachten, zien wij gevoelens van machteloosheid en ontzetting, van
bewondering en vrees, van blijheid en ontzag, zich vermengen in zijn geestestoestand
en bij beurten hem overheerschen. Naakt, zonder dak, zonder wapens, is hij
overgeleverd aan de genade en ongenade dezer onmetelijke en onberekenbare
Machten, zoo vreemd en vijandelijk aan zijn eigen wezen. Als vuur brandt het, als
water overstelpt het, als storm en regen kwelt en vernielt het; het is ook weldoende,
milddadig somtijds in warmen zonneschijn en kalmte, maar die goedertierenheid
kan plotseling een keer nemen, zij is dikwijls kort en verraderlijk.
Wat is het hardnekkig, duister, onnoembaar Ding achter deze verschijnselen. De
Griek vond er als antwoord op: ‘het is iets als ikzelf ben’. En natuurlijk niet in eens,
maar in den loop van vele eeuwen en langs velerlei vormen van bijgeloof, tegen een
achtergrond, die er dikwijls vreemd bij aandoet, kwam hij er toe zich de godenwereld
van den Olympus te scheppen.
Elke natuurmacht neemt hij aan een geestelijk wezen te zijn en hij maakt van den
hemel een Zeus, van de aarde Demeter, van de zee Poseidon; van geslacht op geslacht
vermenigvuldigen zich deze gestalten en zij nemen onder den invloed der
mythologizeerende dichtkunst - later voor een groot deel saamgevat door Homerus
- bepaalder en edeler vormen aan; karakter en geschiedenis der godheid kristalliseeren
zich uit wat in den beginne weinig meer dan een naam was. Tot ten slotte uit het
duister raadsel, dat in den beginne hen bespookte, zich die betooverde wereld van
supreme macht en bevalligheid losmaakt en wij aanlanden in een pantheon van
schoone en vaste persoonlijkheden. De
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Natuur is een familie van geesten geworden; elke grot en fontein is de verblijfplaats
van een nimf; in den oceaan wonen de Nereïden, in het gebergte de Oreaden, in het
bosch de Driaden. ‘En overal, in bosschages en moerassen, op weidevlakten of
rotshoogten, drijvend in den stroom of doorkruisend de onbetreden sneeuwvelden,
overdag op de jacht en als de avond valt zijn fluit bespelend, gezien en gehoord door
den schaapherder alleen of met zijn dansend gevolg, overal ontmoet men, gehoornd
of met bokspooten, den zonnig-glimlachenden Pan.’
Zoo begrepen is de wereld minder verschrikkelijk, want zij is meer gemeenzaam,
meer vertrouwd geworden. Al wat onbegrijpelijk, chaotisch, duister was, heeft nu
vorm en beteekenis gekregen, zoodat de mensch niet langer omringd is door blinde,
onverstaanbare machten, maar tegenover geestelijke wezens is komen te staan,
bewogen door dezelfde soort hartstochten als hijzelf.
Het is waar, de goden waren grillig en niet zelden berokkenden zij hem schade of
onheil, maar zij hadden ten minste eene hem verwante natuur; als zij toornig waren,
konden zij verzoend worden; voor hun naijver, hun verontwaardiging waren middelen
te vinden, die hen gunstiger stemden; de vijandschap van den een vond haar
compensatie in de vriendschap van den ander; het verkeer en de transacties met hen
was ten slotte niet zoo heel veel verschillend van die in den omgang met menschen,
en, op z'n ergst, bleef er toch altijd een kans voor moed, geduld en slimheid.
Zoo de Grieken, die Troje belegerden, alles te vreezen hadden van de intriges en
de meer open vijandelijke daden van Apollo, Ares of Aphrodite, zij konden
daarentegen rekenen op den steun van Hera of Athena. De goden toonden een even
hartstochtelijke belangstelling in den strijd als de deelnemers zelven en traden
herhaaldelijk tusschenbeide. Grieken en Trojanen, zij hadden beide hun bondgenooten
op den Olympus.
En met de wereld van binnen ontstond allengs eenzelfde verhouding als met de
buitenwereld. De natuurmachten waren niet de eenige, die de mensch voelde als
verschillend van en vreemd aan hemzelven; er waren andere machten, even vreemd,
wonend in zijn eigen hart, die hij, ofschoon zij in zekeren zin deel van zijn wezen
uitmaakten, toch niet als zijn eigenlijk i k voelde en die hem op het lijf vielen en
bezit van hem namen zonder zijn keuze en tegen zijn wil. Ook met deze werd het
zijn verlangen, werd het een behoefte, op voet van bekendheid, van vertrouwdheid
te staan en hij maakte er schepselen van overeenstemmend met zijn eigen aard. Aan
al zijn innerlijke ervaringen gaf hij vorm en vastheid, leven en persoonlijkheid in
een rij van geestelijke gestalten. In Aphrodite, de moeder van Eros, belichaamde hij
den hartstocht der liefde, en haar
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geborduurden gordel bedeelde hij met ‘liefde en het verlangen naar den omgang der
liefde, die zelfs aan de wijzen hun bezinning ontsteelt’; in Ares belichaamde hij den
strijdlust; in Athena de wijsheid, in Apollo muziek en de kunsten. Schuldbesef nam
vorm aan in de wreekende Furiën; in de Erinnyen, de vloekgodinnen, incarneert hij
de wraak over gepleegd onrecht. - Zoo plaatste de mensch zich buiten zichzelven;
met de machten, zoo intiem en toch zoo vreemd, die hem van binnen uit bewogen,
maakte hij zich vertrouwd, door hen van zich af te scheiden; door hun vormlooze
schrikwekkendheid in de vastheid en schoonheid van een zichtbaren vorm te hullen
en door hen aldus een voorkomen te geven, dat hij onmiddellijk begreep, dreef hij
naar den verren achtergrond van het nachtelijk verleden de moeilijke kwestie van
hun oorsprong.
Op deze wijze spreidde de godsdienst der oude Grieken zich over alle feiten en
gebeurtenissen van natuur en leven uit, en vertolkte op bevattelijke wijze wat anders
onverklaarbaar en onverstaanbaar zou geweest zijn.
Toegerust met deze levensbeschouwing, met dit inzicht konden zij zich vrijelijk
en met alle krachten wijden aan het Leven en zijn mogelijkheden, daarin niet lastig
gevallen door scrupules en twijfelingen betreffend den dieperen aard daarvan.
En zooals deze conceptie hen aan den metaphysischen kant vrijmaakte van de
verwarringen en moeilijkheden der bespiegeling, zoo werden zij ook aan den ethischen
kant niet gestoord door de aarzelingen en bezwaren van het geweten. Hun godsdienst,
het is waar, stond in betrekking met hun gedrag, maar die betrekking was uiterlijk
en mechanisch. Als zij zondigden, zouden zij gestraft kunnen worden, maar van het
nadeel of kwaad daarmee gepaard gaande, kon de godsdienst hen verlossen door de
daarvoor aangewezen reinigingsplechtigheden. Maar zij waren zich niet bewust van
een geestelijke verhouding tot God, van de zonde als een vervreemding van het
goddelijke wezen en het berouw als een middel de gunst en genade daarvan te
herwinnen. De pijnen van het geweten, de vrees en de verwachtingen, de overwinning
en de wanhoop van de ziel, die den Puritein zonder ophouden bezig hielden, het
waren verschijnselen geheel onbekend aan den Griek. Hij leefde en handelde niet
gestoord door een nauwgezette introspectie en de functie van zijn godsdienst was
eer het geweten te stillen en rust te geven door ritueele vormen en plechtigheden,
dan het te prikkelen en tot leven te wekken door vermaningen en terechtwijzingen.
Zoo bracht hun godsdienst uit beide oogpunten, het metaphysische en het ethische,
de Grieken in harmonie met de wereld. Noch de verwarrende problemen van het
intellect, noch de bezwaren van het geweten traden in den weg van hun vrije
werkzaamheid. Hun leven was eenvoudig en helder, en hun bewustzijn richtte zich
naar buiten
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op de wereld, en werd niet geabsorbeerd door de contemplatie van zichzelven.
De Goden, zooals wij zeiden, moesten bevredigd of gunstig gestemd worden en
hiertoe bediende de Griek zich van een zeer uitvoerig systeem van offerandes en
divinatie.
Vrij uitvoerig vindt men dit belangrijk bestanddeel van den Griekschen eeredienst,
het offer in zijn verschillende beteekenis, te beginnen met het menschenoffer, het
zoenoffer, het reinigingsoffer tot de meer onschuldige en poëtische wijgeschenken,
besproken in prof. Kuiper's zeer interessante ‘Helleensche Cultuur’. ‘Oneindig
gevarieërd, zegt prof. Kuiper, is de offervaardigheid van het Grieksche volk, vooral
in haren overgang van het eigenlijke offer, bloedig of onbloedig, brandoffer,
plengoffer of reukoffer, tot de wijgeschenken.’ Tot een paar opmerkingen van meer
algemeenen aard moeten wij ons hier bepalen.
Reeds heel vroeg in de Grieksche geschiedenis vinden wij dat de kunst om de
toekomst te voorspellen uit velerhande teekenen, van zeer ingewikkelden aard
geworden is. De vlucht van vogels en andere verschijnselen van het natuurlijk leven,
speciaal dat van den hemel, omstandigheden die zich voordeden op den weg, het
spreken van voorbijgangers, of, wat van den meest gewichtigen aard was, het
voorkomen van de ingewanden van geofferde dieren, het een en ander werd
verondersteld den vermoedelijken loop aantegeven van komende gebeurtenissen.
Orakels en hun algemeene raadpleging, zelfs over de meest triviale dingen, speelden
daarbij een groote rol. Zij vonden volle erkenning ook van staatswege. Meer dan
eens, zelfs in die periode van de Grieksche beschaving, waarin deze in haar kunst
en macht het meest tot ontwikkeling gekomen was en de meest schitterende vormen
aannam, vernemen wij uit de geschiedboeken, dat militaire expedities uitgesteld of
opgegeven werden omdat de offeranden geen gunstige aanwijzingen gaven.
Het offer werd in alle oprechtheid opgevat als een soort geschenk aan de goden,
waarvoor de Griek het rechtmatig en billijk oordeelde dat zij voor den offeraar het
hunne deden. De verhouding tusschen mensch en god had den aard van een
overeenkomst, een contract, zij was veel meer van berekenenden dan van zedelijken
of geestelijken aard. het gebed was zelden iets anders dan een vragen om wat men
begeert, slechts bij enkelen nam het den vorm aan van een zoeken naar geestelijke
gemeenschap.
Men moet echter niet meenen, dat het populair bijgeloof, zooals dat beschreven
werd door Plato, hoe kenmerkend het moge zijn voor het algemeen levensinzicht
van de Grieken, het hoogste punt aangeeft van hun gedachteleven over schuld en
misdaad. Ook in de groote eeuw, waarin
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het orthodox geloof, zich steunend op Homerus als het Christendom dat doet op den
Bijbel, nog overheerschend was, was dat niet het geval.
Zeer diepe uitspraken op dit thema betrekking hebbend, vindt men in de werken
van de groote dichters van Griekenland, die zonder het algemeen geloof van den tijd
te verwerpen, door het inzicht en de macht van hun genie, het eene transformatie
deden ondergaan, die er een nieuwe en dieper beteekenis aan gaf. Opmerkelijk vooral
in dit verband is de poëzie van den treurspeldichter Aeschylus. Schuld en de straf
van schuld is doorloopend het onderwerp van de drama's van Aeschylus en hij heeft
alle gaven van zijn genie ontwikkeld in de poging het gruwelijke der wreekende
machten af te schilderen, die onder den naam Erinnyen of Furiën den misdadiger
vervolgen en pijnigen. In hun mond heeft de dichter woorden gelegd, die eenzelfden
geest ademen als die waaruit de toorn en dreiging ons tegenklinkt van den Jehova
der Joodsche schriften.
Er is weinig poëzie van zoo subliemen aard als de Agamemnon en andere drama's
van Aeschylus. Maar zij is heelemaal Grieksch van karakter. Het thema is in waarheid
niet het g e w e t e n van den misdadiger, maar het o b j e c t i e f gevolg van zijn
misdaad. ‘Bloed roept om bloed’ is de tekst van den dichter; de mensch, zegt hij,
moet boeten voor wat hij doet. De tragedie is de straf van den schuldige, niet zijn
innerlijk besef van zonde. Orestes, wiens levensloop hij ons voor oogen stelt, is in
zekeren zin geen zondaar te noemen en als zoodanig te veroordeelen. Hij had zijn
moeder gedood, het is waar, maar slechts om zijn vader te wreeken, die door haar
gedood was, en op uitdrukkelijken last van Apollo.
De tragedie beweegt zich om een objectieve wet van uiterlijken aard, ‘bloed roept
om bloed’. Van het innerlijk drama van de ziel in haar verhouding tot God, van den
inwendigen strijd, de worsteling van den mensch met zichzelven, de wroeging, het
berouw, de wedergeboorte, het geven of onthouden van genade - van dit alles, de
essentieele inhoud van het Christelijk protestantisme, vindt men geen spoor in de
heldere en concrete vizie van den Griek. Aeschylus zoomin als de gemiddelde Griek,
had besef van zonde, in den Puriteinschen zin van dit woord. Zelfs van hem geldt
dat de Grieksche conceptie van de verhouding tusschen mensch en god, uiterlijk en
mechanisch, niet innerlijk en geestelijk is.
Een eigenaardig soort mysticisme verbreekt de helderheid en den eenvoud van de
godsdienstige opvattingen, zooals wij die hierboven omschreven.
Het is vooral in verband met de beide goden Apollo en Dionysus, dat dit
verschijnsel optreedt. Dit waren aan den Griekschen geest in hun oorsprong vreemde
goden, wier eeredienst betrekkelijk laat in Griekenland ingevoerd
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werd, en die iets van het broeiend en vormloos mysterie van het Noorden met zich
brachten; alsof op zeker punt de keten van beschermengelen doorbroken was en de
geheimzinnige machten van den afgrond den betooverden cirkel van Hellas
binnengedrongen waren. Want Apollo, die in één van zijn aspekten een zoo typisch
Helleensche figuur is, de altijd jonge en schoone god van de muziek en de kunsten,
was ook de god van de prophetische inspiratie, van de extaze, van het
buiten-zichzelven gaan. De priesteres, die zijn orakel te Delphi bediende, was bezeten
van den god, en dol gemaakt door verpestende dampen die uit een kloof in de rots
stroomden, stuiptrekkend in gelaat en ledematen gaf zij in half-verstaanbare kreten
uiting aan de van Apollo ontvangen goddelijke boodschap. Haar eigen persoonlijkheid
werd geacht tijdelijk vernietigd te zijn, de muur, die mensch van god scheidde, was
gevallen, en de Pythia één met den god geworden.
In een ruwer en meer barbaarschen vorm vertoont zich hetzelfde element in den
eeredienst van Dionysus. Deze, de god van den wijn en de aardsche vruchtbaarheid,
werd ook verheerlijkt als god van de inspiratie, den brenger eener ongeziene zaligheid,
en het ritueel waarmee hij aanbeden werd, was een soort apotheose van de
dronkenschap. Den monotonen gang in den tredmolen van het dagelijksch leven
tijdelijk te onderdrukken, aan zijn saaiheid, zijn moeilijkheden, zijn wikken en wegen,
een wijl te ontkomen, zich in den eenvoud, de vrijheid, de zorgeloosheid van louter
dierlijk leven te bewegen en dit niet te voelen als een degradatie, maar als een
onderwerping aan de goddelijke macht, als een vereenzelving met de godheid - dit,
naar het schijnt, was de bedoeling van die buitengewone feestelijkheden, waarvan
wij in de ‘Bacchae’ van Euripides een zoo levendige beschrijving hebben.
Ofschoon de oorsprong ervan duidelijk genoeg van physieken en zelfs bestialen
aard is, het heele ritueel drukt toch ontwijfelbaar en zelfs met een plastische
bevalligheid en schoonheid, die zijn onverholen zinnelijkheid goedmaken, dien
hartstocht uit om de beperkingen van het menschelijk bestaan te boven te gaan, die
op den bodem van het mystiek element in alle godsdiensten ligt.
Een ander zeer belangrijk punt uit het religieus inzicht van de Grieken moeten wij
hier nog even naar voren brengen.
De Grieksche geest was nimmer onder de obsessie van dat nabij, lokkend of
dreigend, vizioen van hemel en hel dat den middeleeuwschen geest overschaduwde
en zijn groei belemmerde.
Zij hadden legenden van een plaats van zaligheid voor de goeden en een plaats
van marteling voor de slechten en ongetwijfeld drong deze conceptie bij wijlen tot
hen door met gevoelens van schrik of van hoop,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

311
maar zij was niet zoo gestadig in hun geest aanwezig, zij lag verder weg van hun
centraal en daadwerkelijk gedachtenleven, zij bespookte hen niet zoo blijvend en
zoo fel, als ze het den middeleeuwschen Christen deed.
Trachten wij thans in korte trekken het verband aan te geven, waarin deze
godsdienstige opvattingen stonden met hun staats- en maatschappelijke instellingen
en denkwijzen.
De Grieksche goden, wij zagen het, waren wezens in menschelijken vorm van
eenzelfden aard, maar oneindig machtiger dan de mensch, aan hem superieur in
kracht, schoonheid en onsterfelijkheid, en zij brachten een groot deel van hun
geschiedenis op de aarde door, kwamen tusschenbeide in menschelijke
aangelegenheden, bevorderden of dwarsboomden hun ondernemingen, verwekten
zonen en dochters onder hen en volgden hun levensloop en dien van hun nageslacht
van generatie op generatie. Er lag geen onoverkomelijke kloof tusschen hen en het
menschelijk geslacht; het Dorische ras vond zijn oorsprong in Heracles, den zoon
van Zeus, de Ioniërs in Ionon, den zoon van Apollo; elke stam, elke familie leidde
zijn stamboom af van een ‘held’ en deze ‘helden’ waren kinderen van de goden en
godheden zelve. Zoo waren de goden, in den meest letterlijken zin, de stichters van
de Grieksche maatschappij; zelfs in physiek opzicht werd de éénheid van de familie
en het ras tot hen teruggebracht, heel het sociale bouwsel, oprijzend van dien
natuurlijken grondslag, was noodzakelijk doordrongen, heel en al doordrongen, van
den geest van hun godsdienst.
Uit het feit dat er geen Kerkgenootschappen waren in den Griekschen staat, mogen
wij allerminst afleiden, dat de staat den godsdienst niet erkende; integendeel, deze
vormde daarvan een zoo essentiëël bestanddeel, was zoozeer saamgebonden met zijn
heele structuur, in het algemeen en in details, dat een scheiding tusschen de beide
machten onmogelijk te denken viel. Zoo er, in onze beteekenis van het woord, geen
aparte kerk was, als een onafhankelijk organisme in den staat, dan was dat omdat de
staat in een van zijn aspekten zelf een kerk was, en zijn bevestiging, zijn sanctie,
zoowel in zijn geheel als in zijn deelen, ontleende aan dezelfde goden, die heerschten
over de wereld van het natuurlijk leven. Niet alleen de gemeenschap als geheel, maar
al haar ondergeschikte organen stonden onder de beschermng van godheden. Het
centrum van de familie was ‘de haard’, waar de vader, in zijn hoedanigheid van
priester, voorging in offerande en gebed, gericht tot de voorvaderen van het huis; de
verschillende corporaties, waarin de families tot een groep vereenigd waren, de lokale
afdeelingen, gevormd voor de belastingen, voor de verkiezingen
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enz., ontleenden een geestelijke eenheid aan de aanbidding van een
gemeenschappelijken god en ten slotte vond ook het al-omvattend geheel van den
staat voor al zijn leden verklaring en rechtvaardiging in den eeredienst van een
specialen beschermgod, waaraan zijn oorsprong en voortbestaan en welvaren werd
toegeschreven.
Athena en Athene, de godin en de stad, waren slechts twee aspekten van hetzelfde
ding. En het standbeeld van de godin der wijsheid, dat de stad van kunst en schoonheid
domineerde van de Acropolis, geeft ons een voorbeeld van dat ideaal van wonderbaar
gemeenschappelijk leven, dat geen kerkelijken godsdienst kende, omdat er geen
wereldlijke staat was.
In één opzicht wees hun godsdienst, die op de boven-aangegeven wijze de
verdeeldheid tusschen ras en ras, en staat en staat, min of meer in de hand werkte,
den weg naar een hoogere staatkundige volmaking dan de Grieken ooit in staat bleken
tot werkelijkheid te maken.
De eeredienst van den Delphischen Apollo was niet minder groot in zijn invloed
op het politiek dan op het godsdienstig leven en deed zich gelden zelfs verre buiten
de grenzen van het Grieksche ras. Geen kolonie kon gesticht worden, geen oorlog
ondernomen, geen vrede gesloten zonder den raad en de goedkeuring van den god.
Deze eeredienst vormde dus een godsdienstig centrum voor het geheel van Hellas
en deed een politieke eenheid voorzien die den chaos van naijverige met elkander
in strijd levende Grieksche staten tot aaneensluiting en samenwerking zou brengen.
Het enger nationalisme van den Griekschen geest bleek daarvoor echter te sterk..
De Grieksche staat was de s t a d ; de conceptie van een samenvatting van al deze
steden onder een enkel bestuur was zoo vreemd aan Grieksche opvattingen, dat het
zelfs een man als Aristoteles, een van de scherpzinnigste denkers van zijn tijd, niet
in de gedachten kwam.
Het eigenaardige kenmerk van den Griekschen staat, dat hem onderscheidt van
den Assyrischen, den Egyptischen, den Perzischen staat, en daaraan in zeker opzicht
zoo verre superieur doet zijn, een kenmerk ten nauwste samenhangend met het
buitengewoon vruchtbaar geestelijk leven, dat nog in zoo sterke mate onzen lof en
onze bewondering afdwingt, was die vereenzelviging van den individueelen burger
met het gemeenschappelijk leven welke hem uit den engen kring van persoonlijke
belangen opvoerde naar een sfeer van ruimer gezichtspunten en hooger doeleinden
en daarmee zijn persoonlijkheid op velerlei gebied tot een groei en volmaking bracht
als nog niet waargenomen in het leven der wereld.
Het leven van den Griekschen burger in de beste tijdperken van de meest tot
ontwikkeling gekomen staten, was geheel saamgegroeid met het leven van zijn staat;
in Athene bijv., in de dagen van Pericles, was
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hij tegelijkertijd een politicus en een soldaat, een regeerder en een verdediger van
dien staat; lichaam en geest waren beide in dienst daarvan, en zijn gedrag in heel
zijn ideaal aspekt was onafscheidelijk saamgeweven met zijn behartiging en
persoonlijke deelneming aan de publieke zaak.
Een burger van den staat te zijn sloot niet alleen de betaling van belastingen en
het bezit van stemrecht in zich; het beteekende een directe en actieve deelneming
aan alle functies van het civiele en militaire leven. Een burger was in normale gevallen
soldaat en rechter en lid van de wetgevende en regeerende Vergadering; en alle
werkzaamheden en plichten van publieken aard volbracht hij, niet middels een
gevolmachtigde of vertegenwoordiger, maar in persoon. Men begrijpt hoe dit feit
samenhangt met zijn opvatting omtrent de meest-wenschelijke grootte van den staat.
De Grieksche burger moest herhaaldelijk tegenwoordig zijn in het centrum van
bestuur - het grondgebied mocht dus niet te uitgebreid zijn. Hij moest persoonlijk
kunnen spreken en stemmen in de Vergadering - het aantal leden van den staat moest
dus beperkt in aantal zijn.
Er was dus een bewuste identiteit van belangen tusschen den burger en den staat
als niet bestaat, als niet kan bestaan, in de moderne maatschappij. De bepalingen en
reglementen van den staat werden niet, als zoo dikwijls het geval is in onze dagen,
als plagerijen en kwellingen en aanslagen op de individueele vrijheid beschouwd;
zij waren eer de uitdrukking van de beste en hoogste aspiraties van den burger, zij
schiepen uit eigen wil de gedragsformule, die de goede en zich van zijn
verantwoordelijkheid bewuste mensch natuurlijkerwijze aan zichzelven zou
voorschrijven.
Het was echter een zeer beperkte democratie, die de Grieksche Staat ons te
aanschouwen gaf. Het bestaan van den Griekschen burger hing af van een
ondergeschikte klasse, wier doel niet in haarzelve lag, maar die beschouwd werd als
een middel tot zijn volmaking.
Er waren vele leden van den Staat, die g e e n burgers waren; er was een klasse
van arbeiders en handelaars, die, in vele staten ten minste, geen politieke rechten
hadden, en er was een klasse van slaven, die nergens eenige rechten hadden. De
burger was lang geen zuiver democraat; hij was in zijn capaciteit van heerscher over
de andere klassen een aristocraat.
De voortbrengers waren door den aard van hun werkzaamheid en bedrijf uitgesloten
van het leven van den volmaakten burger, die al zijn tijd beschikbaar had voor de
ontwikkeling van lichaam en geest, voor staatkundige aangelegenheden of militaire
oefeningen
In Sparta en Thebe waren zij onvoorwaardelijk uitgesloten van politieke rechten,
en ofschoon zij in Athene, het meest democratische dier Grieksche gemeenschappen,
allengs toegelaten werden tot het burgerschap, en hun invloed in het staatsleven in
later dagen betrekkelijk groot was, het stigma van sociale minderheid schijnen zij
toch nooit verloren te hebben.
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Zelfs in Plato's idealen staat zijn d e v o o r t b r e n g e n d e k l a s s e n uitgesloten
van alle rechten.
Binnen den kring daarvan treffen wij bovendien het onderscheid aan tusschen
vrijen en slaven. En de meester had een bijna onbeperkte macht over leven en lichaam
van den slaaf.
Tegen het einde der 4de eeuw v.Chr. werd het aantal slaven in Athene op 400.000
geschat, terwijl het aantal burgers slechts 100.000 bedroeg.
Met deze opvatting van den Griekschen burger, zijn minachting voor handwerk
en handel, staat de conceptie van zijn godenwereld in nauw verband. De god of goden
van den mensch zijn altijd een reflectie van eigen denken.
Een aardige opmerking over dat volkje van den Olympus vond ik in Murray's
‘Euripides and his Age’.
‘De goden van de meeste volkeren,’ zegt hij, ‘maken er aanspraak op de wereld
geschapen te hebben. De Olympiërs hebben geen pretentie van dien aard. Al wat zij
ooit deden, was de wereld te veroveren. En als zij hun koninkrijken veroverd hebben,
wat doen zij dan? Maken zij zich druk met het bestuur ervan? Bevorderen zij den
landbouw? Beoefenen zij industrie en handel? Heelemaal niet. Waarom zouden zij
zich vermoeien met eerlijk werk. Zij vinden het gemakkelijker van hun inkomsten
te leven en nu en dan een bliksemschicht af te zenden naar de lieden die niet betalen.
Het waren op buit en verovering uit zijnde legeraanvoerders, koninklijke buccaniers.
Zij vechten en feesten en amuseeren zich en maken muziek; zij drinken diep en
lachen zich een bult om Hephaistos, den kreupelen smid, die hen dient. Zij zijn nooit
bang behalve voor hun eigen koning. Zij liegen nooit, behalve in liefde en oorlog.’
Daarbij bedenke men echter, dat ook dit - zij het een zeer algemeene en duurzame
- in den grond toch slechts één opvatting van één tijdperk is. Evenals het Griekendom
zelve waren hun goden aan een constante wisseling en herziening onderhevig.
Waar het staatsleven rust op de slavernij en ingericht is op den militairen dienst,
wordt ook de vrouw gewoonlijk als een inferieur wezen beschouwd.
Zoo ook in Griekenland. Behalve de slavernij onderscheidt niets de Helleensche
opvattingen, althans in den lateren historischen tijd, zoozeer van de onze, als die
omtrent de vrouw.
Hun meeningen daaromtrent hingen samen met dien overmachtigen invloed door
hen toegekend aan den Staat en het burgerschap van den Staat, die hen het huwelijk
in de eerste plaats deden beschouwen als een middel om gezonde en wettige kinderen
voort te brengen. Vooral komt dit uit in de instellingen van zoo'n staat als Sparta,
waar de vrouw speciaal
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voor het moederschap opgeleid werd en buitenhuwelijksche vereenigingen door de
gewoonte en de publieke meening bekrachtigd werden als verwacht mocht worden,
dat er een gezonde nakomelingschap uit zou voortkomen. Ook moet hier opgemerkt
worden dat het blootstellen van misvormde of ziekelijke jonge kinderen door de wet
aangemoedigd werd, daar het kind vanaf het begin van zijn bestaan als een lid van
den Staat, meer dan als een lid van de familie beschouwd werd.
Het huwelijk was dus in de eerste plaats een middel om wettige kinderen
voorttebrengen, nieuwe b u r g e r s , die de voorrechten van den vader zouden erven
en in zijn voetstappen treden. De liefde tusschen den man en zijn echtgenoote, zooals
de Grieken die kenden, had geen geestelijken inhoud. De vrouw was geen
persoonlijkheid. Zij was een huissloof, wier symbool de schildpad was.
Een uitzondering moet men schijnbaar maken voor vrouwen als Aspasia en Phryne,
maar deze kunnen toch niet gelden als type van de hetaire. Deze vrouwen hadden
door de grooter gevariëerdheid en vrijheid van hun leven meer gelegenheid zich
zekere sociale eigenschappen van geest en karakter eigen te maken, dan mogelijk
was aan de getrouwde vrouw in de afzondering van haar woning; wij weten dat zij
niet ongeoefend waren in de muziek en in de conversatie en dat zij welkom waren
op avond-partijen en banketten. Er bestond in sommige gevallen ook een meer
geestelijke band. Maar het blijkt niet dat de betrekkingen met hen aangeknoopt, i n
d e n r e g e l van meer dan zeer vluchtigen of physieken aard waren. Het verschil,
in dit opzicht, tusschen Grieksche opvattingen en de onze, bestaat meer in het feit,
dat deze soort betrekkingen wel verre van geheim gehouden, openlijk geduld en
erkend werden. Zeide Demosthenes niet, als de meest natuurlijke opmerking van de
wereld, dat ieder man behalve zijn vrouw ten minste twee maîtressen moest hebben.
Er waren dan ook tempels gewijd aan den dienst van Aphrodite Pandemos, de godin
der onwettige liefde, en feestelijke plechtigheden te harer eere.
Dergelijke toestanden en verhoudingen, vooral in betrekking tot het burgerschap der
vrouw, het gezag, den arbeid, zijn ondenkbaar in eene democratie, als waarheen het
maatschappelijk leven van dezen tijd zich schijnt te bewegen.
Integendeel, als alle verschijnselen ons niet bedriegen, moeten wij voorzien een
staat en een federatie van staten, waarin de door den Griekschen burger gesmade
produceerende klasse de oppermachtige zal zijn. Een maatschappij van gelijken,
waarin alle deelgenooten, mannen en vrouwen beide, op zekeren leeftijd gekomen,
belast zullen worden met een deel van den ondergeschikten mechanischen arbeid in
administratie
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en bedrijf, den meer eentonigen, weinig nadenken of inzicht vereischenden arbeid
van minderwaardigen aard, om op wat meer gevorderden leeftijd spoediger of
langzamer, naarmate de speciale capaciteiten van den betrokkene aan den dag treden,
daarvan vrijgesteld te worden voor een gespecialiseerden hoogeren arbeid, hetzij
voor organiseerende en admimistratieve werkzaamheden, als bedrijfsleider, technicus,
uitvinder enz. hetzij in de professies, als geneesheer, rechter, onderwijzer, hetzij als
kunstenaar, schilder, beeldhouwer, acteur en wat dies meer zij. Voor dezen vrijeren
en hoogeren arbeid zullen zij dan aangewezen worden of althans de goedkeuring en
steun noodig hebben van hun medewerkers, die tevens hun medeburgers zijn.
Geschriften als Bellamy's Looking Backward of Morris' News from Nowhere, of,
van meer recenten datum en op minder imaginatieve wijze behandeld, Bertrand
Russell's Roads to Freedom of van den Bergh van Eysinga's Revolutionnaire Cultuur,
doen ons een blik werpen op de dingen en dagen die komende zijn. Die in hun ruwer,
meer materiëele vormen zich ook reeds aangekondigd hebben in de vulkanische
geboorte eener Sovjet-Republiek en in heel het woelig chaotisch leven om ons.
Maar deze uitweiding veroorloofde ik mij slechts om aan te toonen, hoe absoluut
anders en hoe absoluut onvereenigbaar het Grieksch ideaal is met dat van onze dagen.
Voor de praktijk van ons leven behoort het tot een verleden, dat voor altijd gesloten
is en waarheen een terugkeer even onmogelijk als onwenschelijk zou zijn.
Zooals wij zeiden, de slavernij was een kenmerk van al die Grieksche steden-staten,
maar welk een verscheidenheid in zeden en ontwikkeling, in de eigenaardigheden
van hun beschaving, geven zij ons overigens te zien. Welk een geweldige
tegenstellingen van conservatisme en democratie, van onderdrukking en vrijheid,
van samenwerking en individualisme vertoont die kleine Grieksche wereld.
De Spartaansche Staat was de meest uitsluitend militairistische, een staat steeds
gewapend staande tegenover binnen- en buitenland beide. De burgers vormden er
een groep van veroveraars, de produceerende klasse een onderworpen ras, aanhoudend
geneigd tot verzet en op de grens van rebellie, en slechts in bedwang gehouden door
geweldsmaatregelen, waarvan sluipmoord een integreerend bestanddeel vormde.
Het bestaan van den Staat werd het doel, waarvoor elk individu, dat deel van de
burgerklasse uitmaakte, geboren en opgeleid werd en leefde en stierf.
In de instellingen van Sparta zien wij tot hun uiterste limiet doorgevoerd de
geschiktheid van den Griekschen aard voor discipline en wet.
Athene, daarentegen, geeft ons het ander uiterste te zien - hun geschiktheid voor
rijke en spontane persoonlijke ontwikkeling. Van Sparta over-
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te gaan naar Athene, merkt Lowes Dickinson op, is als de overgang van een kazerne
naar een sportveld. Al de schoonheid, al de gratie, al de vreugde van Griekenland,
al wat het verlangen der menschheid met een hunkering, die niet te stillen is, doet
terugblikken op dat eene gouden oogenblik in het verleden, voor welks schoone en
volmaakte wisselwerking tusschen lichaam en ziel geen latere overwinningen der
gedachte ons kunnen schadeloos stellen, heeft zijn middelpunt in de schitterende en
statige stad het tehuis van Pericles en alle kunsten, waarvan op minder luisterrijke
eeuwen van generatie op generatie een invloed uitgegaan is, tegelijkertijd de meest
gave, de meest deugdelijke en de meest bezielde van alle, die vorm gegeven hebben
aan de wereldlijke geschiedenis der menschheid. En het Athene van poëzie en kunst
is slechts een ander aspect van het Athene der staatkundige geschiedenis. Dezelfde
individualiteit, dezelfde vrije en hartstochtelijke energie, die haar beeldhouwers en
haar dichters vervulde, vormde en inspireerde ook het leven harer staatkundige en
maatschappelijke instellingen.
De geschiedenis van Athene is als een antithese van die van Sparta. In plaats van
een type, dat eenmaal vastgesteld, gedurende eeuwen onveranderd blijft, vertoont
zij een onnoemlijk aantal overgangen van koningschap en tirannie en oligarchie naar
een meer en meer zich ontwikkelende democratie, die ten slotte van zoo extremen
aard wordt, dat zij buiten de algemeene formule van den Griekschen Staat valt.
Zelden is de gelijkheid in het politieke tot zulk een uiterste doorgevoerd als in het
oude Athene. Het is waar, de slaven hadden er geen deel aan, maar voor de vrije
burgers vervielen ten slotte alle politieke onderscheidingen. Allen konden spreken
en stemmen in de groote volksvergadering, die het hoogste gezag vertegenwoordigde,
allen waren verkiesbaar voor elke administratieve betrekking, allen zaten als juryleden
in de gerechtshoven.
En ten slotte werd elk onderscheid in bekwaamheid vereffend door het gebruik
om in alle ambten, behalve de hoogste, door het lot te doen voorzien.
De groote dagen van Athene waren die, toen zij nog onder den invloed van haar
aristocratie stond en de geestdrift van het volk, gewekt door haar vrije instellingen,
geleid werd door leden van de hoogere, meer met middelen en vrijen tijd gezegende
klassen. De roemrijkste bladzijde in haar geschiedenis sluit met den dood van Pericles,
en Pericles was een man van adellijke familie, jaar op jaar op grond van zijn
persoonlijke hoedanigheden uit vrije keuze door zijn medeburgers aangewezen, om
over dit democratisch volk een dictatorschap uitteoefenen van karakter en van geest.
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Het was op dezen grondslag, in deze atmosfeer, dat de eminente bouw- en
beeldhouwkunst van den tijd, waarover wij in een volgend artikel spreken zullen,
tot zoo vollen bloei geraakte.
De reeds in dit nummer opgenomen illustraties van Grieksche kunstwerken uit de
vijfde eeuw zullen daar, voor zoover noodig, behandeld worden. Slechts willen wij
reeds hier enkele opmerkingen maken over de afgebeelde vazen. Bij het opkomen
der pottenbakkerij te Athene in de zesde eeuw was de methode der Atheensche
pottenbakkers de volgende: Zij gaven hun vaatwerk door menie een volle, verzadigde,
donkerroode kleur, daarop werden de figuren aangebracht in diep, metaalachtig zwart
en over het geheel werd een glanzend vernis gelegd. Door kleurschakeeringen en
door lichte en afwisselende arceeringen weten zij dan allengs meer uitdrukking en
persoonlijkheid aan de lijnfiguren te geven. Maar met de ontwikkeling der teekenkunst
bleek deze methode der z w a r t e f i g u r e n onvoldoende en tegen het einde der
zesde eeuw werd zij vervangen door die van de r o o d e f i g u r e n . Bij dezen nieuwen
stijl, die een Atheensche inventie schijnt geweest te zijn, want dit soort vaatwerk is
geheel Attisch fabrikaat, worden de figuren in omtrek op de roode klei getrokken en
de achtergrond ingevuld met zwart. De kunstenaar krijgt hiermee een veel grooter
vrijheid van beweging en behandeling; zijn teekening wordt fijner, sierlijker,
belangwekkender; de vazenkunst ontwikkelt zich tot wat Kuiper noemt ‘een eindeloos
boeiend vazen-prentenboek.’
De l e k y t h e n , die men bijzette in het graf der geliefden, kleine ranke zalffleschjes,
hadden een witten grond, waarop de kunstenaar zijn klagende jonkvrouwen,
worstelende knapen, fiere ruiters, mythologische en natuur-tafereelen niet meer
teekende alleen maar werkelijk schilderde. De onvergankelijke bekoring van hun
vorm zal den lezer niet ontgaan zijn.
(Wordt vervolgd).
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Uit mijn gedenkschriften
door L. van Deyssel
Laroche, 1884. (Slot).
IK zoû over dit Laroche en die verdere Ardennenstreek naar mij voorkomt in 't
oneindige kunnen doorvertellen zonder er ooit genoeg van te krijgen. Want het was
daar zoo veel te gelijk. Niet de gedachten en de verlangens, die onze
geestes-architectuur bevredigen, vonden daar hun voldoening; maar de gegeven,
bestaande aard, de menschen-natuur, die vond ze daar. Niets te ‘doen’ en onder
andere juist daardoor een hooggeachte opgezetene te zijn, altijd maar heerlijk eten
en drinken en verder den god-ganschelijken dag vrij rond te loopen in de heerlijkste
lucht in een landschap vol Shakespeariaanschheden, - .... Boven dat eenvoudig,
afgelegen leven, - waar je gestel een hoogeren graad van leven bereikt, - daar gaat
niets boven! Stelt u voor een prachtigen, over-dag witten maar des avonds in de
schemering kríjt-witten weg, zoo als de weg naar Cielles. En rechts daarvan een
opgaande steile, ruige, hei-bruine berghelling vlak aan den weg, en links daarvan
een boom- en heester-beplante afgaande helling, waar men door de openingen in de
beplanting beneden het groene dal met boomgaard, weide en akkers ziet. En dat dan
deze weg zich splitst en de eene helft àf gaat tot aan een watermolen en daar weêr
begint op te gaan tot aan het dorp Cielles, een dorp, dat Cielles heet om dat het geheel
boven op de hoogte ligt en het hoogst gelegen dorp van de streek hier is. Omdat de
opgaande helling vlàk aan den weg is, is het zoo heerlijk. Dat is namelijk oneindig
gebergte-achtiger dan indien zij ook maar een weinigje verder van den weg af ware.
Het is ‘oneindig’ bergachtiger om dat het jeugdig gemoed gewaarwordingen omtrent
verschillen in bergachtigheid en andere dingen krijgt, die zoo als felle en wolken
afgevende heetwaterbronnen er over opstorten, die beletten het einde of de afmetingen
ervan te zien; en het die vooral krijgt omtrent zaken, die het zoo interesseeren als
bergachtigheid doet. Van de eerste jeugd af aan heeft gebergte en bergachtigheid ons
belang en verlangen ingeboezemd om dat wij het niet aanvoelen en met de beenen
bestijgbaar bij ons maar het alleen op de landschap-platen onzer prentenboeken
zagen. Voor den onbevangen jongen is het gebergte veel prettiger om te zien dan de
vlakke landen, zoowel om het voorkomen in zijn geheel met die vele verschillende
vormen samen, als omdat je, bij het bewegen er in, telkens en onophoudelijk andere
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afzonderlijke vormen ziet. Als je door de Haarlemmer Meer loopt, zie je te 5 uur 51
het zelfde als te 5 u. 50 en te 6 u. 50 zie je nog het zelfde; terwijl je in het gebergte
van 5 u. 50 tot 6 u. 50 zoo al niet zestig maal zestig, dat is zes-en-dertig honderd,
dan toch zeker zestig verschillende dingen hebt gezien.
De schoonheden van het Hollandsch landschap bestaan grootendeels uit
tintentinteling en kleurenwazigheid. Een gewone, d.i. een niet juist kunstenaarachtig
aangelegde, jongen, ziet liever allerlei duidelijk kantig en afgerond gevormde dingen
met vaste sterke kleuren.
In de aller-eerste jaren van ons leven waren de prentenboeken voor ons wat in den
jongelingstijd het tooneel zoude zijn, het tooneel, dat bewegende prentenboek. En
in dat, wat zich, van het tweede, derde, levensjaar af, als het verre, vreemde,
overschoone, als datgene, wat de gedachte vervulde, wanneer het oog zonder die op
te merken op de kastdeuren en behangselvlakten der vaderlandsche huizenkamers
in de wintermaanden gericht was, - in dat, wat geheel ongemerkt en onoverdacht,
als een andere dan de ons omgevende, als een ideale, wereld, was binnengeslopen
en zich gevestigd had, ach, zoo absoluut buiten ons toedoen - in de wèrkelijkheid
dáarvan was ik nu aangeland. De stad ziet er zóo uit en het Gooi zóó, maar wat men
op de prenten ziet, is wel héél iets anders. Hoog, altijd hooger, opgaande, steeds
nieuwe, afzonderlijke, afrondingen, knoesten en uitwassen, vormende, staan daar de
bergen met hun bruine, zwart-groene bosschen, hun rotsen en hun in verdiepingen
afgudsende kronkelende en schuimende watervallen, onder de hard blauwe, de nu
werkelijk blauw blauwe lucht, met een enkel ijs-wit wolksliertje er in.
Wat doe ik hier eigenlijk? Wat wil ik? Ik leef. Ik leef en ik ben ik. Over dat ik heb
ik de beschikking en wat wil ik nu van dat ik, van dat leven van dat ik, al niet máken!
Ja zeker, maar arbeid ik dan hier daar nu aan, doe ik daar iets aan? Je gevoelt
vermogens met onbeperkte mogelijkheden, - wat er nù op dit oogenblik, nu je nog
zóo jong bent, feitelijk hier met je gebeurt in verband met je geheele levenscompositie,
ach, dat doet er zoo weinig toe! Je bent een soort van zoogenaamde letterkundige,
een ‘schrijver’, en je bent nu hier om te herstellen van de verzwakking, en verwarring,
waartoe het Amsterdamsche leven je, je gestel, je zenuwgestel, je kracht, je geest,
heeft gebracht. Die groote levenscompositie, dat doen wij láter.... Als eenmaal die
vermogens werken,.... ja, àls.... Dat hebben wij nog alles voor den boeg.... Ja, maar
al die dingen, die ik te Amsterdam dacht, en gevoelde, daar dènk ik hier niet aan. Zij
interesseeren mij zelfs ter nauwernood. Hier heb ik alleen voor den boeg.... àlles wat
hier is, de gezichten, de bewegingen, de stemmen, de heerlijke woorden van mijn
kennissen, de huizen, de straat-gronden, de brug, de rivier, van het stadje, alle luchten
daar boven,
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alle wegen, bosschen, rotsen, bergen daar buiten. Die heb ik hier iederen dag voor
den boeg en dat is mij dermate voldoende, dat als ik mij kon verheffen tot tusschen
de wolken en varen door de lucht en die wolken waren witte eilanden voor den boeg
van mijn scheepje, waar ik kon aanleggen, opgewacht wordend door groepen en door
afzonderlijke gestalten van een hoogere menschensoort, die mij inleidden in zaliger
aandoeningen dan ik ooit had aangevoeld, - dan kòn ik niet gelukkiger zijn. Ach,
want met die levenscompositie zal het maar larie zijn misschien. Want ik wil juist
iets anders bereiken dan degenen, die in de menschenwereld iets ‘bereikt’ hebben,
ik wil, geloof ik, alleen bereiken: gelukkig te zijn. Ik schijn wel allerlei bepaald
materiëele dingen toch te willen, te Amsterdam, maar zoodra ik hier ben, dat is:
zoodra ik ben buiten de oorzaken, die te Amsterdam de begeerten, de verlangens, de
zekerheden, de neigingen, de gevoelen gaande maken, verdwijnt het geheele
gedachtenleven waarvan zij de inhoud zijn. Het blijft natuurlijk in mij, maar het is
niet tegenwoordig in het gedachtenbedrijf van het dagelijksche leven. Ik ben een
meêsleepbare, van indrukken afhankelijk.... Ja, maar heb ik niet gehoord, dat het
juist de wijsheid is om ‘het geluk’ te zoeken, en te vinden? Wat is echter een wijze?
Een wijze is een schoolmeester. Ik ben een vermomde schoolmeester. Vandaar, dat
ik zulk een hekel aan schoolmeesters heb en altijd op ze smaal, - omdat ik het bèn,
namelijk, maar het niet wensch te zijn.
Intusschen zette zóó soms een onweêr op boven Laroche. - Een onweêr boven
Laroche! De gedachte alleen, dat het zoo bepaald bóven Laroche was, terwijl dit
stadje, met zijn zoo helder te ziene smoezelige geele en witte huizen dood kalm en
onbewegelijk daar beneden bleef staan, - en alleen stiller was, aan de boorden zijner
luider ruischende Ourthe, terwijl eene donkerte helder en vlug aantoog boven zijn
daken - zoo als de dreiging in het gelaat van een krachtig oud man, waartegen het
kindje lacht omdat het die doorzichtige dreiging omgeven ziet van de neiging liever
wat dan ook dan hèm iets kwaads te doen -; de gedachte alleen dat het onweêr daar
aan kwam bóven de stad, omdat het immers in de lucht is en het al te dwaas zoude
zijn indien een onweder uit de straatsteenen naar boven kwam, - die gedachte alleen
zoude doen juichen en schertsen en te gelijk inzien, dat niets béter is dan gejuich en
gescherts, zèlfs niet het bloot leggen der duidelijk aanwezig gevoelde wijsgeerige
constructie waaruit de juistheid dezer meening blijkt.
Men zat dan ergens, - wát te doen? - te kijken. En zag dan iets boven aan een
bergrand, dat anders dan anders scheen. Hee, was daar iets grauws bij het bruin? Had
die berg daar een verschroeide plek.... O, maar,.... het bewoog.... het kwam langzaam
hooger,.... het was een donkergrijze wolk, die van achter den bergrand kwam opzetten,
naar het midden
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der luchtruimte boven het stadje blijkbaar, - naar het midden dier ronde luchtruimte,
zoo als een grappige ridder in een circus van tusschen de toeschouwers naar voren
komt voor zijn toeren. Na korten tijd waren er meerdere. Eerst naast elkaar, alsof zij
krijgskundig loerden over een bolwerk heen. Dan grootere en kleinere gevaarten
blijkend, die nu van meerdere kanten te gelijk aan kwamen, in elkaar óver gingen,
en weldra zich tot één geheel en een effen grauw grijze zoldering van bergrand tot
bergrand boven het stadje hadden opgesteld. Dan kwamen de regendruppels, dan
een blauw zilver-goud licht, alsof God even schrok (van wat hij daar beneden zag)
en dan een donderend knorren en vermanen. En dan een zoo ontzettende tranenbui,
dat die alleen kon komen van achter en boven elkander tot zeer hoog opgehoopte
vreeselijk fijngevoelige en hartstochtelijke engelenscharen.
Ja, in Laroche had men maar te kijken. - ‘Maar, vond gij het landschap daar dan
zóó mooi, dat gij, indien gij een landschap had mogen scheppen, geen ander landschap
dan dit zoudt hebben willen geven?’ - ‘Ja, dat weet ik niet. Als ik een landschap
mocht scheppen, dan zoude ik er over gaan nadenken, wat ik het mooiste vond....
Nu vind ik b.v. het mooiste een plaats buiten, waar grootendeels van zelf, - dat is
wel ook ten gevolge van menschen -, namelijk van boerendenken, maar zonder
parkarchitecten - een plaats dus, waar door de natuur zelf iets is te weeg gebracht,
dat door een zeer schoonen menschengeest bedacht schíjnt. De kunstenaars, die de
natuur arrangeeren, doen dat door een aantal bizonderheden, die hen in de natuur als
mooi getroffen hebben, samen te brengen, tot een soort gehéél. Maar nóóit
reproduceeren zij die bizónderheden zóó mooi als zij in de natuur zijn. In de natuur
vindt men echter zeer zelden juist gehéélen, alléén bestaande uit van die mooye
bizonderheden. Vindt men er dus, een enkelen keer, wèl een, dan heeft men iets
mooyers dan de parkkunstenaars konden verschaffen.... maar, kort-om, ik zoû dan
iets scheppen, dat over-een kwam met een dier zeldzame plekken, waar de natuur
iets ononderbroken zeer fraais heeft gemaakt, iets zéér moois, - het móóiste, wat ik
mij kan voorstellen.
Dit zoude ik, - lèt, als ik u verzoeken mag, even, wèl - doen ten gevolge van mijn
nàdenken over mijn taak. Maar hier - denk ik niet na! Als ik hier rond kijk, komt het
geen oogenblik in mij op eens te beöordeelen of dit nu werkelijk wel zoo mooi is.
Ik vind het ook niet zoo mooi, misschien. Het geheele ‘mooye’ is mij hier tamelijk
onverschillig. Ik vind weinig heerlijker dan dat, wanneer ik na het ontbijt hier
's-ochtends buiten kom, ik absoluut niet er over na denk, of dit gezicht nu mooi is of
niet, ja, zelfs, bijna nooit op-eens getròffen wordt door een ‘mooi plekje’, een grootsch
vergezicht, of iets dergelijks. Ik vind het heerlijk hier te loopen, in den zonneschijn,
in den maneschijn, in een grijzen dag, in een
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sneeuwbui, in een regenbui, in een onweêrsbui. Ik vind niets heerlijker dan gewoon
te loopen, dan de meest banale groeten en uitroepen te doen klinken en te hooren
weder-klinken, dan de meest gewone bewegingen van eten, drinken, visschen en
biljarten te maken, - zonder ooit de behoefte te hebben mij af te vragen of ik nu een
edel leven leid of welken graad van geesteslevens-intensiteit of
geesteslevens-verheffing ik heb bereikt, wat ik doe om mij nuttig te maken, wat ik
doe in dienst van de gemeenschap, de menschheid, of het Ideaal. Geen ontleding,
geen bewust-zijn, gewoon leven, ordinair leven, - en door de wereld voor een, soms
heel lichtelijk, zoû men zeggen, even vreemden, maar overigens: gewonen sterveling,
‘un bon diable’, gehouden worden! - En dan de gesprekken, zoo als over ieder ander:
‘Hoe lang is dat jongmensch al hier?.... Wat is het voor iemand?.... Hoe oud denk je
dat hij is?....’ - Goed, goed, jongelui, oude lui, gaat je gang maar, kenschetst mij. (Ik
kan het u, hoop ik, béter!) - Ik ga uit, ik ga wandelen, ik ga dezen bijna, maar juist
nog niet gehéél, krìjt-witten weg op. Dezen weg ga ik ‘óp’. Begrijpt gij wat dat
beteekent? Bóven op den weg loop ik, ten voeten uit. In eens in den hemel, die dat
blauwe daar boven is, dat je in Amsterdam alleen hoog boven je ziet, maar dat hier
ligt tot op de wegen. Je loopt er in. Je waadt door het azuur. Dan ga ik langs al die
enkele menschen, die één zijn met het stadje en met het landschap, die er uit zien als
verbleekte stukken rots òf als verwaaide en verschroeide heideheestergroei.
‘Bonjour!’ roep ik dan, ‘bonjour, percepteur!’ Ach, mijn God! De lieden worden
hier bij hun waardigheden toegesproken. De ‘percepteur’ is wat wij zouden noemen
den post-directeur. Hij is een ‘monsieur’. Hij is ‘monsieur’. Hij is ‘monsieur le
percepteur’. Maar ik ben, - ja, wat denkt u dàn? - ik ben óók een ‘monsieur’. O! En
daarom mag ik beknopt zeggen alleen ‘percepteur’. Hij is vrij dik. Hij is zwaar
gebouwd. Hij is de sterkste man van Laroche en op één na de sterkste van alle mannen,
die ooit te Laroche zijn. Hij is, in het politische, radikaal. En, zoo als al die heerlijke
Walen, is hij vurig, opgewonden: geloof maar, als het er op aan kwam, - en naar de
dagbladen te oordeelen kan het binnen niet zoo heel langen tijd, er eens op aan komen!
- geloof maar, dat als hij, met zijn jongelingen van het postkantoor (want hij is hun
broeder naar den geest en bij gelegenheden als die, welke wij nu veronderstellen,
zoû die broederschap ook van hún zijde natuurlijk meer dan ooit blijken;) geloof
maar dat als hij met zijn personeel post vatte, - nu búiten het bureau! - aan de brug
over de Ourthe, - dat daar dan niemand, - op den dag der omwenteling - niemand
van de conservatieve heeren van de streek met de geheele gedweeë en hun toegedane
bevolking van de stad achter hen - niemand over de brug héén kwam! Hij is echter
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niet alleen een athleet; maar hij is een, ten slotte, fíjn gebóuwde, athleet. Men kan
wel sterk zijn zonder grof te wezen! Hij is fijn gebouwd en hij heeft een delicaten
aard. Hij heeft de kleinste voeten van alle mannelijke ingezetenen van Laroche en
ik heb hem zien dansen met zijn verloofde in een onvergelijkelijken stijl van eerbied
en bescherming. ‘Bonjour, percepteur! Bonjour! Que tous les jours soient également
bons pour vous, jusqu' à la plus extrême vieillesse!’
Langzaam dansten zij. Ik weet niet of zij, of wel de anderen, die sneller gingen,
bepaald op de maat dansten. Langzaam dansten zij terwijl de muziek zich liet hooren.
Hij hield haar op eenigen afstand van zijn borst. Dikwijls had hij de oogen neêr
geslagen. Hij zag dan soms tot haar slanke voetjes toe, die door iets aan te raken geen
tel gehinderd mochten worden. Zij lachten geen van beiden. Zíj deed ook maar
gewoon, maar ernstig, op den rand van uit te drukken schroomvallig geluk van het
voorwerp dezer vereering te zijn. Zoo dansten zij langs mij, om dan allengs, in den
steeds even langzamen en zachten dansgang, te verdwijnen te midden der
onverschillige, slordige, of uitgelaten, paren.
‘Bonjour, percepteur! Prenons encore une fois un verre ensemble!’ Men is maar
éénmaal jong. Gij zijt reeds oud, bij mij te vergelijken. Ik ben negentien terwijl gij
vijf en dertig zijt, maar gij hebt de ondervinding, het gerijpte levensinzicht, en ook
nog de kracht, de ongerepte kracht en de neigingen van den jongeling!
Nu loop ik intusschen op den weg. Wat kan men de wegen vèr hier zien! Dagelijks
doet het mij weder genoegen. Breed, wit zijn ze. Hoe heerlijk gelijk en zindelijk wit
zijn ze! Zij zien er uit geheel ongerept. Recht en in vele verschillende bochten en
wendingen, en neêrgangen, liggen zij uit. Berg op, berg af, berg uit, berg in, berg
om, zoude men, in eene variatie op Guido Gezelle, zeggen.
Heel in de verte ziet men soms op een der wegen een menschje loopen of een
karretje gaan.
Als ik te Laroche wel eens wandelde met een daar ontmoetten jongen opgewekten
Brusselaar en zijn broeder, en wij werden moede, dan zong hij:
Un éléphant se balançait
Sur une toile d'araignée

Vervolgens:
Deux éléphants se balançaient
Sur une toile d'araignée.

En zoo verder.
Ja, men denkt hier aan niets. Geen levens-systeem en geen hartstochten-woeling.
Geen oprijzen bij een eigen-kamer-tafel in het helle lamplicht van den avond met
een groot bleek hoofd vlak bij de lamp met den naar de oogen uitschijnenden
gloeyenden lichtbol, en dan het woelen in het
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hoofd, alsof het bliksemen en branden ware, van vele mogelijkheden, die aanvoelen
als zeker werkelijkheden te zullen worden, en van alle werkelijkheden, die mogelijk
zullen zijn. Maar stil neuriënd gaan over de wegen, en dan in 't voorbijgaan een licht
bruinen heestertak met, van jeugd geele, heel kleine blaadjes, tusschen de vingers
even mede voeren en dien terug laten zwiepen aan zijn heester achter onzen
voortgaanden tred.
Alleen loopen en liggen en in 't voorbijgaan een beestenrug broederlijk streelen,
zoo als Adam en zooals Robinson Crusoë deden, onder een zeer hoogen hemel van
zijde-achtig blauw met wat witte-wolken-kantrag.
Amsterdam is achtergebleven. Ziet gij daar de kim? Ja, ja, in de richting van
Melreux. Ja, daar, waar nu juist die prachtige lucht is, die met al die kleine wolkjes
van licht-doortrokken-witte rondingen boven en over elkaâr, wat licht blauw en
zilverschijn er bij? Die lucht buigt in de rondte zich daar af. Nu, vreeselijk veel verder
aan dien kant, daar is ergens Amsterdam. Men stelt het zich nu van zelf voor alsof
men het van de lucht uit zag, in zijn geheel, als een kinderbouwdoos-stad, afgerond
en klein. Nu, al dat heete lijden, al dat draayende en kokende, dat zoo op-een-geperste,
en zóó laayende en zoo razend schichtige, dat het alleen in aanhoudende, rauwe en
schelle kreten geüit had kunnen worden, dat álles, álles, álles, is daar achter gebleven.
Het is alsof het afgesneden ware. Het is alsof het daarboven in de verte ergens was,
vast aan wat er beneden was, en alsof er toen een zeis is gekomen, die het van zijn
basis heeft gescheiden, waardoor het neêrgetuimeld is in de groote ruimte buiten den
aardbol met zijn luchtomhulsel. Wil ik nu niet meer wat ik te Amsterdam wilde? Ja,
zeker, alles, alles wil ik en zal ik doen, maar nù, nù báád ik! hahaha, nu báád ik, nu
baad ik in een met levensheerlijkheid doortrokken zeer groote plaats, en gij verlangt
toch niet, dat, wie ook, in het bad even zeer denkend en willend zal zijn als in de
volks- of in de senaatsvergadering of aan zijn schrijftafel? Nu baad ik, maar ik baad
lang.... Ik baad te lang.... Ik ben gaan meenen, dat het bad álles was, ik ben gaan
vergeten, dat er nog iets anders dan baden bestaat.... Waarom zal ik hier eens
vertrekken? Zal het zijn, omdat de wils-vlagen van Amsterdam, door dat ik hier
versterkt ben, nu tot een vaste, hechte, wils-stelling geworden, op een gegeven dag
in mij zijn opgerezen, met de kracht van plotseling ingevallen vorst, die alle
weekheden en losheden heeft doen stollen, die mij hebben doen gevoelen, dat het
leven hier nu geëindigd moest worden, en mij toen kalm en krachtig niet naar de
neiging maar naar den wil hebben doen handelen, kalm en krachtig en zeer
gemakkelijk, zonder strijd, zonder tegenstelling meer, eenvoudig van zelf doende,
wat ik vond, dat moest worden gedaan?.... Neen, daarom zal het niet zijn, dat ik zal
vertrekken. Ik zal vertrekken om de een of andere
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futile reden. Ik zal gaan van hier naar Parijs om dat ik daar mijn zuster moet spreken,
maar blijvend in den zelfden levensgang van lijdelijkheid en van voldoening door
onmiddellijke kleine genoegens en genotjes.
Al die dingen, zooals b.v. wil, of wilskracht, die bestaan trouwens eigenlijk in de
werkelijkheid niet. Dat zijn allemaal verzinsels, dat zijn systematische phantaisiën
van geleerden, opvoedkundigen, zielkundigen, schrijvers, philosophen, - dat bestaat
eenvoudig niet. Het bestaat niet, het bestaat althans ànders dan het denkbeeld is, dat
men zich er door zijn lectuur, door zijn ‘studie’, van maakt. Het is wel waar, dat b.v.
Mr. M.W.F. Treub in zekeren zin door kracht minister zal worden terwijl Mr. Th.
Heemskerk telkens, zonder eenig toedoen door hem, van zelf minister zal worden.
Maar dit toch slechts in zekeren zin. Mr. Treub had ook van zèlf, dat regelmatig en
altijd durend ‘plichtsbesef’ en ‘doorzettingsvermogen..’ in zich, zoo als Mr.
Heemskerk het troetel-kind der natuur en der omstandigheden zal zijn. Zijn vader,
zijn aard, en zijn politieke partij deed Heemskerk tot alles, wat hij worden zoude,
voorbestemd zijn. En in Mr. Treub hebben nimmer wilsextazes of dergelijke bewogen,
zoo als een letterkundige zich die denkt en die soms ondervindt. Hij was eenvoudig
een mensch met een zéér helder verstand, een zeer groote kennis, een zeer juist
waardeeringsvermogen van de politieke realiteit en een altijd-durend arbeidsvermogen.
Naar philosophische psychologische physiologie bestaat de wil niet, daar er alleen
groepen aan elkaar tegenover-gestelde neigingen zijn, die beurtelings zich doen
gelden. En lyrisch psychisch beschouwd bestaat, in de werkelijkheid, de wil evenmin.
Als, bij voorbeeld, A. houdt van kaas maar de dokter heeft aan A verboden kaas
te eten en A. is van meening, dat hij zich aan het doktersvoorschrift moet houden, dan zal men oordeelen, dat indien A. des Maandags kaas eet en des Dinsdags niet,
hij des Maandags zwak was en zijne neiging liet overwinnen, terwijl hij des Dinsdags
zijn wil deed. Zoodra men echter inziet, dat de toedracht ook aldus geformuleerd kan
worden, dat des Maandags de geestelijke neiging om aan de zintuigelijke neiging
gevolg te geven, bij A. het sterkst aanwezig was, terwijl des Dinsdags de geestelijke
neiging om des geneesheers aanwijzing te volgen zich het krachtigst voordeed, - dan
vervalt de conceptie van den wil als afzonderlijk vermogen of gegeven. Men zal
soms denken: nu voel ik dat ik wil, datgeen wat ik zoo lang heb wenschen te doen
maar nooit ‘gekund’ heb, héden kan ik het omdat mijn wil ‘ontwaakt’ is en z.v., ik
heden willen kan en ik heden wil. Wat is dit alles echter anders dan dat heden mijn
neiging om, tegen de wenschen mijner zintuigen of andere eigenheden, b.v. tegen
mijne schroomvalligheid, in, te handelen sterker is dan mijn neiging om mij door
mijne zintuigen en beschroomdheid te laten richten?
Zullen wij nu voorloopig de term ‘wil’ gebruiken ter aanduiding der
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werking van die groep neigingen, die, tegen de verlangens onzer zintuigen niet alleen
maar ook tegen die onzer weeke gemoeds-eigenheden in, ons doen handelen naar
gedragsregelen, die behooren tot het ideale levensschema, dat wij, met inachtneming
der mogelijkheid, hebben vastgesteld, - dan zal in de eerste plaats blijken, dat, om
te willen, men moet wéten wàt men wil.
Maar nu is: ‘weten wat men wil’, niet: weten welk het antwoord is indien wij aan
onzen geest de vraag stellen: ‘wat wilt gij eigenlijk in of van het leven?’; want onze
geest kan wel een soort lyrische of geëxalteerde geest zijn, die op zoo een oogenblik
alleen antwoordt wat hem als het mooiste in het menschendom voorkomt, daarbij
wel rekening houdende met een in zich aangetroffen ‘gevoel’ van alles te kùnnen
wat hij wil; maar onjuist schattend de waarde van dat ‘gevoel’ ten opzichte der
levens-werkelijkheid en levenspractijk.
Weten wat men wil is: den inhoud kennen dier soms, gedurende tijdperken, ons
leven werkelijk besturende neigingen, welke aan die der zintuigen en aan die van
het gemoed tegenovergesteld zijn. Men kan alleen dan zeggen, dat men ‘wil’
vliegmachines-fabrikant worden indien in tijdperken van eenigen duur zich zonder
bezwaar dat samenstel van toestanden en werkingen in ons heeft voorgedaan, dat
behoort tot de wording van het vliegtuigen-fabrikantschap.
Indien ik reeds drie maanden te Laroche ben om eene genezing of versterking te
vinden, waarvoor een of twee weken hadden volstaan, en ik geef er mij rekenschap
van, dat ik hier aldus geheel te vrede en gelukkig ben en dat het ziedende
Amsterdamsche geestesleven mij hier vreemd is geworden, en ik er ook geen
oogenblik, althans actief of acuut, naar terug verlang, dan kan ik vrij wel als zeker
aannemen, dat voor mij de toekomst niet is door geestestoestanden, zielestaten,
wilswerkingen of iets dergelijks, op een voort-durend bedrijvige wijze het leven te
voeren, dat mij de doelen zal doen bereiken, die mijn fanatieke geest mij als voor
mij geschikte levensdoelen voorhoudt.
Alle menschen die voor de maatschappelijke en staatkundige praktijk (handel,
industrie, en z.v.) bestemd zijn gebleken, hebben ook met al die fraayigheden zoo
als geestestoestanden, ziele-staten en wilswerkingen niet van doen gehad. Bij zekere
ontleding hunner levens zullen bij hen die dingen wel blijken; maar daaruit blijkt
weder alleen, dat hun levens ze bevatten voor zoo ver die levens behandeld worden
door de gereedschappen van den zielkundige en z.v. Aan hun zelf hebben geen
geestestoestanden enz. zich voorgedaan. Evenmin als zij zich bezig hielden met de
anatomie hunner lichamen, deden zij het met die hunner geesten, met die van den
invloed van hun geest op hun lichamelijk levensbewegen, enz.
Tegen de bewering, dat men om een levend wezen het beste te doen
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bereiken waartoe het in staat is, dat wezen zoo door en door mogelijk moet kennen
en dat het eenige middel daartoe ontledende studie is, is niets in te brengen. Maar
intusschen zal, ten gevolge van dat inzicht, bij eenigen het leven in plaats van aan
vooruit draven, besteed worden aan bestudeering der draaf-vermogens en overweging
van draaf-uitkomsten.
Oppervlakkig bezien, lijkt de ontleding met de gedeeltelijk op de uitkomsten dier
ontleding berustende, synthetische activiteit, te kunnen samengaan, eenvoudig door
een deel van den beschikbaren tijd te besteden aan de ontleding en een ander aan de
activiteit. Bij sommige geesten zal echter de noodlottige eigenaardigheid zich
voordoen, dat waar eenmaal een ontledend gedachtenleven wordt geleid, de
noodzakelijkheid van steeds nieuwe verdieping of uitbreiding der ontleding zich
voordoet.
Maar ik vertel U hiervan later, als ik aan de Bergen-op-Zoomsche jaren toe zal
zijn. Het is heel interessant voor.... degenen, die het interesseert. Het is interessant
voor de kennis van den menschengeest, van het menschenleven, ....voor psychologen
en dergelijken dus!
Weet ik nu in hoe ver of hoe zoo het verblijf hier, - dus bijvoorbeeld het landschap,
de luchtstreek en de omgang met van Overbeke, van invloed op mijn later leven zijn
geweest? Ofschoon ik niet in de intieme vriendschap met hem geweest ben - ik
bedoel, dat gevoel van van iemand te ‘houden’ voor hem gehad heb, dat ik jegens
drie of vier anderen heb ondervonden, ben ik altijd aan hem blijven denken als aan
een der mooiste menschen, misschien als den mooisten mensch met wien ik intiem
heb verkeerd. Hij had natuurlijk niet heelemaal een fijn gevoelsleven. Maar de
menschen met fijne ‘gevoelslevens’ vind ik niet de mooiste menschen. Ik vind de
mooiste menschen hen, die de mooiste vormen en kleuren en bewegingen hebben,
de, naar mijn oordeel, beste inzichten ten aanzien van leven en wereld, en de mooiste,
dat is, alles in aanmerking genomen, beste, kleederen.
Intieme vriendschappen heeft men alleen met menschen met gevoelslevens. Maar
hoe dan ook, ik bedoel met invloed op mijn later leven: of ik zus of zoo niet of wel
gehandeld zou hebben, indien ik in 1884 niet te Laroche ware geweest en Overbeke
niet gekend had, en in welke mate, zoude dit of dat dan anders in mijn leven zijn
geweest? Ik mocht hem gaarne, - ik vond het altijd prettig met hem samen te komen,
meer dan met wien anders ook. Ik was fanatiek van aard. Ik appreciëerde hem ten
hoogste. Deze drie dingen samen doen mij denken, dat ik ‘van hem hield’, al is die
genegenheid, zoo als ten opzichte dier enkele anderen, dan niet in het gevoelsleven
tot bewustzijn gekomen Toen ik naar Parijs was vertrokken, v e r l a n g d e ik niet
meer naar hem terug. Ik zou het heel a a r d i g g e v o n d e n hebben den volgenden
zomer weder eenige
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maanden met hem samen te zijn. Ik stelde hem zelfs zoo iets voor, en deed in het
veel later leven nog wel eens eene poging om hem te ontmoeten; maar toen ik te
Parijs was en later te Amsterdam v e r l a n g d e ik n i e t n a a r h e m t e r u g . Dat
is heel iets anders. Als gij naar iemand t e r u g v e r l a n g t , acuut, actief, zij het
flauw, - ‘acuut’, ‘actief’ en te gelijk ‘flauw’, hoe kan dat! Ja, dat kan. Het acute en
actieve duidt op de aanwezigheid eener geheel afzonderlijke werking in den geest,
totaal anders van aard dan het aardig vinden, prettig vinden, enz. - en deze
afzonderlijke werking nu kan flauw of krachtig zijn - als gij naar iemand t e r u g
v e r l a n g t , zeg ik dus, stel dit verschijnsel dan nagenoeg boven alles, en weet, dat
er een werking in uw leven is, die alle andere voldoeningen overtreft, die, als gij de
aanleidingen tot haar beweging prijs geeft, - wie ook deze werking betreffe en hoeveel
verdriet zij voor u medebrenge - voor uw gevoel en levensgeluk door niets goed
vervangen kan worden.
Nu ik opschrijf wat ik mij herinner, nu wil ik dat natuurlijk vooral doen van de
tijden en plaatsen, die mij gelukkig hebben doen zijn. Zoo neem ik afscheid van
Laroche, en zie dan als centrum van die gelukkig makende streek en tijd van
Overbeke. Ik zie hem als een groote ree daar loopen over de hoogvlakten en rusten
onder aan de ruige hooge gebergtemassa.
Denkt als gij wilt eens aan. Deze Overbeke stond nergens verder buiten dan buiten
de letterkunde. En het genoegen, dat wij in onze vriendschap vonden, kwam alleen
voort uit persoonlijke sympathie. Persoonlijke sympathie: overeenkomst van
samenlevingsbegrippen, inzichten, voorkeuren en gevoeligheden, neigingen,
gemoedsgesteldheden, gewoonten en manieren. Omgang door persoonlijke sympathie
Geen omgang is prettiger.
Indien iemand, na staande in de pijp zijn tabak ontstoken te hebben, het
lucifersdoosje in den vestzak steekt, en de hand blijft, aan den horizontaal gerichten
voor-arm nog even buiten bij dat zakje verwijlen, de arm los van het lichaam en de
vingers los neer, dan blijkt uit die wending, - die hij alleen g o e d kan doen met een
sportjasjes-mouw zonder te voorschijnkomende manchetten - een karakter, dat zoo
geworden is door een levensbeschouwing en een soortelijk leven. Het is iets van
zekerheid en rust te midden eener met het omgevende bewegingengeheel anders
steeds vlijend meedoende aansluiting. Indien een notaris zich aldus houdt, verondersteld, - het type van het gemiddeld notariëele nemende - met zwarte gekleede
jasmouw en lichtelijk gore of ordinaire witte manchetten - dan wordt de houding
r i d i c u u l of drukt pedanterie, eigen-wijsheid, tartende rust, uit. De notaris is
opzettelijk, want zijn houding teekent af de te kennen-geving, dat hij zich meer dan
op zijn gemak tegenover u gevoelt. Er blijkt dus juist uit, dat hij zich niet geheel op
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zijn gemak gevoelt. Hij wordt wellicht buiten zijn gemak gebracht, en nu korzelig
gemaakt, doordat hij u een onuitstaanbaren verwaanden kerel acht, maar een beter
mensch, die u dat vindt, wordt niet korzelig en blijft even waardig gewoon, - want
hoe zoude uw verwaandheid (een onjuist bespottelijk iets) de hoogte zijner rustige
zekerheid kunnen aantasten? Verwaandheid, - dat wil zeggen een schijn, een neiging,
die niet evenredig is aan de andere constituëerende elementen van de persoon, - is
iets belachelijks. En daarop reageert men niet. Men zoude er alleen op kunnen
reageeren door een lach. Maar die is onbeleefd. Men zal toch iemand, die het ongeluk
heeft verwaand te zijn, niet bovendien nog iets onaangenaams willen aandoen?
Blijven wij dus bij 1884. Zulk een leven als ik daar leidde, vind ik misschien het
prettigste en beste aller levens-soorten. De soort menschen, waartoe Overbeke
behoorde, vind ik de beste menschensoort. En ik acht dat zulke levens, in groote of
in kleine mate ontadeld worden door alle bijvoegingen of veranderingen, behalve
door het Koningschap, door Hof-ambten en door hooge rangen bij de cavalerie.
Ontadeld dus ook door hoog Priesterschap, door groot en door geniaal staatsmanschap,
door het grootste koopmans- of nijveraarschap, door het geleerden- en door het
kunstenaarschap.
Met deze opvatting denk ik niet ethisch, paedagogisch of economisch, maar denk
ik van uit dien goeden-smaak en die kennis van het genus menschenkinderen over
een anderen dan welken ik niet beschik; terwijl ik tevens meen, dat dit inzicht de
beste wijsgeerige constructie in zich bevat.
Ik zeg niet dat het groote, het geniale, het hoog priesterlijke, het
staatsmanschappelijke en die andere grootheden er niet moesten zijn. Ook zeg ik
niet, dat die niet dankbaarheid, bewondering enz. verdienen. Maar ik zeg, dat de
gewone oude landadel iets beters is. Oude adel is van zelf landadel, zij moge dan
ook eene vestiging in steden hebben. Stadsadel, met een stamhuis op den boulevard,
moet wel zeer jonge adel zijn. Binnen grootere en kleinere steden worden wel
stamhuizen, of plaatsen waar die zich bevonden, aangewezen. Maar in de eerste
tijden van het bestaan dier stamhuizen was de stad er nog niet.
Er zijn ook zeer grove landedellieden. Er zijn landedellieden met zich nauwelijks
tot het genus heerboer veredeld hebbende boerenkoppen, met stompe breede vette
varkens-wipneuzen en wangen van ròze zwijnenkleur en blauwe oogen als plekken
modderpoel bij mooi weer. Maar Overbeke, die, zooals ik, - sluit oogen en ooren nu,
jongelieden - de excessen beminde, was ongewoon fijn van vormen en kleur. Zijn
neus was smal en recht, en de vleugels, die zich nimmer sperden, maar slechts bij
het lachen soms even opzetten en weer slonken, als die van een pas
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geboren vogeltje, verhielden zich in hun strekking volkomen tot de punt, zoodat deze
niet een afzonderlijke bobbel of knop vormde. Onder de fijne zwarte veder-boogjes,
die de wenkbrauwen waren, keken uit de teêre kassen de zwarte oogen altijd klaar
en met fijne vroolijkheid het leven in. En zonder ooit te haperen speelde de prettigste
beleefdheid tusschen ons haar permanente spel.
Ik doe de oogleden vaneen en zie dat het reeds dag begint te worden. Wat daglicht
zie ik aan het venster. Wat is er zóo onmetelijk en overweldigend! Het gebeurt
onwederstaanbaar en zonder geluid. In die stilte en in die onweerstaanbaarheid, in
dat alom zijn en voortdurend alom aangroeyen, is iets zoo groots en buiten verhouding
tot de aardsche dingen, dat het, al is het er eene zóó groote, toch eene bijna
ver-schrikkelijke, bijna angst uit-schijnende, heerlijkheid is. Ik ben hier in Laroche,
dat nu ik door een venstergordijnkier kijk en het gordijn zonder reden nog even neder
laat, hoe langer hoe meer in al zijn kleuren en vormen zichtbaar wordt voor mij. Door
die kier zie ik het mooyer dan bij ophalen van het gordijn omdat het nu meer zich
als het van mij gescheidene vertoont, als het tooneeldecor, waarin ik zoo met-een
een rol ga spelen. Ik ga mij wasschen, kleeden, ontbijten, en dan naar mijn vriend.
Terwijl ik mij wasch, denk ik reeds aan hem en zie zijn uiterlijk in mijn verbeelding:
zijn korte broek, zijn slanke kuiten met de zwarte kousen, die zoo mooi kleuren bij
het zwarte van jasje, baard, oogen en stroô-hoed-lint, zijn Brusselsche schoenen, zijn
licht-bruine handen met den zilveren en met den gouden pinkring, zijn tabakzak en
pijp en horloge. Zijn tanden, groot en gaaf in den zwarten baard, wanneer hij lacht
zonder geluid. Bij de intiemste verhalen en bij de grootste kameraadschappelijkheid,
- wanneer wij, bijvoorbeeld, bij mijn eerste ochtendbezoek samen op zijn tafel dansen,
ik gekleed en hij blootsvoets, en in zijn nachthemd, - gaat onze omgang toch nooit
over tot die zekere vergroving, die mindere lieden intimiteit noemen, en tot die
ellendige zoo-genaamde gemoedelijkheid.
Enfin, ik ben dan aangekleed en heb ontbeten in die soort van heerlijke varkens-stal,
die het Hotel du Nord is. Want het is een varkens-stal, mids men wèl bedenke, dat
ook de werkelijke varkens onze broeders en zusters zijn, heerlijke familieleden,
levende hammen, waar, door den duinhelm van hun huidhaar, de stevige molligheid
schijnt van die wolken van ochtendrood-kleurige kinderen, over wie tegelijk als over
ons de onmetelijke dageraad zich heeft opgesteld aan den hemel. Dit is een stal vol
wèlgestelde, aangekleede, menschachtige varkens, van de twee patroons af, het
waardige en rustige en het sluwe en vriendelijke zwijn, tot de vette keukenmeiden
toe, wier blanke dikheden glimmen van spek en koevet en boter. En nu ben ik de
straat over gestapt en het nettere Hôtel des Ardennes binnen. Overbeke heeft de
mooiste kamer, op een hoek,
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op het Zuiden en Westen, er zijn gefestonneerde strooken aan zijn kussensloopen en
lakens en zijn ivoren toiletgerei ligt op de wel keurig als een wieg aangekleedde maar
toch provinciale waschtafel.
Híj heeft meer van een ree dan van een varken. Daar komt hij voor den dag met
zijn groote trouwe reeën-oogen tusschen de hagel-kleurige figuren der
venstergordijnen, en alle sneeuw-kleurige verdere vormen in de kamer, alsof het hier
een winterbosch ware. Opeens begint het krullig-wit bedde-kleedje vóór de witte
verhevenheid van het ledikant, te bewegen. Vlak aan den vloer gaan zachte witte
dopjes open en zwartbruine oogen kijken op, terwijl de smalle kop het nog niet
wenschelijk acht op te komen. Het is Queen, de Russische hazewind.
In muilen en chambrecloak gaat O. zijn bad nemen en ik blijf een tijdje met Queen
alleen. Deze witte langharige hazewinden zijn elegante honden, zij zijn de elegantste
der honden; maar vriendschap zou ik niet met ze kunnen sluiten. Evenmin als met
Cypersche poesen. Nog eerder kan ik vriendschap sluiten met bulldogs. Ofschoon
op het eerste gezicht ook met bulldogs niet, op den duur toch misschien wel. Maar
onmiddellijk kan ik vriendschap sluiten met meer gewone honden. Die zijn goediger
en hartelijker. Een hond zooals Queen er een is, doet mij denken aan een groote
visch-ruggegraat, een geraamte, dat met geitenvel zoude zijn behangen. De rug buigt
opwaarts en ofschoon het galoppeeren mooi is en wedrenpaardenachtig, doet dan
toch weêr het gewoon loopen en kleine draven, op de hooge tengere pooten, toch
denken aan een hoog geladen met schapenvacht bedekt wagentje of een bepakten
witten ezel. Hij vereenigt in zijn voorkomen de visch (ook door den langen smallen
kop), de geit en de kameel. Nu is hij eigenlijk gemaakt om te galoppeeren. Maar ja,
ik zou ook een eerste rangs renpaard niet zoo dadelijk beminnen. De gewone honden
zijn mooi van ons eigen ras. Van bulldogs begin ik te houden als ik iets goedigs of
tevredens in hunne gelaatsuitdrukking zie. Ik heb evenwel er nooit met een omgegaan,
zoodat ik hun kameraadschappelijke hoedanigheden niet ken.
Het Noord-Westen van Nederland heeft geen ouden adel. Wij hebben het patriciaat.
Prachtige schepselen. Er zijn er nú nog, die hetzelfde type hebben als hun zestiende-,
zeventiende-eeuwsche voorvaderen. Maar de oude adel, vertegenwoordigers van
middeleeuwsch familieras, - bij zeer enkele van welke men zelfs het Romeinsche
nog ziet door het Middeneeuwsche heen - die is in Gelderland en Limburg, en deze
Geldersche en Limburgsche adel zijn - evenals de door hen bewoonde landschappen
- uitloopers van Rijnlandsche en Waalsche verhevenheden. Kent gij den eenigen
Nederlandschen ‘burggraaf’? Het is van Aefferden van Roermond. Ik ben met hem
op school geweest in Rolduc. Als jongen van
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twaalf-veertien jaar vertoonde deze, - in den haargroei, en in de aangezichtvormen
met hun uitdrukking, het zuiver middeneeuwsch type. De ‘graven’ uit het Noorden
van Nederland zijn grafelijk sedert het begin der negentiende-eeuw.
Vier menschensoorten lijken hoofdzakelijk beminnenswaard: edellieden en
patriciërs (onontaarde en onverbasterde); kunstenaars; vrouwen met een levendige
conversatie; en vrouwen met een fijn gevoelsleven. Voor, dus te recht geheeten,
beeld-schoone vrouwen bedank ik u wel zeer. Voor even, - zéér gaarne. Maar zij zijn
als zons-opgangen. Zij zijn als een zons-opgang over de vlakte. Heerlijk om zoo iets
te zien. Maar indien de zon maar steeds in het stadium van opgang bleef, - dan kreeg
men allengs wat honger en wat dorst en ‘haakte’ eindelijk naar wat intérieur, wat
home, en wat gekeuvel.
De vrouwen met een levendige conversatie en die met een fijn gevoelsleven zijn
schoone vrouwen. Anders konden zij niet hebben wat alleen te recht een levendige
conversatie en een fijn gevoelsleven wordt genoemd. ‘Beeldschoone’ vrouwen
daarentegen, zijn zelden, hetzij innerlijk, hetzij uiterlijk, geänimeerd. Zij hebben de
rustigheid van godinnen, omgeven gelijk door wierookwolken, door de tot ze
uitgestaarde innige waardeering der mannen.
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Het goede huis
door Elisabeth Zernike.
VI.
ZE gingen door het stille dorp terug naar huis, in den herfstavond. Ze liepen gearmd,
dicht naast elkaar.
‘Wat is de lucht nu zacht aan je oogen, hè?’ zei Jet.
‘Heerlijk, ja; ze rookten als Turken. En de vrouwen begonnen hoe langer hoe
harder te praten, heb jij dat ook gemerkt?’
‘Nee, och, het werd een beetje lawaaiig op 't eind. Maar die burgemeestersvrouw
mag ik wel.’
‘Hm, jij was zoo vlot vanavond, Jet. Je hebt je ook met een grooten blonden kerel
onderhouden, heel minzaam.’
‘Je zeurt.’
‘Toen wij nog aan 't sjoelbakken waren, en jullie deden niet meer mee. Als op een
bal, jullie zaten liever een paar dansen uit.’
‘Het was toch niet - opvallend?’
‘Wel nee, maar ik zag het. Hoe heet die man?’
‘Hovendaal, of zoo iets.’
Ze zwegen een poosje. De donkere huisjes stonden te slapen aan den weg. Ze
zouden nu gauw hun eigen tuintje doorloopen, thuis zijn.
‘Ja’, zei Paul, ‘een dorp is erg aardig, maar je moest je nooit met de notabelen
encanailleeren.’
Jet bloosde. Ze deed dat altijd als ze iets heel onverwachts hoorde.
‘God Paul, vond je het zulke boeren?’
‘Ik weet niet, en ik heb niets tegen boeren.’
‘Nou dan.’
‘Maar ik wil een beetje in opstand komen, een klein beetje; morgen vind ik alles
weer goed.’ Ze spreide haar vingers uit op Jet's arm en kneep dien.
‘Ja, ja,’ zei Jet, als moest ze troosten. ‘Ik ga in eens door naar mijn bed, en jij?’
De herfst bracht regen en wind en nevelgrauw. De eenjaarsche planten van den tuin
rotten weg op den weeken grond. De rozen langs het glibberig middenpad hielden
nog lang wat groene bladeren en een enkele verfomfaaide bloem. Paula, die in den
morgen wegfietste, voelde zich soms als een schilder, stilletjes op zoek naar
kleurenpracht. Daar een vochtig rood daakje tegen den hemel, die toch nog effen
grijs bleef, over zijn heele wijdte doordrenkt van licht. En daar twee oude linden bij
een huis; een paar groote bladeren, dof goud, wiegden nog tusschen de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

335
zwarte takken. Paula voelde haar oogen groot-open, haar wangen frisch en vochtig.
Ze hield niet van Jet's bezorgde wenkbrauwfronsen als ze uitreed. Wacht niet op me
met de boterham, zei ze; ik heb veel patiënten en ik eet overal koek.
‘Maar we kunnen wel laat koffiedrinken.’
‘Och, zooals je wilt; ik dacht dat de huishouding dan uit haar voegen raakte.’
Jet antwoordde daarop niet meer, maar ze zei zich zelf: het is niet aardig me dit
zoo lang na te houden, omdat ik het in 't begin gezegd heb, toen alles me vreemd
was.
Er kwam in hun vriendschap een uiterlijke onverschilligheid, die hen beiden
hinderde. En toch konden ze niet anders. Het is te dwaas, dacht Paula, dat we altijd
zoo teeder zouden zijn en verrukt met elkaar. Een heel losse band, dat is toch het
eenig mogelijke. En Jet begreep wel hoe Paula het wilde, maar het viel haar moeilijk
er naar te doen. Ze kon Paula niet laten weggaan zonder een hartelijk woord, een
uiting van zorg. Ze liep haar achterna tot aan de schuur waar de fietsen stonden.
‘Houd je gemak, meisje, ik kom er alleen wel uit.’
‘O ja, maar zeg, heb je verre patiënten?’
‘Zoo tamelijk, den weg naar Nieveen op.’
‘Hè, in dit weer.’ Jet huiverde; en als ze terug liep naar de kamer, voelde ze haar
laatste woorden als te veel.
Ze begon nu haar werk in huis, geholpen door een klein dienstmeisje. Tegen dat
kind praatte ze graag over de juffrouw. Maar van het meeste dat ze over de
dorpsgenooten hoorde, dorst ze Paul niet te vertellen. Ze had daar ook niet veel
behoefte aan, maar ze was uren alleen in huis en de groote vermoeienis van het
stadsleven kwam ze te boven. Haar gedachten wilden iets omspinnen, iets koesteren.
Nooit had ze zooveel rust gekend als nu. Ze begon met te glimlachen en heel veel
aan Paul te denken. Maar na korten tijd voelde ze zich eerder verder weg van Paul
dan dichterbij. Ik houd toch zoo veel van haar, zei ze, maar 't is of we vervreemden.
Als Paula thuis kwam van haar werk, dan verlangden ze beiden naar een luchtig,
vertrouwelijk woord. Waarheen zou hen dat niet kunnen voeren? Ze kenden de
langzame breede uiting, die zoo diep in het eigen wezen deed zien, en rust gaf aan
't eind, als alles gezegd was. En de woorden die maar dansen bleven, als over een
rimpelloos vijvervlak de kleine zomervliegjes. - Paula was dikwijls moe in den
middag, dan strekte ze haar beenen ver vooruit en zuchtte. Op een aarzelende vraag
van Jet over haar werk, antwoordde ze eens: ik geloof dat ik oud word; waarom zit
ik te hijgen na een beetje inspanning?
‘Maar je komt nu bij zoo veel menschen aan huis, en dan telkens weer afscheid
nemen, dat is vermoeiend.’
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‘Och’.
‘De vrouwen vooral willen je nooit laten gaan. Een man zegt gemakkelijk bonjour.’
‘Ja.’ Paula had zich wat opgericht. ‘Lieve meisje, hoe weet jij dat?’
‘Je denkt dat ik nooit iets weet.’
Haar handen lagen in haar schoot en ze deed haar oogen dicht, ze zag Jet's vagen
glimlach niet meer. Jawel, maar omtrent mannen?
Eens hadden ze zwijgend aan tafel gezeten. Nu ruimde Jet de borden weg, en Paula
streelde de kussens van den divan. Als ik me heel slank maak freule, kom je dan
naast me liggen?’ Jet hief met een rukje haar hoofd op.
‘Goed, maar jij aan den buitenkant.’
‘Zoodat ik er desnoods kan afrollen; kom dan gauw.’
En dan lagen ze naast elkander, heel stil, en wachtten op hun eigen woorden. Het
was een bijna zoele herfstavond. De boomen stonden roerloos, als hoopten ze zóó
hun laatste bladeren te behouden. Jet tuurde omhoog naar den grijzen hemel.
‘De lucht is als een groote deken over ons heen,’ zei ze.
‘Ja.’ Maar Paula had haar gezicht in een kussen gedrukt. Ze zwegen. Zacht, voor
zich zelf, probeerde Jet haar woorden. Als ze begon met een vraag: weet je wie hier
vanmiddag geweest is?, dan zou Paul er dadelijk iets achter zoeken. Maar: ik heb
iemand bij me gehad, dat klonk weer zoo plechtig. Ze moest er een gooi naar doen,
natuurlijk; zeg, Paul, - ook weer niet al te luid en losjes.
‘Zeg, ik heb bezoek gehad van Henri Hovendaal.’
Paula draaide zich met een ruk om. Nu lag ook zij met haar gezicht naar boven
gekeerd.
‘Wanneer?’
‘Vanmiddag.’
‘Zoo, dat 's om je adel.’
‘O, ja? Je zou nooit zeggen: om je geld, dat vind je te banaal. Maar adel is even
gewoontjes, eigenlijk.’
‘Ik zou kunnen zeggen: om je smerige duiten, als ik dat dacht. - Maar Hovendaal
is rijk; Henri, bedoel ik.’
Jet zweeg. Dat Paul nu zoo geprikkeld was, ze moest wel moe zijn.
‘En praatte hij over zijn vee?’
‘E-ja; - dertig koeien heeft hij.’
‘God Jet.’
‘Is dat te veel, of te weinig voor een rijk man? Ik weet het niet. Ik bedoel: waarom
zou hij over zijn vee hebben gesproken.’
Het bleef even stil, niets bewoog aan den zachten, grauwen hemel. Het donker
viel. 't Was Jet of ze keek in den voorbijen middag. Ze kende Henri Hovendaal nog
nauwelijks; dien eenen keer had ze hem ontmoet
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bij den burgemeester, en dan nu. Toch zou ze zeker nooit een man beter zien. Het
rauwe van zijn kinderlijkheid - en - Nee, waarom zei ze dat? Ze hoorde den donkeren
dreun van zijn stem. Ze wilde glimlachen, maar het was alles nog te ernstig. Nu
keerde ze terug tot den avond. Ze wist niet meer wat Paula gezegd had.
‘Paul, weet je, hij vertelde eerst van zijn huis. Hij zegt, dat de menschen het niet
mooi vinden, net een bordpapieren kasteel, maar hij ziet het zoo anders.’
‘Ja, ja’.
‘Doordat hij er een gelukkige jeugd doorleefde. Later heeft hij veel gereisd.’
‘En heeft andere huizen gezien.’
‘Hij zei: ‘Wo die Heimat liegt, das ist mir erst aufgegangen im fremden Land.’
‘Sjonge, stond dat in zijn Baedeker?’
‘Ik weet het niet.’
‘Overigens zou je een open oog kunnen houden voor al je eigen bezittingen.’
‘En zou jij maar niet van den divan afgaan?’
Maar Paul stak haar hand uit en Jet legde er de hare boven op.
‘Laat me nog even.’
‘Natuurlijk.’
‘Je hebt heelemaal gelijk, Jet, en je bent zoo mild.’
‘Ik weet niet, ik heb toch ook mijn intuïtie. Jij laat je soms wat voorstaan op de
jouwe, dat vind ik best, maar’....
‘Maar nu sta jij voor. Is dat ooit eerder gebeurd, dat jij gelijk had? Ik vind het zoo
eenig, ik zou erg graag een beetje vloeken, zoo van: verdomme.’
Ze liet zich van den divan glijden en leunde er haar hoofd tegen aan. ‘Jij hebt ook
je intuïtie, en ik zou dat nooit bedacht hebben; jij neemt je plaats in naast mij, zeker.’
‘Stil nou’, zei Jet.
‘Vertel dan verder; hij begon over zijn huis, en, ik durf niet vragen: waar eindigde
hij mee.’
‘Hij vroeg of ik eens bij hem kwam, met jou, maar ik weet niet precies waar hij
woont?’
‘O kijk. Ik zou je ook kunnen brengen, tot waar zijn muurtje begint.’
Ze duidde uit. De Molenweg tot aan een kroegje, dan een eind pad door de velden,
links, ja. En verderop kwam struikgewas, dat vormde zoo'n aardigen berm langs het
pad. Dan: een muurtje en een boomgaard daar binnen; in den uitersten hoek een soort
ruïne, waarachtig, alles heel antiek. Maar ze moest in godsnaam niet van het huis
schrikken.
‘Is het zóó leelijk?’
Paula hief even haar handen op. Ja, ik kan het niet helpen, ja. En
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toen lachten ze allebei. ‘Zie je, het is bijna onnatuurlijk monstrueus, alsof een heks
het betooverd had.’
‘Was het dat maar, dan kon het veranderen.’
‘Bijvoorbeeld als een vrouw het uit liefde wilde bewonen.’
‘Bijvoorbeeld.’
Wanneer denk je te gaan, wilde Paula vragen, maar ze hield die woorden in. Ze
had Jet immers al ver meegevoerd door haar sprookjesvergelijking. Nu moest ze halt
houden. Ai, kwam nu het groote leven voor Jet? een beetje laat, maar toch nog? Ze
zou haar bijna benijden. Een muurtje en een ruïne, en dan het huis. Jet zou niet
terugdeinzen, ze had zoo'n taaie kracht in zich. Henri Hovendaal kwam haar tegemoet
langs het weggetje. Hij groette eerbiedig, vroeg; wilt u binnen gaan? En Jet, in haar
statigen, even te loomen gang, beklom het bordes. Neen, ze zou haar niet benijden,
nee, arme Jet.
‘Bruusk stond Paula op. Zal ik de lamp aansteken?’
Ze spraken nu wel een week lang niet over Henri, maar in Jet's oogen bleef een
heimelijke glans. Als ze na een uur van zwijgen, Paula plotseling aankeek, dan zou
ze liefst vergeving willen vragen voor haar gedachten. Soms zei ze: Waaraan denk
je, Paul? en dat was een stille kreet om verlossing van haar eigen overmatig gepeins.
Maar Paul hoorde dat niet, Paul had altijd wel een verhaal bij de hand en geloofde
licht wat ze zelf vertelde. En wanneer ze zich maar opgewekt voelde, dan beleefde
ze veel. De wonderlijkste dingen, en de meest alledaagsche; maar het verschil viel
weg, wanneer ze er van sprak.
De oudjes die ze bezocht, hadden geen wijzere taal dan de kinderen, de kleine
boer leefde niet veel anders dan de groote. Ze had een sterk geheugen, maar dat
hinderde haar niet in haar fantasie: als ze veel wist, kon ze ook veel aanvullen; het
overbodige vergat ze. Jet luisterde met den ouden bijkans onbewogen glimlach. Als
vroeger? nee; er kwam een zacht kloppende onrust in haar, zij wilde nu ook praten,
- niet zoo vlot als Paul, en zonder spot. Ze voelde wel, dat ze zich, eenmaal begonnen,
heelemaal geven zou. En Paul wilde dit misschien niet, ze waren vrienden, maar....
Het was altijd zoo geweest dat zij luisterde, als een moeder. Het kind omvatte de
wereld, maar ergens daar buiten, zwijgend, stond de moeder. Hoe kon ze Paul
beduiden dat zij nu kind geworden was? Iederen morgen nam ze zich voor Henri te
bezoeken, en iederen middag stelde ze het uit. Ze wist niet waarom; ze zei zich zelf:
hij zal zeker niet thuis zijn vandaag, of hij heeft heel druk werk, en kan me toch
eigenlijk niet ontvangen. Dan zou ze zoo teleurgesteld zijn. Maar eens zei Paul: loop
een eindje met me op, Jet, het is zulk prachtig weer. Ze was blij en sloeg haastig een
mantel om. Met lichte hand reed Paula haar fiets. Ik heb weinig
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patiënten, zei ze, kan wel eens op mijn voeten gaan. Ze liepen gearmd en hieven
beiden hun gezicht op in de zonnige, ijle herfstlucht.
‘Heerlijk.’
‘Ja, heerlijk.’
‘Nu is 't of ik alleen oogen heb en voeten, de aarde is zoo veerkrachtig.’
‘Maar ik heb ook een mond,’ zei Jet, ‘daarmee zuig ik de lucht naar binnen.’
Paula lachte. ‘Een mond is mij te gecompliceerd.’
Ze liepen een poosje zwijgend, het dorp lag nu achter hen.
‘Als ik jou was, ging ik vast niet naar mijn huishouding terug, niet dadelijk.’
‘Hoe moet dat dan met het eten? ik heb nergens voor gezorgd.’
‘We eten eieren, met krentebrood, hè ja, dat doen we.’
Een beetje schuchter zei Jet: ja, best. Ze zag het kroegje waarvan Paul gesproken
had; links sloeg een pad af, dat moest ze volgen. Nu liet Paula haar los.
‘Ik ga recht-uit; als jij dat weggetje neemt, kom je bij het huis van Hovendaal.’
Jet wist geen wederwoord.
Toen Henri haar uitgeleide deed, vroeg hij naar juffrouw Weevers. Ze zei: mijn
vriendin heeft natuurlijk altijd haar werk, daarom ben ik alleen gekomen.
Terwijl ze sprak, wist ze: nu schuif ik Paul op zij, en dacht meteen: het zal haar
immers niet kunnen schelen; toen vergat ze dat alles. Maar op den terugweg was het
toch Paul, tegen wie ze praten moest. - Het huis valt me mee, misschien doordat het
van binnen zoo aardig is. Een beetje popperig, ja, maar dat geeft een veilig gevoel,
en met een enkel meubeltje heb je het knus. Wat doet het er toe hoe de wanden zijn
van buiten? Je ziet ze niet. We hebben thee gedronken in de erker; die is zoo smal,
dat we na elkaar moesten gaan zitten. Loopt u eerst door, zei Henri; het was of hij
me insloot. Maar dat zou ze niet aan Paul vertellen, nee, nee. Ze schudde haar hoofd.
Paul begreep misschien niet goed wat dat zijn kon: een huis. Het wezenlijke ervan
nestelde toch in je eigen hart. Ze voelde haar oogen vochtig worden. Zooals ze daar
hadden gezeten: hij in de smalle vensternis; toen was er die stem in haar gaan
murmelen: hier wil ik blijven, hier wil ik blijven. En in vreemden angst voor zich
zelf was ze opgestaan. Hij bleef nog zitten. Ze keek op hem neer. Beiden waren ze
niet meer zoo heel jong. Hij had een kale kruin, en het grijzig blonde haar daaromheen
leek zoo zacht. Oude mannen hadden dat zoo, maar oud was hij toch nog niet. Ze
wilde haar handen om zijn hoofd leggen. Nu moet ik gaan, zei ze, en toen hadden
ze elkaar even, recht in de oogen gezien.
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Ze liep het heele huis met hem door. Ergens boven was een kleine hoekkamer. Er
hingen geen gordijnen, en het licht viel er onbestemd. Henri zei: dit is mijn atelier.
Ze zag een schildersezel, een ruw houten tafel, een krukje. En aan de gepleisterde
wanden hingen olieverf-doekjes, allen klein en kleurig, allemaal bloemen. Aarzelend
vroeg ze: ‘schildert u nooit iets anders dan bloemen?’
‘Neen,’ zei hij, ‘vindt u het eentonig worden?’
Maar eentonig was niet het juiste woord. Die sterke kleuren, de dikke vette verf,
het al te reëele. Het was heel kinderlijk, en het ontroerde haar; ze kon dit niet aan
Paul vertellen. Maar als Paul dan ook eens door het huis liep met hem, en in die
hoekkamer kwam? Groote god, zou ze zeggen.
Stil, ze waren er nu nog samen, Henri en zij, en het hinderde niet dat hij knoeide
met zijn verf. Nu hoorde ze weer Paul's stem: je hebt heelemaal gelijk, Jet, je bent
zoo mild, en dat was ook geweest naar aanleiding van hem. Zou Paul dan nooit echt
hebben lief gehad?

VII.
Ze keek om zich heen - dit was de kamer waar ze woonde met Paul - haar eigen huis.
Laatst had ze gezegd: het is me of ons leven met elkaar nog in de toekomst ligt, heb
jij dat ook? En Paula antwoordde: ja, het moet nog een beetje wennen, hè?; toen
hadden ze beiden voor zich uitgestaard. En nu was het al verleden geworden. Zoo
gauw; - het was heel mooi geweest, en het ging voorbij. Hoe lang het geduurd had
kon ze niet meer zeggen. En al trouwde ze niet met Henri, dan zou ze toch dit leven
niet opnieuw kunnen beginnen. Het was afgedaan, zonder dat ze het had gewild. Ze
legde haar handen gevouwen in haar schoot. Ik ben heelemaal niet jong meer, prevelde
ze, acht en dertig; Paul is zes jaar jonger. Maar hij is voor mij gekomen, voor mij en hij geeft niets om Paul. Dit was haar eerste liefde. Liefde - dat klonk zoo mooi,
warm en diep. Ze huiverde even. Toen Henri haar kuste en streelde, had ze gezegd:
ik ken al deze dingen niet - vind je dat vreemd? En hij lachte, alsof hij haar nauwelijks
had gehoord. Wanneer trouwen we? vroeg hij; en trok haar op zijn schoot. Zijn oogen
waren toen anders dan ze ze nog gezien had, en er kwam een slappe trek om zijn
mond. Hij fluisterde iets, maar ze kon het niet verstaan. En toch hield ze van hem.
‘Wanneer trouwen we?’
‘Ik weet niet’.
‘Heb je familie?’
Ze schudde haar hoofd. ‘Ik heb alleen Paul’. Maar terwijl ze dat zei, voelde ze
niets voor Paul. Ze ging weer naast hem zitten, en nam zijn hand. ‘Houd je van me?’
Wat had hij grove, dikke vingers. Ze had dat niet moeten vragen. Ze had het Paul
nooit gevraagd. Dit was anders,
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natuurlijk, héél anders. Ze was niet naïf, het leek soms maar zoo. Hij zei: Ja; ik heb
dadelijk geweten dat je mijn vrouw moest worden.
‘Dien eersten avond?’
‘Ja’.
‘Het is wonderlijk’.
Nu herdacht ze iedere ontmoeting met hem. - ‘Mijnheer Hovendaal, houdt u van
de natuur?’ ‘Zeker, freule’ - en toen praatte hij ineens over zijn jachthonden. Dat
was dien avond bij den burgemeester, en Paul had hen bespied. Ze zag, terwijl hij
vertelde, een oude plaat van een jachtpartij - paarden en honden in een herfstig bosch.
Misschien had er zoo'n plaat wel gehangen in haar ouderlijk huis. Haar vader was
een groot liefhebber geweest van de jacht; ze had hem niet gekend. 't Was haar of
een ver verleden terug kwam. Ze stamde uit een oud geslacht - ze zou Henri's naam
moeten schrijven onder den haren, bij haar eigen dun takje van de familieboom. Ida
Susanna, huwt met Henri Hovendaal. Later zou niemand meer iets van hen weten.
Ze stond op en liep langzaam naar de deur. Ze zou haar werk doen, voor Paul. Ze
moest nu niet het gevoel hebben dat alles voorbij was, - juist nu haar leven opnieuw
begon. Maar toen hij haar zoende, werd het zoo vreemd in haar - alsof alle gedachten
van vroeger weg gingen uit haar hoofd. Stil, straks kwam Paul thuis; - ze moest voor
het eten zorgen. Maar ze steunde met haar handen op de rechtbank. Toen hij haar
zoende.
Ze gingen beide wel merken dat Henri's naam niet veel werd genoemd. Paula zou
vragen: wanneer komt hij? - en dan antwoordde Jet als terloops. Toch schoot Paula
heel goed met hem op, en Jet luisterde graag naar hem. ‘Jij weet hem zoo uit zijn
tent te lokken,’ zei ze eens.
‘Nota bene - wie heeft hem tot liefdesverklaringen gebracht?’
‘Misschien - was daar niet zooveel toe noodig. Maar hij praat met jou over alles.’.
Paul wilde niet vragen: en met jou?’ Ze begreep het te goed.
Op een avond kwam ze thuis van den dokter, dien ze over een patient had
geraadpleegd. Bij het binnenkomen trof haar Jets bleekheid. Jet zat naast Henri; hij
hield haar handen vast, maar het was toch of hij boudeerde. Zij, Paula, voelde dat ze
wat praten moest.
‘Zeg, die dokter is een schlemiel....’ Niemand vroeg: ‘hoe zoo?’ en ze wist het
zelf niet recht.
‘Hij heeft Freeriks beleedigd; Freeriks is voorzitter van het Groene Kruis en zal
er geen gat in zien den heelen rommel te verdonkeremanen. Nou - en - zitten jullie
op een droogje? - geen thee gezet? Wie drinkt er een schnaps met me?’
‘Ik graag’, zei Henri.
‘Dacht ik wel. Jet, wil je voor dit keer een oogje dicht doen?’ Ze zei nooit
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meer: freule, op Jets verzoek, ‘want Henri was zoo democratisch.’ Toen had ze toch
gelachen. Henri, op zijn kasteel? die koopt zich nog eens een ‘van’.
Na één wijngrocje wilde Henri weggaan.
‘Ik verjaag je toch niet? man, blijf zitten’. Maar terwijl ze het zei dacht ze: het is
voor Jet een kwelling. En ze had al eens eerder gemerkt dat ze graag wreed wilde
zijn. Waarom? waarom spotte ze fijntjes met Henri, terwijl Jet hem wilde aanvaarden
zooals hij was? Ze vond in Jet niets belachelijks, en dikwijls ontroerde haar die stille,
late liefde. Henri ging, gelukkig. Het kwam haar voor dat Jet hem aarzelend volgde
naar de buitendeur. Zij zelf zat bij de tafel en steunde haar hoofd in haar handen. Het
afscheid duurde lang. Ze dacht aan een boek van Fontane.
Een jonge vrouw was voor 't eerst met haar echtgenoot alleen - op de huwelijksreis.
En daar ze van Milaan naar Zwitserland gingen, kwam er al gauw een tunnel. En na
dien tunnel - de vrouw vertelde het vele jaren later aan een vriendin - ‘wusstte ich,
welchem Elend ich entgegen lebte’. ‘Mein Gott’, zei de vriendin.... ‘het is wel
vreeselijk, und dann gleich ein Tunnel’. - Ja, nu waren de gewoonten zoo veranderd
- hielp het wat? Jet was dikwijls alleen met Henri en ze zou wel al door veel tunnels
zijn gegaan. Nu kan ze zich nog van hem losmaken, zouden de menschen zeggen.
Natuurlijk zijn onze gewoonten beter. Maar’Jet kwam binnen. ‘Ben je moe, Paul?’
‘Nee, maar ik denk’.
‘Waarover?’
Paul keek op; die regelrechte vragen verwonderden haar. Het lamplicht lag over
Jets blonde hoofd gespreid. Ja, ze zag bleek.
‘Over jou - en of je je al heelemaal gebonden voelt aan Henri’.
Jet ging zitten; ze bloosde en antwoordde niet dadelijk.
‘Och - gebonden? misschien, in alle vrijheid. Of klinkt dat als een frase? Ik houd
van hem, en dan kan je toch niet anders’.
Het was heel stil en ze keken voor zich uit. Dan zei Jet weer, langzaam: ‘Dacht
jij dat er een keus overbleef?’
Paula schudde haar hoofd. ‘Voor jou niet - voor niemand wellicht - we doen
allemaal maar zooals we gedreven worden....’
‘Ja’.
‘Jij dezen kant, en ik dien; het één is niet beter dan het ander. Dit heb ik kort
geleden geleerd, van jou. Kon ik het nu maar voor altijd vasthouden.’
‘Waarom zou je dat niet kunnen?’
Ze haalde even haar schouders op. ‘Ik weet niet - straks ontglipt het me weer....’
Jet vroeg niet verder. Ze voelde haar oogen wijd-open en ze zat roerloos. Paul vergat
ze. Een groote rust in haar maakte haar gelukkig. Ze vroeg zich niet af, of dit wel
duren zou, zooals Paula had gedaan. 't Was of ze luisterde; ze hield haar adem in en
haar lippen sprongen
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open. Dat ze van hem hield - dit had ze niet eerder zóó geweten. Hoe klein werd nu
hun gekibbel van dien avond. Ze had gezegd: ik wil Paul dit huisje cadeau geven,
dan kan ze er altijd wonen. En Henri antwoordde: ‘neen, waarom zou je dat doen?
waarom niet een huur, een lage huur desnoods?’
‘We zullen dat geld toch niet noodig hebben?’
‘Misschien niet - maar je kunt nooit weten. Bovendien lijkt het me voor Paul zelf
niet goed’.
‘We hoeven haar niet meer op te voeden’.
‘Maar het is onaannemelijk voor haar’.
‘Goed, ik doe het voor mezelf, ik zou het haar willen aanbieden’.
Hij was kregelig geworden. Zij meende dat hij te veel aan geld hechtte, en werd
bedroefd. Hij probeerde het bij te leggen, hij zei nog eens: een lage huur - maar ze
antwoordde niet meer. Toen kwam Paul en vroeg of ze zich al heelemaal gebonden
wist aan Henri?
Nu stak ze haar hand uit en voelde Paula's krachtigen greep.
‘Meisje’.
‘Ja Paul, zoo gaat het. We weten zelf niet dat we nog op het leven wachten - dat
we nog vrouw zijn - en dan - ik weet niet, soms denk ik dat het eigenlijk tragisch is’.
Ze trok haar hand terug. ‘En jij voelt het ook zoo, anders had je al lang geprotesteerd.’
Ze glimlachte. ‘Zullen we naar bed gaan?’ Maar ze stond niet op. ‘Later denken we
aan dezen avond terug. Ik heb met Henri gekibbeld; ik wilde je dit huis cadeau doen
- daar was hij tegen’.
‘Maar lieve Jet’.
‘Ja. Waarom zeg ik het je nog - achteraf; ik vond het zeker nogal aardig van me
zelf - en nu wordt het straks Henri's huis’.
‘Een veilige gedachte; 't is of ik zijn hand al boven ons hoofd voel. Ik meen het;
en wat zou het mij niet bezwaren - een heel huis.’
‘Henri zei: een lage huur was beter voor jou’.
‘Natuurlijk, hij heeft gelijk’.
Ze stonden op en omhelsden elkaar.
‘Weet je wel hoè gelukkig je worden moet?’
Jet schudde langzaam haar hoofd. ‘Nee?’
‘Zoo, dat het mij gelukkig maakt naar je te kijken’.
‘Zal je me dikwijls komen opzoeken?’
‘Vreeselijk dikwijls. Ik zie me al je hek open zwaaien - en Henri mocht wel tol
heffen’.
‘Hij is heusch zoo'n geldwolf niet’. Ze lachten beide. ‘En gaan we nu ook nog
slapen vannacht?’
Voetje voor voetje liep Paula door den tuin, met gebogen hoofd, als werd ze geboeid
door haar eigen stappen. Warm scheen de zon in haar
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nek. ‘Ik ben gelukkig geweest in mijn eenzaamheid’, prevelde ze, - ‘echt gelukkig en morgen is het uit. Ja, waarom dacht ze dat? - wilde ze het dan voorbij hebben,
nu?
Jet kwam niet in dit huis terug, maar zou met Henri op het kasteel wonen. En zij,
Paul, ging hen morgen begroeten. Dan, daarna, moest ze nog gauw eens terug komen,
en daarna heel gauw weer. Toch zouden al die bezoekjes haar leven niet maken.
Maar zoo'n enkel avonduur, als de eenzaamheid mild werd en vruchtbaar, dat kon
een leven zijn. Traag liep ze voort langs den meidoornheg. Het leven duurde wel
làng. Wat had ze al niet in veel huizen gewoond, voor veel vensters gezeten. Het was
vreemd dat ze in donker, onhoorbaar, haar weg kon vinden langs trappen en door
kamers, die ze nooit meer zien zou. Soms droomde ze zich terug in Jets oude huis;
ze zat in een schommelstoel en luisterde naar haar eigen stem. Dan, plotseling, vroeg
tante Geeske waarom ze haar boterham liet staan; ze moest nu haar keukenschort
afdoen en binnen komen. ‘Laat me toch,’ dacht ze - ‘hij zal sterven,’ en ze hoorde
haar rokken kraken, terwijl ze zich over het bed van mijnheer Mijnholt boog. Dan
werd ze wakker, denkend: maar mijnheer Mijnholt heb ik nooit verpleegd. Wakend
droomde ze voort. Wist ze nog wel van zijn rommelkamer, gelijkvloers? En boven
was het net een tooneel, doordat ze altijd voor dien grooten spiegel zat. - Leopold. Ze glimlachte. Kijk, dit had ze vooruit kunnen weten, dat ze nu denken zou: Leopold.
Haar herinneringen zaten aan een lang snoer, en dat gleed soms door haar handen.
En ze kon het ook laten vallen - verloren ging het toch niet, - en nu wilde ze aan het
heden denken. Daar stond hun eenige zonnebloem, hoog als een koning temidden
van een veldje onkruid. Jet noemde dat: den nieuwen aanleg - want ze had er zelf
gespit en gezaaid. Aardig was haar teederheid voor dien éénen forschen plant. Ze
zou de bloem in haar hand wegen: een kilo, zei ze - stellig. En op een morgen was
hij haar ineens boven het hoofd geschoten. ‘Grooter dan ik’ zei ze - ‘zie je wel?’
‘Maar het scheelt niet veel; ga eens net zoo staan? Ja - kop iets meer omhoog, en
je armen weg.’ En met een aarzelend lachje vroeg Jet: ‘ben ik nog niet aan verwelken
toe?’ - Neen, het kwam haar voor dat Jet jonger was geworden, sinds ze Henri had.
Hoe kinderlijk kon ze zijn arm nemen en naar hem opzien. Henri wilde het zoo,
onbewust. Och, en dan vertelde ze van haar verleden. Hulpeloos had ze in de wereld
gestaan, en de wereld was slecht. Niet waar? Ze glimlachte erbij, want ze wist niet
hoè slecht. Een vrouw wist dat nooit - en dat was misschien nog haar bescherming?
Ze streelde voortdurend Henri's handen. Zij, Paul, liep dan dikwijls de kamer uit de deur trok ze goed in 't slot. Toe maar, dacht ze, verknoei al die mooie jaren nu
met je blanke stem. Hulpeloos? maar je had toch je voorname koelheid; hoe benijdde
ik je die. Freule Swengers - je naam
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alleen hield ons in toom. En ze werd stilletjes bedroefd, omdat Jet zoo veel liet
verschrompelen. Maar een volgend keer, onverwachts, sloeg haar de ontroering
anders. Ze zag hoe Jet naar Henri luisterde - hij sprak over niets bijzonders. Telkens
noemde hij een naam. ‘Ik heb een sterk geheugen voor eigennamen,’ zei hij. ‘Juist’,
antwoordde Jet. Ze spotte nooit, ze nam alles met gelijken ernst op. Haar liefde moest
wel heel groot zijn. En ze had nooit eerder van een man gehouden. Heur haar begon
te grijzen, maar ze noemde Henri geen enkelen naam die eenmaal vol wonderlijken
klank was geweest. Met deze liefde zou ze een oude vrouw worden en sterven. Ja,
wat kon het leven kort en doorzichtig zijn.
Later, dien zelfden middag, ging ze naar het kasteel. Ze wilde wat bloemen
neerzetten. Lang had ze geaarzeld voor de zonnebloem. Hij is van mij - had Jet
gezegd, den dag van haar trouwen. Nu was maar de vraag: wáár wilde ze hem terug
zien? Paula hield zijn ruwen stengel omvat. Neen, ze kon hem toch niet afsnijden,
ontwortelen? en dan voor zich uitdragen naar het kasteel als een geweldige,
vlammende kaars? Andere bloemen zou ze er brengen. Ze liep bij den kweeker binnen
en zocht zich een arm-vol uit. Ze was blij dat Jet terug kwam. Weer samen praten brokstukken van zinnen, lachen, en net doen of Henri er niet bij was - heel even zoo
doen. En zich een beetje aanstellen - daar liep Jet altijd weer in. Als ze bijvoorbeeld
luid-op vroeg: en wat heb je voor me meegebracht? - dan zou Jet schik hebben om
die kinderlijke sans-gêne. ‘Nou vind je, dat ik dat niet behoor te vragen, hè? maar
zelf schrijf je op iedere briefkaart: Hier koop ik wat voor je, hier zijn zulke mooie
winkels. Het duizelt me van alle weelde waarin je getast hebt.’ Stil, nu wordt Jet
bang, dat haar geschenkjes niet mee zullen vallen, en ze haalt ze gauw tevoorschijn.
Het doet er niets toe wat het is, voor haar, Paul, maar ze kust Jet. ‘Je bent de lieverd’.
Henri moest er eigenlijk niet bij zijn, - en hij is juist overal, hij loopt voor hun voeten.
‘Hè, zou jij even mijn handtasch willen halen? - hij staat nog in het rijtuig, denk ik.’
‘Ja - graag.’ Nu hooren ze hem in de gang loopen, nu op de trap. Ze moeten hun tijd
benutten.
‘Dus je hebt wel erg genoten?’ en ze legt een gretigen nadruk op ieder woord.
‘O ja’, zegt Jet, ‘ja, zeg’ - en dan verliest ze zich in de beschrijving van een
hôtelkamer. Lang voor ze daarmee klaar is, komt Henri terug, - en hij heeft werkelijk
de tasch in zijn hand; - zoo is hij nu eenmaal. Ze hoort dus niet meer wat voor sprei
er op het bed was. Goed - ze praten over iets anders. Eén ding is gelukkig: Henri
houdt niet van bier.
Het hek knarste nog. Ze bleef even staan, binnen de omheining van den tuin, en
keek op. Neen, ze wilde niet altijd weer zeggen dat het huis leelijk was, het zou heel
kinderachtig zijn dat te doen, en Jet deed het stellig ook niet. Maar voor Jet was het
een ander geval: ze had de ziel lief.
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Overigens was het dwaasheid, den bewoner de ziel van het huis te noemen.
Ze zuchtte en liep ineens weer voort. - In de keuken schikte ze haar bloemen. Zou
Jet heusch terug komen? zou ze blij zijn? Misschien was het beter haar niet af te
wachten. Ja, ze ging er een klein beetje tegen op zien. De bloemen, overal verspreid,
zouden genoeg zeggen. Maar als Jet heel moe was, liep ze regelrecht naar haar
slaapkamer. Dáár vond ze geen bloemen. Het bed, met zijn overhangende sprei, sliep
en wachtte. Ze hoefde hier aan niets of niemand te denken. De droom nam haar op
en wiegde haar. Als ze ongelukkig was geweest met Henri, dan kwamen alle vroegere
jaren terug en stonden groot en beschermend om haar heen. En den volgenden morgen,
was ze uitgerust, en zei zich zelf dat nu haar leven van getrouwde vrouw pas begon.
Zoo'n huwelijksreis kon toch eigenlijk niet meegelden.
Maar wanneer moest ze Jet begroeten, als ze het vanavond niet deed?
Ze ging in de serre zitten en dacht na. Morgen heel vroeg? morgenmiddag? - een
langdurig hoofdschudden. Natuurlijk zou ze nu blijven. Jet rekende op haar, Jet, die
in München in den trein was gestapt, denkende: thuis zit Paul. Ze strekte haar beenen
voor zich uit, en sloot haar oogen.
Arme Jet - hoe dikwijls was ze aangeland bij liefde's weemoed. Kort voor haar
huwelijk nog, wilde ze het afmaken. Niet om zoo'n onbelangrijkheid als hun kibbelen
over haar huisje, maar omdat het heel moeilijk te verdragen was dat een man zoo
anders lief had dan een vrouw. Henri - iedere man wellicht. Er waren vrouwen, die
alleen hun eigen-liefde met zijn duizend kleine geslepenheden konden dulden. De
man - een onbehouwen bonk. Hoorde zij tot die vrouwen? Ze stond op en liep naar
het raam. Een oogenblik was het of ze niet denken kon, toen prevelde ze: Roel, als
jij er nu nog was, dan vroeg ik je je meening hierover. Een mooi ding om met jou te
bepraten. Je durft niet goed te beginnen, hè? Nou, dat doe ìk wel, en ik zeg een boel
ondoordachts. Dan val je me ineens in de rede - je baardje trilt ervan. ‘Noem je zoo'n
schepsel een vrouw? ontworteld, afgesneden van de aarde? ‘Stil Roel, niet dadelijk
zoo heftig; maar ‘ontworteld’ is misschien juist het goede woord voor mij. - Nu
vervaagde zijn beeld, en ze stond te peinzen, turend uit het raam. Ze liep maar rond
op de wereld, en als ze dacht zich ergens heelemaal thuis te zullen voelen, dan kwam
tòch nog een onrust naar boven, als een laatste hunkering. Altijd zocht ze het goede
huis, en ze zou het zeker nooit vinden. - ‘Want wij hebben hier geen blijvende stad,
maar wij zoeken de toekomende.’ - Hoe dacht ze aan deze woorden, die ze nauwelijks
wist te kennen? Hoe vreemd en mooi was dit. Langzaam, de woorden éen voor éen,
herhaalde ze hem: want wij hebben hier geen blijvende stad - en tuurde weer naar
buiten. Ongemerkt was de avond gekomen.
(Slot volgt).
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Sphinx,
door Edward B. Koster.
Beweegloos aan 't portaal der eeuwen ligt
De aloude Sphinx in sluim'ring van graniet,
Der tijden stormen delgden 't wonder niet,
Rimpelden slechts het schrander aangezicht.
Onwendbaar blijft de strakke blik gericht
Naar tijden ondoorgrondbaar, en hij ziet
Geslachten gaan en komen in 't verschiet,
Van dadenrijke aeonen 't machtig dicht.
En daalt de schemer neev'lig om de leden
Van 't wonderdier, dan komt het licht gegleden
Van de overoude maan, en samenspraak
Van ongeweten dingen wordt vernomen
Door de woestijn, die eenzaam ligt te droomen,
En in haar 't reuzenlijf als verre baak.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Is. Querido, De Oude Waereld, Het Land van Zarathustra, III,
Morgenland, Amsterdam, Scheltens en Giltay, 1921.
Querido, die den eersten der vorige maand vijftig jaar geworden is, schijnt met zijn
jaren nog toe te nemen in werkkracht en productiviteit. Nog was ik niet gekomen tot
de lezing van dit derde deel zijner ontzagwekkender reeks ‘De oude Waereld’, toen
alweêr een nieuw boek, M a n u s P e e t , een vervolg op de beide J o r d a a n -deelen,
mij werd thuisgebracht. En wélk een boek: 560 dichtbedrukte bladzijden! Wie behalve
deze enorme werken ook nog al Querido's critische bijdragen en karakteristieken in
diverse bladen lezen wilde, zou waarlijk moeite hebben hem bij te houden. Getuigde
niet iedere regel onmiskenbaar van zijn zéér bizonderen geest, men zou dezen
miraculeus vruchtbaren en veelzijdigen schrijver kunnen verdenken er, als vele van
zijn fransche voorgangers, een ‘nègre’ op na te houden - zoo niet twéé’!
Is deze, na Bilderdijk in de nederlandsche letteren ongekende productiviteit nu
wel bevorderlijk voor het gehalte der producten? Onnoozele vraag! Bevorderlijk
voor de aesthetische waarde van kunstwerken kan een zoo haastige voortbrenging
natuurlijk nimmer zijn. Men vrage liever, of er schade te constateeren valt. En zoo
ja, waaruit zij dan zou blijken. Welnu, wat M o r g e n l a n d betreft.... laat ik beginnen
met te zeggen, dat ik bij mijn bewonderend lezen der eerste hoofdstukken van dit
nieuwe deel in de Oude-Waereld-serie, tot mijn groote verbazing en blijdschap
meende dat het onmogelijke mogelijk geworden was, dat hier n.l. het
tegenovergestelde van ‘schade’ mocht worden vastgesteld; een stijging, een
vooruitgang in beheersching vooral, laat ik liever zeggen: in rust van meesterschap.
Deze eerste hoofdstukken, ze schenken ons, met m.i. nog versterkte kracht, het beste
van wat ook aan ‘Koningen’ en ‘Z o n s o p g a n g ’ hun groote waarde gaf:
dichterlijk-visionnaire. beschrijving, hevig doordroomde plastiek, een grootsch en
onvergetelijk b e e l d . Doch zie, bij verdere hoofdstukken kon ik dezen indruk niet
vasthouden. De plastische kracht, ofschoon telkens weer opduikend, verminderde
daar ook évenzooveel malen, en wat er voor in de plaats trad: de hoogst interessante
mededeelingen - door hun welsprekendheid wel zeer overtuigend - omtrent de
geheimzinnige schoonheden en verschrikkingen der Egyptische en andere oude
godsdiensten... ze bleken, op zich zelf genomen, zoo schoon niet. Het komt mij voor
dat Querido's zonder twijfel zeer soliede gefundeerde kennis, zijn terecht geprezen
eruditie, hier niet voldoende a r t i s t i e k v e r w e r k t werd, verwerkt
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n.l. in zijn ziel vóór hij trachtte er kunst van te maken; het belangwekkende, boeiende,
van het schoone te onderscheiden, het behoort nu eenmaal tot de moeilijke taak der
critiek - gelukkig de lezer-leek, die zich van zulke subtiele onderscheidingen niets
behoeft aan te trekken en zich alleen maar afvraagt: houdt deze lectuur mij gespannen,
wekt zij indrukken en gedachten bij mij op, ja dan neen.
Ook wat compositie betreft, lijkt mij dit nieuwe deel in de reeks (wier geheele
compositie waarschijnlijk eerst na vele jaren te overzien zal zijn) de mindere zijner
voorgangers. Het valt uiteen in twee wel-gemarkeerde gedeelten. Het eerste handelt
over Haman van Hammedatha en diens inwijding in het mysterieuse gedachteleven,
vooral, der egyptische priesters, het tweede over Xerxes, zijn voorbereiding van den
veldtocht tegen Griekenland, zijn gesprekken met Ruba, den Meed, en zijn...
beschouwingen over de helden en heldinnen, de goden en godinnen van Homerus.
Ja, zijn beschouwingen. Ook daar wel telkens plastiek, sterke dramatiek ook (ik denk
aan de scène waarin Xerxes den zoon van Prexaspes doodschiet; ik vergeet ook zijn
levendige gesprekken met Ruba niet!) maar toch veel meer: sterk persoonlijke
dichterlijke beschouwing, essays zou men bijna willen zeggen, essays over die groote
legendarische, die heerlijke figuren uit Ilias en Odyssee, essays gezet op naam van
Xerxes, en waarin ook wel telkens gepoogd is, door diens zeer subjectieve
opmerkingen, karakteristiek van den Groot-Koning der Perzen te geven, maar waarin
het toch nog méér te doen schijnt om de - misschien niet zoo heel veel van die van
Xerxes verschillende - dichter-indrukken van Querido zelf. Waarlijk, het kwam mij
hier en daar voor, alsof hij zich onwillekeurig met Xerxes vereenzelvigde, alsof hij
vergeten was, dat hij niet zichzelf, maar zijn groote epische figuur liet mijmeren over
Achilles en Agamemnon, over Helena en Aphrodite. In die mijmeringen, op zichzelf
genomen, vond ik wel zeer veel schoons. Maar ik acht er ál te veel plaats aan gegeven,
ik acht ze te schaden aan den gang en den totaalindruk van het E p o s als zoodanig.
Men kan dit aanmerkingen noemen. Ik-voor-mij zou voorloopig liever willen
spreken van.... marginalia, opmerkingen, notities gemaakt in den loop eener groote
gebeurtenis, als hoedanig ik in de eerste plaats de verschijning van Querido's epische
reeks beschouw. Zooals gezegd: definitieve critiek - indien er al ooit zoo iets mogelijk
is! - zou pas kunnen worden geleverd na de voltooiing dier romanreeks. Best mogelijk,
dat dan ook b.v. de minder bevredigende compositie van dit deel, dat ook de.... in
dubbelen zin: homerische, afdwalingen zich vanzelf verklaren en oplossen in het
geheel. Het geheel, dat Querido wellicht reeds overzien kan, wij niet.
Wat ik speciaal bewonderd heb in dit M o r g e n l a n d is de tegenstelling van het
Grieksche en het Oostersche, en de pracht van beide, die door deze contrastwerking
zoo fel aan den dag komt. Daarvoor - ik erken
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het volmondig - was het weergeven van Xerxes' mijmeringen den schrijver ten zéérste
dienstig.
H.R.

Marie Koenen, Limburgsche Verhalen, Amsterdam, Mij. voor Goede en
Goedkoope Lectuur, 1922.
Gelukkig als ik was met de gave verschijning dezer zuivere, beminnelijk-zachtaardige
dichteres, vond ik meermalen gelegenheid, op deze plaats, Marie Koenen warm en
onverhuld te prijzen - hoe jammer dus, dat ik ditmaal niet zal kunnen loven zonder
eenig nadrukkelijk voorbehoud!
Dit voorbehoud betreft ten eerste, en zeer bijzonderlijk, de taal dezer Limburgsche
Verhalen. Ik lees hier van een pad, dat.... v e r d w i j n t (pag. 7); van een punt, die....
a f g e s l o t e n w o r d t (7); van eene heg, die.... e e n e i n d e v i n d t (7); van een
nachtnevel, die parels ....n a l a a t (7); van een straatje, dat d w a r s l a n g s eene heg
loopt (11); van den geur van.... z o n (71). Ik zie staan: het viel haar ineens b i j (8);
ze bukte zich.... o p d e k n i e ë n (8); niemand v a n a l l e m a a l had het ooit gezien
(12); w a t m o e s t e r m e t d a t g o u d ? (24). En meer van dat moois. Al hetgeen
van te meer belang is, wijl de schrijfster een bijzondere voorkeur voor het gewijde
aan den dag legt. Want indien, naar de populaire zegswijze, de afstand van het
sublieme naar het ridicule ontnuchterend kort pleegt te wezen, zoo grenst ook zoowel
het gemeenplaatsige als het sentimenteele zéér na aan het gewijde. En het blijkt uit
de onverzorgdheid van haar taal, dat Marie Koenen zich daarvan niet steeds bewust
is geweest.
En dan moet van de hier te geven bespreking het derde der vier vertellingen van
het bundeltje gestrengelijk uitgezonderd blijven....
Dat derde verhaaltje - geschiedenis van onheilvollen boerenhartstocht, getiteld
D e Z u s t e r s - heeft intusschen de negatieve verdienste, dat wij er een duidelijker
begrip door krijgen van aard en aanleg van deze schrijfster. Immers Marie Koenen,
door de lariekoek van hoogdramatische bewogenheid van dit zonderlinge historietje,
vermag niet ons tot iets méér te bewegen dan tot een toegeeflijken glimlach.... het
dramatische is nu eenmaal haar terrein niet. Deze schrijfster is.... ja, misschien óók
niet een zuiver lyrisch, doch meer een overgangs-temperament tusschen het lyrische
en het epische. In haar wijze van aanschouwen der dingen uit zich een sterk verlangen.
In de drie overblijvende vertellingen: D e M o e d e r G o d s i n d e h e g ; D e
m a d e l i e f j e s en D e G o d s v l a m , is duidelijk voelbaar dat de schrijfster niet
uit meer uiterlijke voorliefde, doch veeleer uit innerlijke noodzaak een stuk leven
ter behandeling nam, dat wij als w e l t f r e m d zouden kunnen karakterizeeren. De
drie verhalen liggen alle op het terrein der gewijde legende. Zijn nu legenden te
aanmerken als een proza zonder veel innerlijken vorm, -

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

351
in de verinnerlijking van de gewijde atmospheer harer verhalen, in de ontwikkeling
van het hier beschreven leven, in den glans en in de stilte van die atmospheer, heeft
zij wel gelegenheid gevonden van eene zachte kracht en van onmiskenbare originaliteit
te doen blijken - ook al komt in den aandachtigen lezer een enkele maal de gedachte
op, dat in deze dichteres eene mengeling van het ouderwetsche en het moderne zich
soms hinderlijk manifesteert. Het eigenaardig wezen dezer vertellingen ware bij
benadering aldus te definieeren: de eigenlijke inhoud van het verhaal gaat spoedig
aan ons voorbij, terwijl eene zachte bekoring blijft voortleven in onzen geest. Er
wordt verhaald met eene zachte, gelijkmatig klinkende stem, die op den langen duur
steeds dieper dóórklinkt en eene zekere stemming wekt. Doch het wekken van, de
t o e l e g tot het wekken van de beoogde stemming brengt soms eene zekere
zorgeloosheid mee, die misschien nog te verdedigen ware, had de schrijfster er zich
niet door laten verleiden tot wat ik niet anders dan lichtzinnigheid kan noemen. En
niet slechts tot de boven gesignaleerde taal-lichtzinnigheid -: Marie Koenen moge
tevens bedenken dat het eigenaardig, verborgen rhythme harer vertellingen slechts
kan ontspringen aan vrome aandacht en waarachtige verrukking, nimmer aan praatlust
en breedsprakigheid. Waar het hart vol van is, daar loopt inderdaad de mond van
over. Maar schoonheid ontstaat slechts dáár waar de uiting wordt beheerscht (en
beperkt!!) door strenge aesthetische wetten.
Opmerkelijk zijn, in deze verhalen, de menschen. Noch van Melia (uit D e
m o e d e r G o d s i n d e h e g ) die tevergeefs het geluk wachtte en haar dagen in
eenzaamheid zag voorbijgaan; noch van den zatten vader in D e M a d e l i e f j e s ,
die zijn jongen bijna in den dood dreef; noch van diens vrouw, die haar gezin weldra
geruïneerd zag; noch zelfs van de malle stijfkoppige Anne-Marie uit het
quasi-dramatische D e Z u s t e r s kan beweerd worden, dat zij, in hunne
bedrongenheden, zwaar onder den last van het leven gebukt gingen. Zij zijn allen,
ook al hare andere figuren, of hun weg leidt naar ellende of naar geluk, - ze zijn allen
onzegbaar t r o t s c h , lieden van geestelijken hoogmoed, met een bedenkelijk tekort
aan deemoed tegenover de ontzaglijk-heerlijke, ontzaglijk-huiveringwekkende
Waarheden-des-Levens. En ja - dàt is het, wat aan het dieper wezen van dit boekje
ontbreekt, en dat peinzen doet over Marie Koenen: hier is geen wezenlijke deemoed.
En is deemoed, het besef van eigen kleinheid, niet een zeer essentieel bestanddeel
van w a a r a c h t i g e vroomheid?
Ik ben hier genaderd tot een symptoom van onwaarachtigheid in dit werk....
En wat is toch het speciaal L i m b u r g s c h e in deze verhalen?
D.TH.J.
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Alfred Hegenscheidt. Starkadd. Drama in vijf bedrijven. Bussum. C.A.J.
van Dishoeck. 1920.
Dezer dagen heb ik mij in den Macbeth mogen verdiepen; gelezen en gezien
herhaaldelijk heb ik dit grootsche drama van brandende heerschzucht en verraderlijken
moord, van tragische begeerte die haar tuimelend verloop heeft en in zich zelf haar
noodlot vindt. En nu ik Starkadd heb gelezen, zag ik stralender nog de onvatbare,
bijna bovenmenschelijke schoonheid van Shakespeare's Macbeth voor mij verrijzen.
Want een vergelijking drong zich onwillekeurig aan mij op. Ook hier, in Starkadd,
de nobele, beminde koning der noorderlanden, die in nachtelijken, lafhartigen overval
sterft terwille van zijn kroon. Van den goede koning Troth óók kon gezegd worden
als van den grijzen Duncan: ‘En dan, dees vorst regeerde zoo zachtzinnig, is geweest
zoo'n klaar bestuurder, dat zijn deugden als engelen zullen pleiten tegen 't
verdoemelijk onttronen hem’, gelijk Jacobus van Looy in schoone woorden de
Engelsche tekst wedergaf.
Starkadd is de skald en de held aan wien het land zoo veel gaat danken dat hij een
mededinger lijkt te gaan worden van 's konings zoon. Hem, Starkadd, werd reeds de
hand van Helga, de dochter van den koning toegezegd en wie weet hoever hij het,
door de kracht van zijn triomfen, eens nog brengen zal. Ingel, de zoon des konings,
ziet dit gevaar wel, doch hij zou tot daden van groote beteekenis niet in staat zijn;
Saemund, een hoveling, zijn daemon en drijfveer, gelijk Lady Macbeth het is van
den thaan van Cawdor die koning worden wil, zooals het hem op de heide voorspeld
is, Saemund giet het vergif van angst en argwaan in Ingels bloed en drijft hem tot
den vadermoord. Terwijl Starkadd op de wilde zeeën den vijand bestrijdt, beklimt
Ingel den troon. Als in Macbeth worden moordenaar en daemon gewroken door de
krachten der onschuld.
Maar terwijl Macbeth, de moordenaar, dé tragische figuur is van Shakespeare's
drama, het middelpunt van verachting en mededoogen, blijft Ingel flets en schimmig,
terwijl de onschuld, die wreken komt, al des schrijvers liefde heeft. Deze ook is meer
dan enkel onschuld en wrake, meer een symbool van heldendom en dichterschap;
zijn tragiek is zijn geestelijke eenzaamheid. En dat is van het moderne drama het
beste, het sterkste. Deze ‘eenzaamheid van wie te schoon zich weten, deze
nooit-aflatende pijn van ontnuchtering en verbazing in de ziel van een omtrent wien
gezegd werd:
‘Hij ook is een van de onzaalge zaalge
wier wezen veel te wijd is voor dees wereld
En wier geluk slechts op het lijden bloeit’.

En dit, deze volle nadruk op het eenzaamheidsmotief wordt verklaard door den datum
dien dit werk draagt. Het werd geschreven in 1898 en is nu herdrukt. Starkadd kan
niet leven in een wereld van kleine heerschzucht
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en verraad en ook nadat hij deze verfoeilijke elementen met het recht van de wraak
heeft vernietigd, wenscht hij koningstroon noch koningsdochter. Helga heeft zijn
liefde en steun van noode en roept om hem, doch hij vlucht naar de zee die hem lief
is boven alles. Maar schoon deze liefde onstuimig is en echt, zij bezit toch nog niet
de allerdiepste elementen van zielsverlatenheid en wereldonttogen-zijn, zij hebben
nog niet het mystiek verband met het heelal dat zijn vlucht zou doen rechtvaardigen.
En ik geloof dat een èven ernstig, even beschaafd dichter van d e z e jaren, den held
en den Skald een menschelijker mededoogen zou hebben verleend, hem zou hebben
gemaakt tot een man die, zijn eenzaamheid dragend als bloesem van smart en geluk,
in raadselige en toch eenvoudige liefde zich geven zou aan het volk en de vrouw die
hem riepen.
Toch is de bezieling in dit drama het sterkst en het rhythme het meest bewogen,
daar waar Alfred Hegenscheidt den dichter spreken laat. Kenmerkend voor Starkadd
is deze zang van zijn mijmering.
‘'k Stond op een zachten avond aan den steven,
Verzonken in die zelfde mijmeringen,
Waarin 'k zoo hopeloos verloren ging;
Mijn mannen wisten dat zij ongestoord
Me moesten laten in die oogenblikken,
Want, of het nog zoo pijnlijk was, ik minde
Dat wroeten in mijn eigen, leege borst.
Ik staarde in de opgewoelde zee en voelde
Mij half wellustig op en neer gaan met
De kiel die, stijgrend, door de baren boorde’.

En zijn kracht uit zich in deze regels, waar hij de zoete zangers van het verdorven
hof hekelt:
‘Een dichter zijt ge, laat me toch eens zien,
Hoe zoo'n bijzonder mensch er uitziet: kijk,
Het kleed is van fluweel, dat's voor de vrouwen;
Dat beetje trieste zinlijkheid in 't lied
Dat is 't fluweel van een geslacht van mannen,
Zielszwak en mat, en die uw lied bedriegt.
Waar zal uw zieltje wonen? In uw lijf mensch;
En dieper, berg ze er waar het leven stijgt,
Word zelf eerst man en zing dan wat ge zijt’.

Een man is Starkadd, een wilde droomer, maar nog niet volledig mensch. En het
gedicht waarin zijn lot bezongen werd, is ernstig en eenvoudig doch zelden geheel
bevredigend of bekorend.
J.D.W.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

354

D.A. Bueno de Mesquita, De Geschiedenis van Gulzigen Tobias, Venn.
Letteren en Kunst, Amsterdam.
H a b e n t s u a f a t a l i b e l l a ! Daaraan dacht ik, toen ik eenigen tijd geleden een
van de weinige, en zeker een van de beste bundels met ‘short stories’ die in onze
litteratuur bestaan bij stapels op de markt zag liggen. En ik dacht er nu weer aan,
toen ik dit aardige prentenboek, verleden jaar eerst verschenen, eveneens bij vele
exemplaren tegelijk in een tweede-handsch-boekwinkel aantrof, die blijkbaar den
nog aanwezigen voorraad van den uitgever had opgekocht.
In de voorrede tot zijn ‘Literarische Phantasiën’ zegt Busken Huet: ‘De critiek is
dan (wanneer men bij voorkeur aan de levenden denkt) vaak niets anders als een
bedachtzaam en volkomen natuurlijk protest tegen de hosannah's of de verguizing
der oningewijden’.
In een dergelijk lot van een boek ligt wel degelijk zekere verguizing van de zijde
van uitgever, publiek, of wel van beiden, en wat Mesquita's prentenboek betreft,
moet mij hier een bedachtzaam protest uit de pen.
Dat dit prentenboek ten eenenmale afwijkt van het tegenwoordig gangbare slappige
en zoetige soort, waarin de kinderen zich zelf in de allernieuwste mode zien
promeneeren en recipieeren, is om te beginnen een goede eigenschap, en als het hier
en daar misschien een beetje ouderwetsch is in den min gunstigen zin, dan heeft het
daarom slechts de gebreken van zijn kwaliteiten.
Er is verbazend veel in dit boek te zien. Het geeft, tot een verhaal verwerkt, de
volheid van indrukken die een bezoek van een heelen dag aan Artis nalaat. De Gulzige
Tobias is namelijk een jongetje dat een dagje naar onzen Amsterdamschen dierentuin
gaat, maar al de meegebrachte versnaperingen zelf opeet, niet zonder daarbij de
teleurgestelde dieren met ongevoelig vertoon te tarten, en dat daarvoor door zijn
boos geweten en verstoorde maag met een naren droom wordt gestraft.
Men ziet al dadelijk, op de eerste der gekleurde prenten, de entrée van onzen
dierentuin met de rijen papegaaien en kakatoe's, die er den bezoeker met gekrijsch
ontvangen. Tobias, de snoepgrage knaap, passeert ze zonder de gebruikelijke hulde,
en ook de geestige apen, met oogen glimmend van verwachting en de dolste sprongen
van begeerte, blijven gespeend van den inhoud van het lekkere zakje. Evenzoo de
olifanten, beren en verschillende hoenders. Ook bij de bekende brug met al het
watervogelvolkje blijft het jongemensch zich ostentatief te goed doen. Het gevolg
is natuurlijk dat hij thuis bij het middagmaal niets kan nuttigen. 's Nachts komen de
olifanten hem afhalen, brengen hem naar het terrein van de misdaad, en leveren hem
over aan de apen. Te water op den rug van een zwaan wordt hij nu tot den gier geleid,
die hem opneemt en naar de maan voert, door wie hij verslonden wordt met huid en
haar.
Het moet erkend worden dat de afwisseling van ongekleurde en gekleurde
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prenten, van Caldecott's picture books nagevolgd, het hier niet heelemaal doet, omdat
de ongekleurde niet vlot genoeg zijn. Ook zijn sommige platen, bijvoorbeeld reeds
de van compositie en kleur niet aantrekkelijke omslag, en de wat conventioneele
hemelgroep met de maan, wel wat huisbakken en ‘rieken naar de olie van arbeid.’
Maar verder biedt dit prentenboek met al zijn lustige bedenksels, met zijn treffelijk
geobserveerde dieren, zijn typische stukken tuin, allerlei vreugdigs en leerzaams.
Ook de droom-fantasiën zijn voor het meerendeel kostelijk: de optocht van olifanten
met het lantaarndragende beertje voorop in den zomernacht, de ontvangst door het
dolle apengespuis, de vaart op den vijver tusschen zwanen, pelikanen en eenden; en
vooral de aankomst bij de gieren, uilen, valken en andere vogels. Het laatste geval
is werkelijk mooi van kleur, evenals het nachtgezicht waar de poezen over de daken
wandelen.
Dit is een prentenboek dat een beter lot verdiend had. De teekenaar heeft blijkbaar
ernstig gestudeerd om deze menigte beesten van allerlei soort in hun typische
verschijning en houding te kunnen vertoonen, en ze in zoo natuurlijk samenspel te
groepeeren. Het kind, dat het boek in handen krijgt, zal er telkens nieuwe vondsten
doen, de teekenaar is kwistig en weinig opzichtig met zijn aardige bijkomstigheden.
Zie bijvoorbeeld op een der ongekleurde prentjes de muisjes en de slak, die den stoet
gadeslaan, en het verontwaardigde gezicht van het hurkende wasbeertje als de tractatie
aan zijn neus voorbijgaat.
Er zijn stellig teekenaars, die hun vinding handiger kunnen lanceeren, en ook dit
is een kwaliteit. Alles kon minder picturaal en nadrukkelijker van voordracht zijn:
vooral de ongekleurde platen, die wel kinderlijk gedacht, maar nog niet kinderlijk
geformuleerd zijn. Maar het geheel is een zeer genoegelijk boek voor de jeugd,
waaraan talent en geest besteed is.
C.V.

‘De droomster’ van Thijs Maris in den kunsthandel Kleykamp.
Sedert kort heeft de Kunsthandel Kleijkamp in Den Haag ter bezichtiging gesteld
een uit buitenlandsche verzamelingen, laatstelijk uit Engeland, afkomstige schilderij
van Thijs Maris, betiteld als The Dreamer.
Gehuld in haar wijd en sleepend gewaad en gezeten op een witte tuinbank, is zij
heengegleden in sluimering, toen de schemer daalde. Tegen een bankleuning is haar
groote, volle gestalte, meisje en vrouw tegelijk, zoetjes aangezonken. Het hoofd, vol
van droom achter de gesloten oogen, het lijdelijk gebogen hoofd, met de teeder-rose,
bloesemende wangen en de weelderige vracht van licht-rossig, blond haar, steunt
losjes op het blank-rond linker-handje, dat zich aan de leuning éven nog houdt. De
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afhangende rechterhand vat het spinrokken nauwelijks maar. Het ruime sleepgewaad,
met de bollende mouwen en de beugeltasch aan het middel, is, als een tooverkleed,
in een groenig-grijze tint, waardoor een zachtgelig schijnsel heenwemelt als een vage
schemering van bloemenharten. Een aansluipend, wit poesje vleit met zijn donker
kopje naar de afhangende hand. De fijne, licht-doorzeefde schaduw van ijl geboomte,
dat in grijs-groenen toon tegen de mat-grijze lucht achter haar staat, overhuift de
droomster. Een vervloeiing van droom is er in heel de omgeving, in heel de
omringende atmosfeer, die vol geheim is en vol fluistering.
Het is eigenlijk in het geheel niet een voorstelling van een aan droom en mijmering
overgegeven ‘meisje’, niet een bepaalde, zij het ook ‘dichterlijk opgevatte’,
droomster-figuur, die wij hier voor ons hebben, al kunnen wij vrouwelijke
lichaamsvormen, de bloeiende ronding van rose wangen en volle, zacht-roode lippen
ook duidelijk onderscheiden. Het is alles verruimd, verwijd tot een algemeenheid,
vergeestelijkt tot een openbaring van schoonheid, die niet in woorden is te vatten,
zooals àl het bizondere, bepaalde in den geest des waren kunstenaars groeit en rijpt
tot een schoone algemeenheid.
Wat Thijs Maris hier schiep, was geen droomfiguur in een landschap. Het was het
lied van den Droom, dat hij dichtte.
H.F.W. JELTES.

L. Pilichowski in de kunstzaal Kleykamp.
De groote invloed, die van de Fransche schilderkunst uitging, na het midden der 19e
eeuw, en zich in alle cultuurstaten van Europa als een vernieuwende en
levenwekkende kracht deed gevoelen, bleef voor de slavìsche rassen lang zonder
gevolg. In Parijs was er voor de Russische kunst, na haar debuut op de Centennale
in 1900, veel belangstelling en wellicht ook verwachting van de onbekende oerkracht
van dit geweldige ras; maar de slavische schilderkunst bleef ver beneden datgene,
wat de litteratuur van dit ras aan geheel Europa heeft gegeven. Er zijn wel Russische
en Poolsche schilders, maar er is geen Russische of Poolsche schilderkunst, de
eerstgenoemde stond, aan het begin dezer eeuw, geheel onder den technischen invloed
der Fransche kunst.
In het werk van dezen Poolschen schilder L. Pilichowski gevoelen we nog den
verouderden academischen stijl en de sombere atelier-romantiek van een tijd, die
wij reeds lang vergeten en ver achter ons waanden. Onwillekeurig komt een wereld
vol bonte, kinderlijke verbeelding en stille huiselijkheid ons voor den geest.
Deze ouderwetsche romantiek doet me denken aan de winteravonden, als buiten,
tusschen de gierende windvlagen en de neerkletsende regen, het droef-zangerige
geroep van de ramenas-venter weerklonk. Dan, onder
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het gelig-gouden schijnsel van een ouderwetsche tafellamp, zaten wij over de tafel
gebogen; in naïeve bewondering verzonken in plaatwerken der oud-vaderlandsche
litteratuur. Later kwamen de nieuwe illustraties, die waren eerst prachtig en al het
andere bleef onaangeroerd. Het waren houtgravures naar werken van Piloty en Makart,
ook Doré en Holman Hunt, ik vond ze verbazend mooi en in tegenstelling met al het
vorige: erg natuurlijk. Maar sterker nog en veel duidelijker zou ik dit alles later zien
en gevoelen. Het was in mijn jongensjaren, in de benauwende atmosfeer van het
schellinkje; hier zag ik het tastbaar, in volle werkelijkheid van kleuren en bewegingen:
menschen, koningen, muzikanten, edelen, zelfs paarden, werkelijke paarden, alles
in schaterende kleuren en schitterend licht of soms in geheimzinnig donker. In de
huivering van een koortsdroom, met verhitte wangen en schitterende oogen, gebogen
over de ijzeren balustrade van den engelenbak, heb ik al deze ouderwetsche romantiek
als een wonder aanschouwd, maar in deze sfeer, van huiselijkheid en kinderlijke,
argelooze verbeelding, konden we genieten van datgene wat ons heden geen genot
meer geven kan. En zelfs de herinneringen ervan, ze zijn mij liever, dan het werk
van dezen Poolschen schilder, dat mij deze lang vervlogen tijden in herinnering
bracht.
Er zijn hier ook portretten van Pilichowski, maar als ik bedenk, met welk een
grenzenlooze inbeelding J. Veth en Haverman door Plasschaert indertijd
beschoolmeesterd werden, toen zij hun beste werken voortbrachten, dan....?
P.C.H.

Tentoonstelling van Duitsche beeldende kunst in Pulchri Studio.
II.
Er is, naar aanleiding van de 19de Jahrhundert Ausstellung in 1906, in Duitschland
veel geschreven en geredetwist over de beteekenis en het doel van deze retrospectieve
tentoonstelling. De voorstanders wisten de beteekenis ervan, in verband met het
bijzondere Duitsche volkskarakter, dat op deze tentoonstelling zoo duidelijk op den
voorgrond kwam, hemelhoog te verheffen; de tegenstanders vonden dat deze
tentoonstelling een schitterend bewijs leverde van volkomen gemis aan oorspronkelijk
picturale aandrift in genoemd tijdvak. De tendenz der eerstgenoemde groep was
geborneerd chauvinistisch, van de tweede groep kan men zeggen dat ze niet minder
geborneerd was, maar - modern.
Natuurlijk hebben deze beide uitersten veel bijgedragen tot verbreiding van de
heerschende wanbegrippen omtrent de Duitsche kunst en wel in het bijzonder die
der 19de eeuw. Maar afgescheiden van dit pro en contra en het stof dat deze
tentoonstelling deedt opwaaien, was het een onmisbare gelegenheid, voor de meer
objectief gezinden, om zich een over-
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zicht te vormen van de schilderkunst der 19de eeuw. Deze tentoonstelling, waarvoor
- als ik me goed herinner - Prof. Haman een Führer schreef, omvattende drie bandjes,
werd door sommigen onvolledig genoemd. Hoeveel te meer moet dit het noodlot
zijn van een tentoonstelling zooals Pulchri-Studio er een bevatte. Over hetgeen wij
hier noode moeten missen, zou ik dus verder kunnen zwijgen, echter niet over datgene,
dat hoewel visueel eveneens onbemerkbaar, door ons innerlijk wordt ervaren en voor
den geest komt bij de aanschouwing van vele dezer werken, die door reproductie
reeds bekend zijn. Om over de kunst van andere volken zich een oordeel te vormen,
staan ons allerlei handboeken ten dienste, maar het origineele werk is en blijft het
zuiverste object voor onze waarneming. Hiertoe dient deze tentoonstelling, die ons
het kunstwerk onmiddellijk onder de oogen brengt.
Om echter de meer eigenaardige karakteristiek van de Duitsche kunst volledig te
leeren kennen, vooral in hoeverre zij in haar volksaard verschilt met de onze, zou
men hier enkele van de voornaamste vertegenwoordigers van de Duitsche
schilderscholen van de eerste helft der 19de eeuw moeten aantreffen. Dit was het
tijdvak waarin de graphische en technische factoren op den achtergrond kwamen en
de romant ek en de eigenaardige groep der Nazareners, die veel overeenkomst hadden
met de later gevormde Engelsche broederschap der Prae-raphaelieten en waarmede
ten onzent Arie Scheffer verwantschap toonde.
In de tweede helft der 19de eeuw - die deze tentoonstelling hier gedeeltelijk
vertegenwoordigt - komen de reactie tegen de romantiek en de drang naar het
naturalisme, als een vernieuwend tijdperk der kunst, naar voren. Den schilders was
het, alsof ze in een nieuwe wereld traden en hun oogen van uit het duister plotseling
in het volle daglicht staarden.
De 19de eeuw vormt het tijdvak waarin, zeker in meerdere mate dan voorheen,
de kunstenaar als het ware buiten de gemeenschap treedt; hij wordt meer en meer de
eenzame en talloos worden de tragische levens, van hen, die het noodlot bestemde
tot kunstenaars. Ook in Duitschland was het lot van den plastischen kunstenaar in
dit tijdvak soms droef en zwaar, in vele opzichten wellicht drukkender dan in Frankrijk
en Engeland. De vier hoofdfiguren der Duitsche schilderkunst in de 19de eeuw: A.
Menzel, A. Feuerbach, Leibl en Marées hadden, hoe ook onderling verschillend in
levenslot, kunstbegrip en levensaanschouwing, een fatum gemeen, dat als zoodanig
het tijdvak: 1850-1880 in zijn ontoegankelijkheid voor kunst het somberst
karakteriseert. Geen van deze vier hoofdfiguren der Duitsche schilderkunst van de
19de eeuw is tot volledige ontwikkeling gekomen van zijn innerlijk wezen of tot de
harmonische verhouding van den substantiëelen inhoud zijner kunst. En toch, wat
een rijkdommen doen zich vermoeden in hun nagelaten werken, wat een
onverwoestbare
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kracht en verlangen naar het hoogste spreekt er uit. Was het wonder, dat in een
tijdvak, nuchterder dan ooit te voren, waarin alle levende verlangens naar kunst
verdorden, zij ten slotte aan roeping twijfelden? Wat zij daardoor te weinig en wij
heden wellicht te veel begeeren: vrijheid en zelfstandigheid, het zijn de verre bakens
waarop wij steeds blijven aansturen.
De belangrijkste figuur in de Duitsche schilderkunst der 19de eeuw, is, hoe dan
ook beschouwd: A. Menzel.
Menzel is de autodidact, wiens graphische arbeid reeds aanvangt in een
lithographisch atelier in zijn geboortestad: Breslau. Hij was een dwergachtige figuur,
met een overgroote eerzucht, die, ten koste van alles, het groote begeerde en zijn
ontembaren, bovenmatigen geest en werkkracht zoo vaak aan het kleine versplinterde.
Zijn eerzucht en zijn enorme werkkracht vergenoegden zich te vaak met het schijnbaar
groote en het uiterlijk indrukwekkende.
In hem leefde de gepersonifiëerde reactie tegen het romantisme en voor hem
bestond slechts datgene wat met de handen te vatten was. En toch, ondanks dezen
rationalistischen karaktertrek van zijn geest, is zijn arbeid zelden verstard intellectueel,
nooit oppervlakkig en achter alles stroomt het onstuimig bloed van een ras-schilder,
maar een die zijn geest en werkkracht gedisciplineerd had tot de subalterniteit van
een ambtenaar. Het was hem om het even, als hij maar een aanleiding vond om te
werken.
Zoo is hij ten slotte geworden, toen de rationalist en de chroniqueur van het
18de-eeuwsche hofleven uit den tijd van Frederik de Groote, zijn innerlijk wezen
geheel overwoekerd hadden. Ik geloof dat wij heden, tegenover deze figuur, voldoende
afstand en gegevens hebben, om dit alles te kunnen overzien. Toen na den dood van
Menzel de werken uit zijn begin-periode te voorschijn kwamen, kreeg men een
verrassenden blik op deze, reeds zoo gecompliceerde, schildersnatuur.
In 1845 en 1847, dus voor zijn bezoek aan Parijs, ontstonden er, onder meer, een
tweetal interieurs, waarvan het laatste op deze tentoonstelling aanwezig is. Deze
uiterlijk minder belangwekkende werken, komen mij voor als een hoogst
belangwekkend verschijnsel in de Duitsche schilderkunst der 19de eeuw. Ik wil
vooral den nadruk leggen op het reeds bekende ‘Balkonzimmer’ uit 1845, uit de
Nationalgalerie te Berlijn.
Het geluk wil, dat Menzel niet, zooals in het belangrijke ‘Théâtre Gymnase’ er
latere bijschildering in aangebracht heeft. Het is een hoogst eenvoudig gegeven; een
kamer zonder menschen, aan de vensterzijde een penantspiegel en een halfgeopende
balcondeur waarvoor witte gordijnen, even bewogen door den wind. Het zonlicht
schijnt, getemperd door de witte gordijnen, naar binnen en reflecteert op de wanden,
de vloer en de verdere meubels. De dag dat Menzel dit eenvoudige interieur, naar ik
meen in de Ritterstrasse te Berlijn, schilderde, had een der be-
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langrijkste keerpunten in de ontwikkelingsgeschiedenis der nieuwe Duitsche
schilderkunst kunnen worden. Menzel bezat alles om dit te kunnen volbrengen; wat
hij echter miste was: geloof en inzicht in de beteekenis van zijn roeping als schilder.
Maar hij stond geheel en al alleen en niemand verstond juist dit voornaamste in hem,
zoodat hij er toe kwam het zelve evenmin te zien. ‘Toen Menzel Kuglers Geschichte
Friedrichs des Grossen verluchte, was hij de beste illustrator van Europa, maar
niemand wist het. En toen hij begon te schilderen was hij impressionist, die de
wereldroeping van de groote Fransche meesters, reeds eenige tientallen jaren eerder
had kunnen vervullen, maar hij werd door zijn tijd en omgeving gedwongen aan zijn
geniale ontdekkerslust te twijfelen en zich zelven geweld aan te doen’.
Met deze woorden van K. Scheffler, wil ik mijn beschouwing over Menzel
besluiten.
P.C.H.

George Hogerwaard in de Laan van Meerdervoort.
Een naakte mannenfiguur, gehurkt, spannende zijn boog, hoofd en oog gericht naar
het doel en zijn rug naar den toeschouwer gekeerd, vormt de graphische uitnoodiging
van dezen schilder aan ons menschen van de straat. En de bezoeker, aan deze
symbolische uitnoodiging gehoor gevende, vindt er een aantal werken van dezen
schilder, zonder eenigerlei catalogiseering of inleiding, ter aanschouwing gesteld.
Waarom? Is drukwerk te duur, dan is een pen en inkt nog steeds goedkoop. Op de
toegangskaart, een voorwerp van oneindig minder beteekenis toch, vond ik een,
buiten alle verhouding, gedrukt nummer. Cijfers, getallen zijn van groote materieele,
soms ook symbolische beteekenis. Een oude, niet onvernuftige Griek zocht in zijn
wijsgeerig stelsel alles tot getallen te herleiden en een zeer moderne sfeer in kunst
en haar beschouwing zoekt de zoo moeilijk te onderscheiden wezensinhoud der kunst
in formules en cijfers te bepalen; sommigen zelfs denken het onbestemde in den
oorsprong reeds te kunnen uiten in getallen. Er zijn wellicht menschen, die van deze
mathematische zekerheid in kunst griezelen, maar dit zijn de weekelijk en romantisch
gestemde naturen, die als paardenvliegen, ook dazen genoemd, zullen rondzoemen
om deze bomvrije, mathematisch en hermethisch gesloten monumentale ruimte - der
zekerheid.
En naast dit monumentale graf der kunst zullen wellicht de beoefenaars der
mathesis, bedenkend dat alles ijdelheid is, weer aan het schilderen gaan van
dood-eenvoudige dingen. Om nu niet verder af te dwalen van deze tentoonstelling,
zou ik den schilder willen verzoeken, den hopeloos dwalenden leek en bezoeker
voortaan een handreiking te geven om hem tot de hoogte van zijn ‘Gedankenmalerei’
op te heffen.
P.C.H.
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Albert Servaes,
door dr. Jozef Muls.
HET schilder-worden is bij Albert Servaes een epische worsteling geweest, die niet
zonder invloed is gebleken op het tragisch uitzicht van zijn kunst.
Het schilderen lag hem in de ziel. Hij ging er natuurlijk naar toe. Het was hem een
nooddruft als eten of drinken of slapen. Zoolang dat maar kinderspel scheen mocht
het wel van vader, 's zondags, als tijdpasseering en om braaf te zijn. Maar toen het
bleek dat er op school niets werd uitgericht, dat de uren er vergingen in droomend
turen door het raam, in het verholen nateekenen van de beelden aan den wand, zoo
dat de meester den onverbeterlijken leerling herhaaldelijk moest buiten zetten, dan
moest er wel wat anders op gevonden worden om de toekomst van den knaap niet
hopeloos te verbeuren.
Vader had te Gent een groote kruidenierszaak en hij deed den jongen reizen voor
zijn handel. Zoo zou er tenminste wat practisch inzicht in komen.
Twee en twintig dagen in de maand zat hij voortaan in den trein en hij bezocht
van oost tot west al de steden en dorpen van Vlaanderen met zijn reistasch vol
monsters. Maar de klanten trok hij zich niet veel aan. Al zijn belangstelling ging naar
wat er van uit den trein te zien was: de wisselende landschappen die voorbijschoven,
de boomgaarden wit in de lente en vol gelend of blozend ooft in het najaar, de velden,
de verspreide hofsteden, de luchten en de wolken. Wat als afleiding bedoeld werd,
bracht hem nader tot de kunst. De natuur werd zijn eerste waarachtige en duldbare
school en het schilderen van al het geziene een steeds grooter noodwendigheid. De
indrukken die hij opdeed waren echter zoo vluchtig, volgden elkander zoo ras op.
Hij kon er niet, lijk andere schilders, blijven vóórzitten. Hij moest alles in zijn
herinnering bewaren. Zoo leerde hij van meetafaan uit zijn hoofd te schilderen. Want
pas na de dagtaak kon hij, weer thuis gekomen, het penseel ter hand nemen om dan
met zijn verbeeldingsvermogen de landschappen weer op te roepen en op het doek
te brengen. Het waren vizioenaire samenstellingen die, op een tijd dat de
natuurgetrouwe weêrgave nog hoogtij vierde, door niemand werden begrepen, als
onhandige en hopeloosslechte pogingen werden aanzien en algemeen afgekeurd.
De vier jaar, van twintig tot vier en twintig, die hij op de Gentsche Academie
doorbracht, konden aan dezen natuurlijken aanleg niets veranderen. Zijn leermeester
Delvin, die het in zijn paarden-voorstellingen tot een photographische juistheid had
weten te brengen, hield hem voor den gek die zich voorstelde schilder te worden.
Hij liet hem aan zijn lot
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over en wanneer de aarzelende en aan zich zelf twijfelende jonge man hem soms wat
vroeg, antwoordde hij hem spottenderwijze: ‘Ge zult dat zelf wel vinden’. Hij moest
het opgeven.
De botsing met het ouderlijk gezag kon ook niet uitblijven. Het was toch
krankzinnig een verzekerde handelstoekomst prijs te geven voor een hersenschimmig
kunstenaarschap waar elkeen den spot mee dreef! De strijd en de vervolging van
elken dag werden zoo erg, dat Servaes de vlucht nam.
Hij kwam te St. Martens-Laethem, waar hij als kind gespeeld had in de bosschen
en dat in zijn jeugdige verbeelding, gevoed door de vertelsels van de gebroeders
Grimm, wel een wonderland leek vol geheimenissen en vreemde ontroeringen. Hier
zou hij van de natuur leeren, hier zou hij tot klaarheid komen met zich zelf. Het zat
er vol schilders. Hij durfde er niet bij te komen. Zij ook schuwden hem. ‘Hij was
immers maar een handelsreiziger? Hij deed in de peper!’ Woest en verwilderd werkte
hij in eenzaamheid. Het was een bittere tijd. De losbandigheid der jeugd bracht
knagende zielsmisères. Hij liep te dolen door de schrijnend-schoone maannachten
met oogen vol van tranen. Armoede, ontgoochelingen, verdriet brachten hem tot
vroomheid, die de kracht en de sterkte is der eenvoudigen van hart. Hij leerde bidden.
Hij zocht de koele stilte van de dorpskerk, die zoo groot kan zijn in het almachtig
zon-gedaver over de eindeloosheid der zomervelden. Hij zocht ook een steun, een
houvast in het leven. Hij wilde een eigen huiskring stichten. Maar elke nieuwe
levensdroom zou telkens weer verijdeld worden. Wie zou het wagen dat
bohemersleven vol onzekerheid te deelen? Het kwam telkens weer tot een breuk en
nieuw verdriet. Wie had er doorzicht genoeg om het nog niet uitgesproken ideaal
van dezen jongen man te erkennen, wie had den moed om er een toekomst op te
bouwen. De toekomst was daar, de zekere, in het pakhuis van vader vol waren, die
zonder moeite van de hand gingen aan de trouwe en vaste klanten. Weer werd hem
dat alles in goedheid nog eens voorgespiegeld. Maar er was niets aan te doen. Die
verdwaalde zoon was bestemd om de nagel zijner ouders doodskist te worden, zooals
ze dat in Vlaanderen zeggen. Alle geldelijke hulp werd dan voor eerst afgesloten.
Zoo zou de dwaas al vast geen doeken of geen verf meer kunnen koopen die toch
maar dienden voor zijn ondergang. Hij werd als een vogel-vrij-verklaarde die op
zichzelf alleen bleef aangewezen.
In dien storm ontmoette hij den karmelieter-monnik Pater Hiëronimus, die zijn
begaafdheid erkende, die hem zei dat het zijn levenstaak was van te schilderen, dat
hij alles moest doorstaan om trouw te blijven aan zijn kunstenaarsroeping.
Hij streed en hij werkte voort in zijn arm kot te Laethem. Die strijd maakte hem
meer mensch en man, verdiepte zijn innerlijk wezen, gaf hem levenskracht en
levensernst. Hij leefde voortaan alleen voor zijn
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werk en kende de eerste zuivere vreugde van de in tucht en standvastigheid volbrachte
taak. Zijn kunst ontwikkelde zich regelmatig als de zon die groeit uit den dageraad
en door den dag, als de natuur die bloeit door heen de seizoenen in vaste zekerheid
naar den rijpen oogst.
Op een zomerschen ochtend, rond dien tijd, ontving hij het bezoek van den reeds
ouderen en beroemden schilder Valerius de Saedeleer met den jongeren maar reeds
bekenden Gustave van de Woestijne. Het waren voor hem lijk engelen Gods, boden
van uit den hemel gezonden, om hem te versterken. Zij vonden zijn werk goed. Het
was dan toch geen waanzin! Gustave van de Woestijne werd voor hem een goede
kameraad. Hij kwam nog meer op bezoek. Enge betrekkingen ontstonden. Van de
Woestijne betrok een groot huis te Laethem en verzocht Servaes om bij hem te komen
wonen. Zoo leefden zij samen als twee vrome monnikken in een kluis, gelukkig met
hun arbeid. Dat duurde zoo een jaar tot aan het huwelijk van Gustave van de
Woestijne. Daarna begon weer de armoede en de zwartste ellende.
Servaes nam zijn intrek bij ‘Door’, den geitenboer, die, vijf en zeventig jaar oud,
het kleinste huisje bezat, dat er in Laethem te vinden was. Een ‘twee-woonste’ wordt
dat ginder in de Leye-streek genoemd: twee vensters, twee deuren en een scheimuur
tusschen beide kamers onder het met pannen gedekte zoldertje.
Het accoord met Door was gauw getroffen. Hij zou hem een halve franc huishuur
per week betalen. Op een kruiwagen verhuisde Servaes zijn bed, een tafel, een paar
stoelen, zijn schildersgerief, zijn doeken van het kwartier bij Van de Woestijne naar
zijne nieuwe woonst.
Het was er rampzalig zooals het alleen in een verachterd en vergeten Vlaamsch
dorpje kan zijn. Men stak er met het hoofd tegen de zwartberookte balken. De ratten
hielden huis daarboven op het zoldertje, waar Door een graanzak geborgen hield. Ze
kwamen zich warmen op hun bed in den winter. Het was een begankenis elken
ochtend, wanneer zij, met graankorrels tusschen de recht opgestelde haren van hun
pels, weer vluchtten naar hun hol. ‘De ratten loopen zeere’ zei Door die er van wakker
schoot, ‘'t is morgen nabij!’
De kunstenaar met zijn rijk innerlijk gemoed zag niet het nare en het vieze van de
nieuwe omgeving. Het werd voor hem een wondere sprookjeswereld, waar hij de
vrijheid van zijn droom genoot. ‘Door’ was een vader voor hem. Hij sprak de
eenvoudige en eeuwigmenschelijke woorden van troost in de misères van den schilder
met het ouderlijk huis, met vrouwen, met zich zelf. Hij gaf hem levenswijsheid,
leerde hem, in armoede, tevreden zijn met zijn lot en hoe groot het is voor een mensch
door werkkracht in het alledaagsche te bestaan. Terwijl zij samen soms te praten
zaten, verschoven de slakken op haar tragen gang langs den klammigen leemen vloer,
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sloop er een kat onder de deur binnen op loer achter een muis. Toch voelde Servaes
zich gelukkig met Door, die alles broederlijk met hem deelde. Zij aten samen, 's
winters: aardappelen met een schel vet varkensvleesch, 's zomers: erwten of jonge
groenten, uit het moestuintje achter hun huis, en 's avonds pap van geitenmelk, die
zij dikwijls genoten, gezeten op het verweerde houten bankje onder den perelaar bij
de deur, in het laatste roode licht van de ondergaande zon over de Leye en achter het
verre kerktorentje.
‘Door’ was elken ochtend om vier uur te been om zijn beesten en zijn klein geboerte
te verzorgen. Die onderworpen getrouwheid aan de taak van elken dag, was voor
Servaes een levende filosofie. Hij ook werkte gestadig. Hij schilderde veel buiten,
de verrichtingen van de menschen over de wijd golvende akkers, het ondergaan der
zon, en hij teekende, binnenshuis, koppen naar boeren, die gaarne wat kwamen zitten
praten, 's avonds na den arbeid, met dien schilder die zoo heelemaal hun leefde deelde.
't Is in dat armzalig kot dat de ‘Heilige avond’ werd gemaakt, de eerste zuivere uiting
van des kunstenaars ziel. Het is een diep landschap in den avond met, in de verste
verte, een ondergaande zon die een stroom, de Leye, tusschen twee lage oevers, tot
op het voorplan vol goud doet vloeien. Een jonge man zit in een boot met het
Kindeken Jezus op zijn knieën. De H. Jozef is de oude veerman die hem van kant
steekt van een oever vol duisternis naar een oever vol licht. De schilder verhaalde
hier van het keerpunt in zijn eigen leven en hoe hij, van den oever der wereld met
zijn ellende, overstak naar den oever van God met zijn hemelsch licht en geestelijke
vreugden.
Het werk werd vrij algemeen op spotternij onthaald. Toch deed Struys het in de
driejaarlijksche tentoonstelling van Gent in 1908 aanvaarden. Maurice Denis die het
twee jaar nadien te Brussel zag, liep er hoog mee op, was getroffen door den
aangrijpenden geestelijken inhoud van het werk. ‘Die Servaes zou het ver brengen’
meende hij en Fierens-Gevaert die den franschen schilder had rondgeleid, ging kort
daarop Servaes ontdekken in zijn arme kluis te Laethem. ‘Il poverello’ noemde hij
hem in het eerste waardeerend artikel dat over zijn werk verscheen. De conservator
van het Brusselsch museum had in die bedelaarswoonst een atmosfeer van zieleleven
en zielepracht waargenomen, die hem aan den kinderlijken Fioretti-dichter deed
denken.
Het leven in Door's tweewoonste ging voort zijn kalmen gang. Met vader was het
intusschen tot een vergelijk gekomen. Hij zou hem om zijn schilders-ambities niet
meer lastig vallen, maar de zoon moest toch den vader nog wat helpen in zijn handel.
Het zou ook den materieelen kant van zijn leven eenigszins verbeteren en de kunst
moest daarom niet opgegeven worden. Het reizen herbegon met tusschenpoozen.
Servaes bezocht weer de beurs en de winkels. Maar elken avond was hij toch
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terug te Laethem en maakte er zijn dagelijksche schets. Het waren altijd ‘avonden’,
stukjes vol goud en vol rood van het ontstellend schouwspel, het laatste natuurwonder,
dat de schilder bij zijn t'huiskomst nog kon zien gebeuren. Die schetsen werden zoo
talrijk dat zij tot verschillende lagen boven elkaar moesten gespeten worden langs
de wanden van de eenige kamer die hem te gelijk tot woonst en atelier diende.
Met de vele kunstenaars die toen ter tijd, buiten Gustave van de Woestijne, te
Laethem vertoefden, geraakte hij nooit in voeling en hij voelde er ook geen nood
toe. Met de gebroeders Léon en Gustave de Smeth, noch met den schilder Sijs
onderhield hij eenige betrekking. Met Karel van de Woestijne, die daar zijn
Va d e r h u i s en zijn B o o m g a a r d d e r v o g e l e n e n d e r v r u c h t e n
bedroomde, bleef het bij een groet. Alleen Georges Minne trok hem aan. Maar hij
durfde er niet bij te gaan. Hij had hem nog nooit gezien, ofschoon hij dikwijls
opzettelijk was uitgegaan om hem te ontmoeten. Het werd voor hem een legendarische
mensch met iets geheimzinnigs en onwerkelijks over hem, waar hij bang voor was.
Het subtiele en ingewikkelde werk van den meester, vol esoterische bedoelingen en
waar niemand van wist hoe het eigenlijk tot stand kwam, gaf daar wel aanleiding
toe. Een dag dat hij Dom. Bruno Destrée in de abdij van den Caesar's berg te Leuven
bezocht, kreeg hij een boodschap mee voor Minne en zoo werd het ijs gebroken.
Drie jaar lang leefden zij in innige betrekking met elkaar, tot Minne weer naar Gent
vertrok en Servaes alleen te Laethem liet. Later kwamen de gebroeders de Smeth en
Permeke en Fritz van den Bergh hem zelf in zijn arm huisje opzoeken en zij hadden
eerbied voor zijn werk en waren gesticht door zijn leven. Maar de groote faam bleef
nog steeds uit. In 1913 werden drie van zijn goede werken ‘I n t i m u s C o r d a e ’,
‘S u r s u m C o r d a ’ en de A a r d a p p e l p l a n t e r s op de driejaarlijksche
tentoonstelling te Gent geweigerd. De geboortestad is altijd wreed voor haar eigen
kinders. De eenige kunstliefhebbers die hem in dien tijd steunden, en zij mogen met
eer hier worden vernoemd, waren de gebroeders Crombé van Gent die veertig werken
van hem kochten, van wier opbrengst hij verscheidene jaren leefde.
In 1914 geraakte hij heelemaal vrij, doordat zijn vader zijn kruidenierszaak had
overgedaan. Het regende voortaan werken van allen aard: schetsen, teekeningen,
schilderijen. Hij kon voortaan de natuur in hare wisselende uitzichten vervolgen.
Hare rijke verscheidenheid van kleur, hare eindelooze vernieuwing leverden hem
de stof tot de plm. 1500 schetsen die de ernstige en steunvaste grond van waarheid
en werkelijkheid uitmaken voor het zuiver vizioenair en expressionistisch werk dat
hij voortaan zou leveren. Want naast zijn studie der realiteit, werkte hij ook aan de
verruiming van zijn
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zieleleven, onder de leiding van Pater Hiëronimus. Heel zijn innerlijk leven kreeg
een wijding, een sereniteit, die hij vroeger niet gekend had.
Zoo hebben de natuur en de godsdienst samen zijn kunst volmaakt. De storm des
levens had hem sinds lang dapper gemaakt om vrij van allen band en uit eigen rijke
verbeelding die werken van gevoel en geweld aan te durven als zijn Boeren-serie en
zijn beide Kruiswegen vol grootmenschelijke tragiek.
Een paar maanden voor den oorlog kon hij het huisje van Door verlaten om zich
wat ruimer te vestigen in het herbergsken D e n H a n e , waar hij in 1915 huwde met
de vrouw, de fijne muzikante, die in zijn kunst geloofde en spijts vele tegenkantingen
zijne levensgezellin geworden is en de moeder van zijn lieve kinders. De oude goede
Door die thans nog leeft, blijft treuren over zijn vertrek. Het kamertje waar hij zoo
lang woonde en werkte blijft gesloten. De versleten en sukkelachtige geitenboer had
meer van Servaes leeren houden dan van zijn vele eigen kinders.
In 1917 werd de eerste groote verzameling van zijn werk te Brussel tentoongesteld.
Zij genoot veel bijval. Het werd ook een eerste groot succes op geldelijk gebied. Hij
bracht 24.000 francs naar huis.
In ‘Den Hane’ was het nog zoo armoedig gesteld dat zijn ouders op den
huwelijksdag, niet zonder ietwat bitter medelijden om een leven dat zij als mislukt
beschouwden, moesten bekennen: ‘Onze dienstmeid heeft eener schooner huis dan
ons eigen zoon’.
Servaes die zich thans rijk waande dacht er ook om zijn eigen huis te bouwen. Hij
kocht een stuk grond gelegen op een hoogen kouter te St. Martens-Laethem, niet ver
van de Leye. Zijn vriend, de Gentsche architect Gust de Smeth, zou het plan leveren.
Het zou slechts 23.000 francs kosten. Dadelijk werd de bouw begonnen, maar het
was alles zoo ruim en grootscheeps opgevat, dat er al 30.000 francs verslonden waren
toen de muren nog maar een paar meter boven den grond uitstaken. Vader Servaes,
die eindelijk vertrouwen in de toekomst had gekregen, schoot nu dapper ter hulp en
zoo geraakte het t o r e n h u i s onder dak. Langs den kronkelenden veldweg van
Laethem naar Baerle-aan-de-Leye, onder de eeuwigruischende Canada-populieren,
schijnt het ruime atelier wel een hooge schuur of een dorpskerk in het open veld. De
lange gang, die er binnenwaarts door het woonhuis henenvoert, schijnt wel een
kloosterpand met zijn witgekalkte muren, eikenhouten deuren, en lage venstertjes,
die uitzien op een binnenhofje vol gras en bloeiende rozen. Van uit de kijkgaten van
zijn hooge torenkamer beheerscht de kunstenaar het weelderige Vlaanderen en de
lieve Leye, die in de zon, als een rivier van goud, door de lage weiden wentelt en
kan hij ginder aan den verren horizont, de norsche grijze belforten van Gent boven
de oude kerken en daken zien uitrijzen, als zoovele geweldige bastions.
Kort na den wapenstilstand kwam Louis Gillet, de fransche kunst-
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criticus, hem daar bezoeken en vroeg hem om een zestal teekeningen die de fransche
vertaling zouden illustreeren die door André Mabille de Poncheville werd bezorgd
naar het Passie-verhaal van Cyriel Verschaeven.
Die teekeningen maakten zijn naam bekend te Parijs, waar Maurice Denis met lof
over hem sprak en Desvallières hem noemde ‘son cousin des Flandres’. Georges
Rouault, conservator van het Musée Gustave Moreau te Parijs, de eigenaardige
expressionistische schilder, geraakte zoozeer met zijn werk ingenomen en met het
land aan de Leye waar het van vervuld was, dat hij besloot, een tijdje met Servaes
te Sint Martens' Laethem te gaan wonen. Jacques Maritain, de fransche wijsgeer en
hoogleeraar en de geleerde schrijver van het boek A r t e t S c o l a s t i q u e , dat zoo
begrijpend tegenover de moderne kunstbeweging staat, was van meening dat de kunst
van Servaes met alle kracht moest gesteund worden.
Intusschen was inderdaad in Vlaanderen een kabaal opgegaan tegen den in 1919
veropenbaarden geteekenden Kruisweg. Het was begonnen te Gent waar het werk
voor het eerst werd tentoongesteld. De voor- en tegenstrevers waren om zoo te zeggen
gewapenderhand opgekomen; er werd vinnig en nijdig getwist en de stokken werden
dreigend opgeheven om desnoods de eerbiedwaardigheid der Katholieke Kerk en
het evangelie daadwerkelijk te wreken vanwege de oneer die hun werd aangedaan.
Toen het werk later te Brussel werd tentoongesteld geraakte de polemiek algemeen.
Alle Belgische dagbladen gingen er zich mee bemoeien. De geleerde maar enkel
langs de archeologische zijde ontwikkelde Leuvensche hoogleeraar Lemaire wierp
zich in het debat en verloor in zijn heftigheid al zijn professorale waardigheid en zijn
tot dan toe onmiskend gezag. Hij noemde den Kruisweg ‘het werk van den duivel
of van Rops’. Van alle kanten werd hem geantwoord om de moderne kunstbeweging
en het werk van Servaes te verdedigen. Wanneer spijts alles die fel aangevochte
Kruisweg in een Kloosterkapel te Luithagen bij Antwerpen werd gehangen, begon
er een kerkelijk offensief dat rechtstreeks van uit Rome werd bestuurd, waar Kardinaal
Mercier, de nuntius van den Paus, Dom. Laurent Janssens, pauselijk kamerheer, in
betrokken geraakten en dat eindelijk de officieele veroordeeling verwekte die den
Kruisweg uit de Kloosterkapel deed verwijderen. Het Weekblad ‘Het Vlaamsche
land’ schreef toen een referendum uit, waar eensgezind, schrijvers, schilders,
architecten, musici van hunne bewondering voor het werk getuigden. Dat werk zou
ook op schitterende wijze gewroken worden in Nederland. Na een eerste
tentoonstelling in 1921 te Amsterdam begon een triomfantelijke rondreis door bijna
al de steden van Nederland: den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, 's
Hertogenbosch, Tilburg en de kunstenaar verwierf verschillende opdrachten voor
kerken van Amsterdam en Rotterdam en zag de kritiek bijna eenparig zijn werk loven
en waardeeren.
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De tentoonstelling die pas opnieuw te Amsterdam door de zorgen van den heer Exter
werd mogelijk gemaakt, mag wel aangezien worden als de prachtigste hulde die tot
heden aan het werk van den Vlaamschen Kunstenaar werd gebracht.
Het werk van Albert Servaes is van tweeërlei soort: Het realistische, het in zekeren
zin natuurgetrouwe, en het vizioenaire, het expressionistisch-geestelijke. Het eene
is als de voedende grond van het andere. Bij de eerste soort zou ik willen rangschikken
zijne koolteekeningen naar boerenkoppen, zijne schilderijen met veldarbeiders,
aardappelplanters, pikkers, zijn winterlandschappen en de vele zonsondergangen.
Bij de tweede soort behooren de teekeningen van het Passieverhaal, de vele Piëta's,
de gekruisigde Christussen, de geteekende en de geschilderde Kruisweg, de
Annunciatie, de Kerstnacht, de Dood van de heilige Theresia en de allerlaatste werken
als de H. Drievuldigheid, de H. Familie, de H. Anna van Sint Bartholomeus.
De kwestie van den natuurgetrouwen vorm heeft nog belang bij de realistische
werken, bij de geestelijke werken wordt het bij uitnemendheid een kwestie van
inhoud, van innerlijke beteekenis, waaraan de vorm ondergeschikt blijft.
Al wie nog vast houdt aan academisme en zijne principes van anatomie, constructie,
symmetrie, proportie, en perspectief, die hoofdzakelijk het conventioneele uiterlijk
van een werk voor oogen houden, zal misschien nog wel de boerenkoppen van Servaes
en enkele zijner landschappen aanvaarden, maar zal niets voelen voor het innerlijk
leven dat zich openbaart door de innerlijke constructie zijner vizioenaire werken.
Als het werk waar de twee-stroomingen - de realistische en de geestelijke - in
elkaar vervloeien, zou de B o e r e n -l e v e n -s e r i e kunnen vernoemd worden, omdat
er nog eenvoudige weergave van de natuur kan waargenomen worden, terwijl er toch
hoofdzakelijk naar uitdrukking gezocht werd en naar een harmonie tusschen het
landschap en het innerlijke zielsgebeuren der daarin voorgestelde menschen.
Maar zelfs in de realistische werken, waar het den kunstenaar te doen is om den
vorm en het gebaar machtig te worden en de oneindig wisselende kleurenrijkdom
van het landschap te veroveren, blijft het geestelijke element steeds aanwezig.
Zoo worden de boeren, die de schilder met hun naam zou kunnen noemen, geadeld
tot meer algemeene figuren, waar de goedheid, de onderworpenheid, de gelatenheid,
het kinderlijk vertrouwen, de vreedzaamheid, het stil geluk en ook wel eens de
ruwheid tot uiting komen.
De schilder gaat verder nog in dat transponeeren der werkelijkheid: dezelfde boeren
worden bepaalde heiligen, als Hiëronimus a Madre Dei, of apostels omdat hij in hun
wezen het hoofdkarakter van die heiligen of die apostels heeft ontdekt.
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ALBERT SERVAES. HET BOERENLEVEN: DE BEGRAFENIS.

ALBERT SERVAES. HET BOERENLEVEN: DE GEBOORTE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

LXXIV

ALBERT SERVAES. ST. ANNA VAN ST. BARTHELOMEUS.
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ALBERT SERVAES. CHRISTUS STERFT AAN HET KRUIS.
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ALBERT SERVAES. JEZUS WORDT NAAR HET GRAF GEDRAGEN.
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Zijn W i n t e r l a n d s c h a p p e n belichamen veel meer de gedachten die de schilder
kreeg bij het beschouwen der natuur dan hare juiste wedergave. Het is de tragische
hopeloosheid van een land waar niets meer bestaat, waar geen boomen, geen huizen
meer te zien zijn, waar de schoone zomersche aarde vol groen, vol bloemen en vol
vruchten in een poel van modder en van slijk verging, waarover de sneeuw
neerdwarrelde, waar de vorst alles versteende en hoog boven, in de groen-blauwe
lucht, als een venster in een kerker, als een laatste hoop, wat bleek licht bleef gloren;
of de gele zonne-bal, laag bij de vervroren aarde, is als een oog dat uit de grauwe
hemelruimte neerziet over de verlatenheid van het sneeuwland. Het land ligt in
droefheid als verdronken. Het is één traan, één schrijnende zielenood. Soms komt
uit de zee van sneeuw, als een opduikend eiland, een donker sparrebosch te voorschijn
of een omdoezeld hoekje met wat vage huisjes, waar wellicht nog menschen wonen,
die het jaarlijksch wereldeinde hebben meegemaakt en op de uitkomst wachten.
In de Z o n n e n -s e r i e wordt op een zelfde wijze naar uitdrukking van
zielsgesteltenissen gestreefd. De zon, als een groot oog, van uit een diepen afgrond
van goud of geel licht begloort een abstracte wereld waar de zonde, de onrust, de
droefheid, de hartverscheurende melancholie zijn komen wonen of in een prachtiger
opgloeiend licht hervindt de aarde haar blijheid, komt er als eene comtemplatieve
verrukking over de wereld, en wordt het paradijs weer herschapen in de verzoening
van aarde en lichtenden hemel.
In de B o e r e n -s e r i e , dat levenswiel van de landsche menschen, heeft de
kunstenaar de eenvoudigste, meest verachterde wezens zijner omgeving tot dragers
gemaakt van de verhevenste gedachten over het goddelijke, de liefde, het leven, en
den dood.
In de eerste communie-voorstellingen zien wij de ingetogenheid van simpele
menschen die een oogenblik met God meeleven: Het arme huisje, de velden, het
kerkje worden er door gewijd. De lente verheerlijkt alles. De lucht is blauw, de
bloesems zijn rose op de boomen, en het gras weer frisch groen langs de wegeltjes.
Alles baadt in een gelijk en gelukzalig licht. Het dorpje is als een heilig hofje
geworden en de kerselaars zijn als een krans van witte bloemen rond het verre torentje.
De verloving heeft plaats in een armelijk huisje, maar dat als een paleis is geworden,
waar de goudgele wanden en de koraalroode tegelvloer gloeien zooals de harten van
man en vrouw nu gloeien van liefde. De vader geeft in vertrouwen de hand aan wie
de man van zijn kind gaat worden. De moeder en het meisje zijn als angstig om een
te groot geluk en houden zich sprakeloos onder den schoorsteen bij den open haard.
Wanneer de trouwstoet door het landschap komt, wordt heel de natuur als een
hemelsch vizioen. De zomerzon overgiet het kerkje en de
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huisjes met een gouden licht. De boomgaarden en de hofjes zijn vol beloften van
geluk en de menschen zijn eerbiedig om het hemelsche dat hun gebeurt.
Bij de geboorte is de moeder als een madonna in haar eenvoud met het kind en
het prachtig stil décor onderlijnt het grandioze van het gebeurde: het nieuwe leven
dat op aarde kwam.
Wanneer de doopstoet door de velden trekt is het herfst en gloort de middagzon
op de met-fruit-beladen boomen. De aarde geeft hare vrucht zooals de moeder haar
kind.
Het sterven, het verloren gaan des levens gebeurt in den winter. De doode vader
ligt in rustige heiligheid met het kruis op zijn hart in een zerk die door twee mannen
wordt toegedekt. De moeder en de kinders die overbleven zijn in een groep vereenigd
bij de baar. Het armelijk bed, de naakte wanden spreken van de schamelheid van 't
leven dat hier ten onder ging. Door het venster ziet men het winterland en zijn de
daken en de wegen wit van sneeuw. De rouwstoet trekt het verre bevroren land in
naast het witte doodenhuis, waaruit de treurende menschen zijn gekomen.
In elk der vier triptieken is de kerk telkens het middenstuk, zooals zij ook het
centrum is der eenvoudigen van hart op de heiligste oogenblikken van hun leven.
Dat leven in overeenstemming met de steeds wisselende natuur wordt als een zang
die door de menschen zelf wordt afgedicht.
Wanneer wij daarnaast zijn P i ë t a ' s bezien of de staties van zijn K r u i s w e g ,
dan wordt het ons duidelijk dat hij hier uit eigen verbeelding zijn vormen schept tot
grootsche monumentale samenstellingen. Toch blijft het van de verschrikkelijkste
en tevens de meest ernstigplechtige realiteit. Het is volkskunst in den hoogen zin des
woords. Het doet wel soms denken aan Morales, den barbaarschen schilder van
Estramadura, en aan El Greco voor wat betreft den innerlijken gloed en aan Grünewald
om de gruwzame werkelijkheid van marteling, maar het is vooral verwant met de
bretoensche, de vlaamsche, de spaansche kalvaries langs de wegen, met al het naieve,
het kinderlijke, het meest eenvoudige en tevens het meest aangrijpende dat de
menschheid heeft voortgebracht.
Doch wat een passie moet er niet gebrand hebben in den schilder die deze vaal
bleeke Christussen heeft geschapen, met verdorde handen en voeten en koortsoogen,
die in zulke onstuimige opoffering ten hemel zijn gericht dat de oogkassen als kuilen
worden, waar enkel nog het wit der oogballen zichtbaar bleef.
In zijne P i ë t a ' s , in zijne We e n e n d e v r o u w e n zijn de oogen steeds star
verdraaid naar den hemel zooals die der ridders bij de begrafenis van Graaf Orgaz
in Toledo. Er zit eene geëxaspereerde kracht in die bleeke gelaten die als verblind
en waanzinnig ten hemel kijken. Al de spelers van het lijdensdrama hebben dezelfde
beenderige hoofden, ontmergde handen en uitgelengde vormen.
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In den geschilderden Kruisweg is niet meer die dorheid van steen die het Christuslijf
en -gelaat in den geteekenden Kruisweg kenmerkte. Maar in den goudgloed waarin
hij telkens verschijnt in den nacht, - den tijd waar de moorden gebeuren - steken de
beenderen door het vel, en zijn de oogen verdiept in hunne kassen. Wij kunnen dien
oogslag langs binnen volgen naar het eindeloos zich gevend hart. Ik ken een Christus
van hem die is als een rauw stuk vleesch, waar de mond huilt bij de afschuwelijke
dood aan het kruis. De magere bloedende gekruisigde God hangt aan zijn ontvleeschde
doornagelde handen en is gebogen en verwrongen aan zijn knokige knieën. Zoo gaan
de meest gepuurde mystieke bestanddeelen van opoffering, geluk om lijden,
hartverschroeiende liefde, gepaard met de meest grofzinnelijke voorstellingen van
lijden, ellende, bloed, de meest schrikwekkende verbeeldingen van gekneusde
ledematen en verwrongen gestalten. 't Is bijna of de schilder zelf met de ruwheid en
de gevoelloosheid van een beulenziel aan 't werk zou zijn getogen en, als het ware
vervuld van een somberen drang naar marteling, met bloedende handen de ledematen
doorboort en de beenderen telt.
Maar juist die mysterieuse samenzang, die symfonie van de grofste materie met
de hoogste bezieling maakt de grootheid uit van zijn werk. In de menschelijkheid
van zijn Christussen is het goddelijke aanwezig en wij voelen het beter en dieper dan
bij de aureolen der voor de Kerk werkende fabrikanten.
De Christus is telkens het sombere licht in de duisternissen, de fosforesceerende
klaarte die uit zich zelve straalt, want men weet niet van waar het licht zou kunnen
komen.
Die staties zijn geschilderd van uit een staat van hallucinatie. De kunstenaar had
het inwendig gezicht van de marteling en dat schrikbeeld vervolgt hij als in een
nachtmerrie met die eenige bewuste bekommernis om de uitdrukking zoo intens
mogelijk te maken. Wie van uit zóó een inwendige gesteltenis schildert, heeft het
recht de lichamen te vervormen en uit te lengen, de vingers te doen stuiptrekken in
de ijselijkste krampen, de hoofden te verdiepen, de oogen te doen wegdraaien, want
hij is bezocht door een droom en hij kan den vorm van zijn droombeeld niet in de
werkelijkheid vinden.
Hetgeen deze kunst in het algemeen sterk maakt is dat de kunstenaar nooit lang
het contact verliest met de uitzichten der werkelijke wereld.
Wanneer hij met zijn inwendige vizioenen is bezig geweest, dan dompelt hij zich
weêr geheel en als met een zinnelijk verlangen in den gouden oogst van een korenveld,
in den brandenden gloed van de westerhemelen, in de witte eindeloosheid van sneeuw
en ijs en die werkelijkheden zijn een grondslag en een steun voor zijn vizioenaire
werk.
De H. D r i e -e e n h e i d is geschilderd met de kleur van zijn zons-
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ondergangen en zijn God de Vader heeft het masker van zijn boeren.
De K r u i s w e g is gemaakt met het goud van de Leye-zonnen en het donkere
vereenzaamde van de vlaandersche winters. Hij is geschilderd met de gruwelijkheid
van het wreede najaar en met den vlammengloed onzer zomers. Daarom is die
schildering schrikwekkend en schitterend te gelijk: op den donkeren achtergrond
leeft de gepijnigde God telkens weer op met vreemde groengele en gouden glanzen,
een kleurenweelde, die aan Rubens en Rembrandt soms doet denken.
De omgeving waaruit de schilder opgroeide is wel de idyllische Leyeboord van
uit Gezelle's verzen, maar 't is er niet altijd een paradijs. Het volk leeft er hard in
storm, in koude, in sneeuw en armoede. Het armoedige, het uitgemergelde, het
berustende van zijn volk is te lezen in al de gestalten die Servaes heeft geschapen.
Het zijn wezens die gehavend werden door 't leven, die door 't leven de taaiheid
kregen van uitpuilende boomwortels. Zes maanden op het jaar is er niets dan gehuil
van wind, regen, slijk, vorst, sneeuw, versteende aarde met dorre geraamten van
boomen, een sinistere eindeloosheid, waar niets levend meer beweegt en waar de
vereenzaamde menschenziel geen anderen uitweg meer heeft, dan de versterving en
de dood.
In Spanje hebben de brandstapels van Alva en de slagvelden de mystiek van El
Greco doen ontstaan. Na dezen wereldoorlog die verschrikkelijker was dan al de
brandstapels der Spaansche inquisitie, dan al de oorlogen van voorheen, zijn de
lijdensvoorstellingen van Servaes, als een teeken des tijds. Leven wij niet in een
tragische wereld, en is het te verwonderen dat een vurige, geweldige natuur er een
hartstocht in brengt, die aan het buitensporige grenst en hinderlijk soms werkt op
onze door kerkelijke zoeterigheid ontmande zielen? Ik zal Servaes zelf geen mysticus
noemen. Wie hem eens gezien heeft in zijn weelderig huis, in zijn tuin vol bloemen,
vol vruchten, vol hoenders en vol vee, kan er geen oogenblik aan gelooven, dat hij
aan versterving doet, maar zijn Christusvoorstellingen doen denken aan de
verstervingen van asceten, aan een H. Theresia, die haar vleesch verbrandde in
gebeden, die haar lichaam liet vergaan tot assche in verzaking en boete.
Het is levende en doorleefde katholieke kunst. Servaes is de primitieve van een
nieuw religieus gevoel, waar de hoogste verwachtingen mogen op gebouwd worden.
Hij werkt veroverend. Er gaat een invloed van hem uit. Gust de Smeth, de Gentsche
architect, wist het heiligdom te scheppen, waar de erbarmelijke Christus van Servaes
kon wonen.
Hij wordt zoo reeds een eerste verschijning van een nieuwe collectieve uitdrukking
van Vlaanderen, omdat hij, de bewuste kunstenaar, het dichtst bij de onbewuste en
algemeene volkskunst staat.
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BOVENAAN: DUITSCHE KAARTEN MET SMUL-EMBLEMEN (DE HARTEN VIER GESTEMPELD MET HET
BELASTINGMERK VAN 1 MARK). MIDDENIN: OUD-DUITSCHE PATIENCE-KAARTJES. ONDERAAN; RUSSISCHE
SPEELKAARTEN (SKAT).
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BOVENAAN EN MIDDENIN ONDERAAN: ENGELSCH-INDISCHE HOUTEN SPEELSCHIJVEN. MIDDENIN:
RUSSISCHE KAARTEN. ONDERAAN LINKS EN RECHTS: CHINEESCHE SPEELKAARTEN OP DUN
IVOOR-KARTON.
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Het duivelsboek,
door dr. N.J. Singels.
HET duivelsboek met zijn kleurige bladen staat in kwaden reuk bij de vromen van
harte. En niet ten onrechte, wanneer men de rood en zwart gekleurde prenten niet
als gezellen ter ontspanning zoekt, maar in het boek leest met hartstocht en
ongebreidelden speellust.
Wie eenmaal in Monte Carlo's speelzalen de verwrongen en zenuwachtig trillende
gelaatsspieren heeft aanschouwd van de aan het spel verslaafde lijders; wie daar zag
lezen in het Rouge-et-Noir-boek met den hartstocht aan doodkranken eigen, voor
hem bestaat geen twijfel aan de juistheid der benaming van het Duivelsboek. Hij ziet
daar de ontaarding eener geoorloofde ontspanning en de verwording er van tot een
diep-invretend en verterend lijden, dat ziel en lichaam beiden aangrijpt, en hij ziet
dit gruwelijk lijden te midden van pracht en praal, van goud en zijde, van
spiegelweerkaatsing en kristalgeflonker.
Het spel op zichzelf is (Aristoteles zegt dit reeds) aanbevelenswaard, wanneer
men daarna hartelijk verlangt weer ernstig bezig te zijn. Het is er mee als met alle
deugden, die, uit haar rechte lijn gerukt of verdreven, in ondeugden ontaarden. Plato
formuleert dit, als hij zegt: spaarzaamheid wordt, zoo men ze overdrijft, tot schrielheid
en gierigheid; voorzichtigheid tot bangheid; bezorgdheid tot angst, gezonde kritiek
tot vitzucht.
Wordt ook niet in den Bijbel door onvervalschte Godsmannen de teerling
geworpen? Wierp niet Jozua het lot voor het aangezicht des Heeren (Joz. XVIII:10)
en liet niet Saul het lot beslissen tusschen zich en zijn zoon Jonathan? (1 Sam.
XIV:42)? Blijkbaar was het spel in de oogen dier profeten niet misdadig.
Jammer genoeg verliest voor velen het spel als louter ontspanning, zijn bekoring.
Het Latijnsche spreekwoord: Sine Cerere et Libero friget Venus:
Zonder wijn en brood
Lijdt Venus grooten nood,

of:
Sans pain, sans vin,
L'amour n'est rien,

wordt voor dezulken omgezet in het gevaarlijke:
Sine lucro nullus ludus,
Spel is niets, zonder kans op winst.

Givet sans lièvre: hazenpeper zonder haas!
En uit dat oogpunt gezien, is het spel veroordeeld, voor zulke ongelukkige lijders,
ziek als men ze moet noemen.
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Een wijze voorzienigheid nam hier en daar reeds in vroege tijden maatregelen. Zoo
lezen wij van een Ordonnancie uit 1397, door den Provoost van Parijs uitgevaardigd,
waarbij het kaartspel op w e r k d a g e n aan w e r k v o l k werd verboden.
Wanneer toen een verbod noodig bleek, moet men aannemen dat het kwaad op
bedenkelijke wijze was voortgewoekerd en men de schadelijke gevolgen reeds zag
werken
En met het noemen van dit jaartal is tevens het dichterlijk aureool weggevaagd,
waarmee het verhaal omgeven was: hoe het kaartspel in 1392 werd u i t g e v o n d e n
ten einde den armen krankzinnigen Koning van Frankrijk, Karel VI le Bien-aimé
(1380-1422) een afleiding te bezorgen. Een zonnesteek zou den vorst van zijn zinnen
hebben beroofd. En in de rekening van zijn Schatmeester vinden wij voor dat jaar
aangeteekend: Donné à Jacquemin Gringonneur, peintre, pour trois jeux de cartes à
or et à diverses couleurs, ornés de plusieurs dévises, pour porter devers le Seigneur
Roi, pour son ébatement, 56 sols Parisis.
Frankrijk had vóór 1392 dus zijn kaarten reeds en van Duitschland wordt het jaar
van ‘invoering’ gemeld: omstreeks 1300. Veel vroeger zal het kaartspel in Duitschland
niet bekend zijn geweest. In plakkaten vóór dien tijd uitgevaardigd, bijv. het Stadsboek
van Augsburg van 1275, worden allerlei toen ter tijde bekende spelen opgenoemd
en.... verboden. Van het kaartspel wordt niet gerept. In een plakkaat van 1286
(herhaald in 1299) te Neurenberg, wordt evenmin het kaartspel genoemd. Een kleine
eeuw later (1380) wordt onder de geoorloofde spelen het kaartspel wèl vermeld. Er
is dus een speling van 1299 tot 1380.
In Frankrijk óók hetzelfde. In 1254 verordeningen tegen schaak- en dobbelspel,
niet tegen speelkaarten. Doch weer bijkans een eeuw later leest men van rooverijen
door een bandietentroep ‘wier leden Valets worden genoemd, naar de boeren van
het kaartspel.’ Het kaartspel i s er dus.
De joyeuse entrée van Aas, Heer, Vrouw en Boer of Knecht met hun gevolg van
2 tot 10, valt dus in Midden-Europa vrijwel gelijktijdig in den overgang van 14e tot
15e eeuw.
Wij willen echter o p k l i m m e n tot oudere tijden en d a l e n daartoe a f naar
Zuid-Europa, waar we in Spanje in 1332 een éénigszins twijfelachtige vermelding
vinden van het kaartspel, door een verbod daarvan, in de Statuten van een Ridderorde
door Koning Alfonsus van Castilië ingesteld. Vaster staat een verbod van 1387,
zoodat ook voor Spanje mag worden aangenomen dat men nà 1300 een gevaar gaat
zien in het gebruik van het Duivelsboek. Voegt men hieraan toe voor Italië een bericht
hetwelk 1310 noemt als het jaar, waarin door de soldaten van Keizer Hendrik VII
(1308-1313) op zijn veldtocht naar Italië de kaarten
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naar dit land werden overgebracht, dan heeft men een grond om aan te nemen, dat
de 14e eeuw de geboortetijd zal zijn van het kaartspel. In Europa althans.
Geboortetijd? Neen, de tijd der middelbare jaren. Want niet in Europa wordt het
kleurige boek uitgevonden, wanneer men van uitvinden mag spreken. Het spel is zoo
oud als de wereld; waar menschen gingen wonen, brachten zij ook hunne
ontspanningsmiddelen met zich. Negers in de binnenlanden van Afrika hebben hunne
antilopen-kootjes waarmee zij bikkelen; roodhuiden hunne takjes en rietjes;
Samojeden hun schijven van rendierhorens, Nieuw-Zeelanders hunne schelpjes. Een
ieder dobbelt, kient, damt en schaakt op zijn manier.
Ook in Voor-Indië kan men dus die menschelijke eigenschap verwachten. En de
Hindostansche dunne speelkaarten-schijven of ronde houten blaadjes wijzen op de
vervulling van die behoefte. Vermoedelijk werd dit spel, waarbij in de rij der
‘matadors’ de vrouw ontbreekt, door verschuiven der schijven gespeeld.
Men leert bij het bestudeeren dier kaartvormen een spel kennen dat in allerlei
trekken merkwaardig veel overeenkomst toont met een oorspronkelijken vorm van
het Europeesch kaartspel. Ik bedoel met de figuren op de Oude Spaansche kaarten.
Bij een bezoek aan Burgos troffen wij daar een groep spelers op straat aan, die,
neerzittend op den grond, ons van het bekende schilderij van Carravaggio: de
kaartspelers, het model liet zien. Zij speelden het Spaansche spel met degen, beker,
munt en knots. Is het wonder dat de uitleggers aan dit spel de beteekenis geven van
het spel der vier Standen: de degen, die den krijgsmans-, den adelstand aangeeft; de
beker, welke door de miskelk den geestelijken stand vertegenwoordigt (want het is
in zijn oorspronkelijken vorm bepaaldelijk een miskelk, geen gewone poculum,
bokaal, drinkbeker); de munt, die het gilde der kooplieden voorstelt en de knots,
symbolisch aangevend den vierden stand, den aangezweepten, hard behandelden,
afgerosten werkenden stand.
De Hindostansche schijven wijzen al veel vroeger op die vier afdeelingen in de
maatschappij: op de kroon (het koningschap); het zwaard (krijger); geldstuk
(kooplieden); knots (slaaf). Een aanduiding tevens van de vier kasten der Hindoes:
Brahmanen of Priesters (Lehrstand); soldaten (Wehrstand); handelaars, landlieden,
kunstenaars (Nährstand); slaven, die het zwaar te verduren hebben (Schwerstand).
Of de speelkaarten uit Indië, tot ons, Europeanen, zijn gekomen? Er zijn menschen,
geleerden, die zoo gaarne álles uit Azië willen laten ontstaan: volkeren en taal, zeden
en gewoonten, dieren en planten. Ofschoon men hiervoor dikwijls een bewijs kàn
leveren, gelukt dit toch niet bij alles. Zoo ook niet bij het kaartspel met een
overtuigende zekerheid.
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In het oude Indië heette een spel (laten wij dit het schaakspel noemen), het spel der
Vier Radjah's of Vier Vorsten. Het stelde vier onderdeelen van het leger voor:
olifanten, paarden, strijdwagens en soldaten. Het speelbord was in hokjes verdeeld;
rood, groen, geel en zwart, die ook de kleuren zijn der reeds bovengenoemde
speelschijven. De figuren van het Koningsspel wijzigen zich. Met Shach (in:
Shach-mat = de Koning is dood) hebben wij in het schaakspel nòg te maken. Maar
óók met de figuur van den Generaal (Pherz). Uit oud-Fransche gedichten, waarin
over die tweede verschijning in het schaakspel als over K o n i n g i n Pherzia
gesproken wordt, blijkt dat van die figuur als v r o u w melding wordt gemaakt en
dat zij verkeerdelijk tot Fierche, geëmendeerd tot...... Vierge wordt! Zoo is de tweede
hoofdwaarde in het spel van generaal tot koningin geworden.
La reyne que nous nommons Fierge,
Tient de Vénus et n'est pas Vierge,
Aimable est et amoureuse.

De Olifant, Phil geheeten in het Indische spel, werd tot Fol en zóó tot Fou, onder
welken naam de boer uit het kaartspel ook vaak wordt aangetroffen (in het Italiaansche
spel als Harlekijn).
Op die wijze waargenomen schijnt men wel eenige voeling tusschen het Indische
spel en het Europeesche op te merken. Dat het behalve naar het Westen ook naar het
Noorden en Noordoosten in China zou zijn gekomen, valt zeer te betwijfelen. Wel
wordt het jaar 1130 precies genoemd als het jaar van invoering in China, ten behoeve
van tijdverdrijf voor de vrouwen van Keizer Seun-Ho, maar éénig bewijs dat ze uit
Indië kwamen is niet te vinden. Uit den oorspronkelijken naam ivoorbladen (later
papierkaarten genoemd) blijkt de aard der stof, waarvan het spel in 32 bladen, was
vervaardigd. Nog zijn de Chineesche speelkaartjes op een soort papier gedrukt, die
aan dun gespleten ivoor doet denken. De aard van het spel is een geheel andere dan
éénige in het Westen in zwang, al bezitten de Chineesche kaarten ook poppetjes als
‘honneurs’, welke zij ‘de meest geëerden’ noemen. De ‘hemelsche’, de ‘aardsche’,
de ‘menschelijke’ groep en het ‘grondbeginsel van harmonie en natuur’, vormen met
de eerstgenoemde honneurs, de 5 groepen.
Of verder een overeenkomst met het Indische spel of met deszelfs dochter, òns
kaartensysteem, bestaat, durf ik niet beslissen, zelfs niet grondend op de 5 groepen
bij ons te vinden van Aas, Heer, Vrouw, Boer en de cijfergroep van 2-10. De eenige
merkbare overeenkomst is, dat de speelmaterie van karton is.
Zoo men durft aannemen dat het kaartspel uit Azië is gekomen, dan zou de reisroute
door Arabië en het Noord-Afrikaansche kustgebied zijn
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BOVENAAN LINKS: OUD-NOORSCHE KAART, IN 'T MIDDEN: SPAANSCHE KAART, AAS, MISKELKVORM,
RECHTS: OUD-NOORSCHE BOERENKAART. MIDDENIN: ITALIAANSCHE KAARTEN, IN 'T MIDDEN MET DE
MUNT. ONDERAAN LINKS: ZWITSERSCHE KAART IN BLOEMVORM, IN 'T MIDDEN: RUSSISCHE KAART,
RECHTS: ZWITSERSCHE KAART.
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BOVENAAN LINKS EN RECHTS EN ONDERAAN LINKS EN RECHTS: OUD-HOLLANDSCHE PIERROT- EN
HARLEKIJNKAARTEN. MIDDENIN LINKS: HISTORISCHE FRANSCHE KAART, RUITEN KONING, LODEWIJK
IX, RECHTS: HISTORISCHE FRANSCHE KAART, KONING FRANS I, BOVENAAN, IN 'T MIDDEN: AAS IN
MUNTVORM (TAROK). ONDERAAN IN 'T MIDDEN: MISKELKVORM.
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genomen en Spanje het voorloopige eindpunt zijn geweest. Van Afrika kan dan
Sicilië en zóó Italië zijn bereikt. Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten dat de kaarten
uit Spanje in Frankrijk en Duitschland zijn gekomen en van daar langs de groote
handelswegen (Augsburg, Brenner) in Italië kwamen. Is de route geweest: Afrika,
Sicilië, Italië, dan kan Italië ze omgekeerd in Duitschland hebben ingevoerd.
Wie zal dit alles ooit met zekerheid vermogen te ontwarren?
Het gaat met zulke vraagpunten zoo vreemd, zoo onberekenbaar! Zagen wij den
Phil van het Indische spel veranderen in den Fou, den Harlekijn: d e n Pherz in d e
Vierge (Dame), zoo zien wij den Re (den Koning van het Italiaansche Trapollaspel)
op den klank af in een Saksisch spel overgaan als R e h , in h e r t v o r m !
Zoo ging het ook met de zoogenaamde ‘kleuren’: de vier oude voorstellingen van
zwaard en beker, van munt en knots zien wij wijzigen in verschillende landen en
tijden, de vier symbolen verdwijnen, vergroeien, verworden.
Is het verzachting van begrippen of van zeden, die de afranselende knots ongepast
doet vinden en doet overgaan in zuilen, in kolommen? Of is het een stileering? Wij
weten het alweer niet; maar wel weten wij dat de oude vormen in sommige landen
gebleven zijn, o.a. in Spanje (voor zoover het tenminste niet het engelsche whist- of
het fransche quadrille-spel betreft). Wèl weten wij ook, dat men reeds vroeg (o.a. op
de oudste g e d r u k t e kaarten van 1440) de duitsche figuren van belletje, hart, blad
en eikel vindt.
De eikel ontstond uit den klaveren-vorm, die daarmee bij grove afbeelding in
groeivorm eenigszins overeenkwam. Aangezien de scepter, uit de knots gegroeid,
behalve den pijnappel aan den top, óók den lelie- of liever lis-vorm vertoonde, die
in driebladigen groei weer aan een klaverblad kon doen denken, zoo ontstond de
serie: stok of knots, staf of scepter (boventop lisbloem), klaveren-drieblad, eikeltros.
In het Engelsch beteekent dan ook clubs zoowel knots als klaveren, terwijl in het
Italiaansch aan den bloemvorm wordt vastgehouden door het woord fiore, waarmee
men zoowel bloemen als klaveren aanduidt. Een andere verklaring voor de duitsche
verandering is deze: dat de oude afbeelding van klaveren (Ecker) op den klank af,
gewijzigd is in Ecker, eikel (vergelijk ons: aker). Dit vermoeden lijkt verre van
onwaarschijnlijk.
De ronde gekartelde munten ondervonden niet minder ingrijpende vervorming.
Wie de Pompejaansche handspiegeltjes, onder de lava gevonden, kent, zal zich
kunnen begrijpen, dat de muntfiguren der kaarten daarmee werden vereenzelvigd en
verward, dat op de kaarten die spiegeltjes, van een handvat voorzien, werden
afgebeeld. Ook, dat men ze in plateaux, schalen, bekkens omvormde. Ja, dat ze dat
tot ronde
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koperen belletjes of schelletjes van een narrenkap werden verlaagd.
Maar hoe de ruiten te verklaren? ‘Est etiam ars nesciendi’: er is ook een kunst om
iets n i e t te weten. De fransche, hollandsche en italiaansche namen: carreaux, ruiten,
quadri, zijn ongetwijfeld beter gekozen dan het engelsche diamonds. Is dit laatste
genomen omdat de zijvlakken van diamanten nog al eens den ruitvorm vertoonen?
Zou het wezen omdat de kostbare oude handschriften nog al eens fraaie steenen op
hun buitenband dragen in ruitvorm? Of omdat geld en muntstukken kostbaar zijn en
edelsteenen, diamanten, daarmee die eigenschap gemeen hebben? Alles zeer gezocht
en hoogst onwaarschijnlijk: Wie iets verklaren w i l , zoekt en vindt ten slotte het
ongerijmde.
Dat de ruiten dien vorm zouden hebben naar den spitsvierkanten vorm van de
piek- of lansspits, wat heeft het te maken met de oorspronkelijke muntgedaante die
immers zelden of nooit afwijkt van den ronden vorm? Men zou daaruit eerder den
schoppenvorm zien voortkomen, gelet op het Fransche ‘Pique’ dat deze kleur aldus
benoemt.
De hartenkleur maakt het ons al mede niet gemakkelijk. De harten zijn ontstaan
u i t , of liever zijn gekomen in de plaats v a n den beker, het symbool van den
geestelijken stand. Oók al weer een raadsel, tenzij men aanneme dat de hartvorm is
aangenomen naar den kom- of bekervorm van de miskelk, met wegvalling van den
voet. Want de verklaring dat de geestelijke de zaak van hart, gemoed, ziel behandelt,
en d i t door de harten wordt aangegeven, is wel wat naïef gedacht.
Met de schoppen zijn wij op minder onzeker terrein. Het zwaard, de degen van
den edelman, de ‘spada’ van het Italiaansch, de ‘espada’ van het Spaansch leent er
zijn naam aan, terwijl het hollandsche schoppen de benoeming ontleent aan den
vorm, die wezenlijk aan een schop, een spade doet denken. Vermoedelijk is de
hollandsche schopvorm aangenomen, in verwarring met de italiaansche of spaansche
benaming, welke aan het hollandsche spade, Duitsch der Spaten, deed denken.
Dat het zwaard met zijn scherpe punt overging in een lansspits, het fransche Piques
is te begrijpen. De teekening van een fijnere wapensoort maakte plaats voor een
grovere. Met deze meer plompe figuur komt de duitsche: ‘Das Pik’ overeen, evenals
ook ( in vorm) das Grün, das Blatt. Aan die gedaante dankt ook de hollandsche
benaming haar klank: schoppen, die den bladvormovereenkomst vertoont. De duitsche
(en later de hollandsche) kaartenkleurders hielden meer vast aan den i n d r u k dien
zij in hun oor opvingen, dan aan de b e t e e k e n i s van het woord. Zij schonken geen
aandacht aan de afbeelding dier beteekenis en maakten van het italiaansche ‘spada’
het hollandsche spade.
In Zwitserland ziet men een afwijking waar, in plaats van harten en ruiten, een
schildje en een roos worden aangetroffen. Naar het eerste
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heeten deze Schildkarten. De roos of de bloem is in ruwen vorm niet dan de ronde
munt, waaraan een bloemsteel is geteekend. Met het geldstuk wist men blijkbaar
geen raad.
Voor de poppen van onze spellen gaan wij terug tot Indië, waar wij in het
Vier-Radjahspel, de 4 Koningen of Heeren aantreffen, die in het italiaansche spel
Re, in het Duitsch König, in het Hollandsch Heeren, in het Engelsch King, in het
Fransch Roi heeten. Overal dus de regeeringsvorm van het land, uitgezonderd Holland
dat vóór 1813 (1806) geen Koning kende. De galante Franschman geeft aan den Roi
een Dame terzijde, welke de plaats van den italiaanschen Cavallo, ruiter, ridder
inneemt. De duitsche figuren zijn: König, Ober en Unter, waarbij de Ober den Cavallo
vervangt. Deze laatste blijft echter in het Tarok voortleven als Cavall. De Dame van
het fransche spel wordt in Engeland tot Queen, in het Hollandsch gewoonweg
burgerlijk: vrouw.
De fransche Valet, italiaansch Fante (beide: dienaar), de duitsche Bauer of Bube,
de engelsche knave (boer, schurk) werd bij ons, alwéér typeerend voor onzen landaard,
tot boer, terwijl de duitsche studenten hem met den naam Kaffer sieren.
Maar, men stelde zich niet met de algemeene namen tevreden; men wilde gaan
historizeeren. Zoo verschenen Karel en David, Alexander en Caesar, Judith en Pallas,
Rachel en Argine (dit een omzetting van Regina, koningin,) Hector en Ogier, Lahire
en Lancelot, Lauerier, Wenzel en Baste, op de speeltafel.
Enkele dier namen bleven voortleven; zoo heet in Duitschland de boer: Wenzel
(Wencislaus) en Baste (Sebastiaan).
Van blijvenden aard zijn dergelijke geschiedkundige herinneringen echter niet,
evenmin als later andere pogingen veel succes hadden. Wie speelde wel niet eens
met de indische speelkaarten, waar van Heutz, van der Heijden en van Swieten de
koningsplaats innamen en waarbij de boeren door javaansche jongens waren
vervangen? In een andere kaartenuitgave, veroverden de eeuwige Volendammers
zich een plaats. Andere vindingrijke kaartenteekenaars combineerde Koning Willem
II en Koning Willem III met hunnen gemalinnen Anna Paulowna en Sophie en
voegden er Prins Hendrik en den vroeg gestorven Prins van Oranje aan toe. In
Duitschland zagen in den tijd ‘des groszen Krieges’ kaarten het licht, met Hindenburg
en Ludendorff en den Obersten Kriegsherrn, terwijl von Tirpitz de duikbootenmisdaad
op de speeltafel legt. Het Feldherrnkartenspiel had zijn mededinger in de
Kriegsspielkarten, waarbij o.a. de dikke Bertha haar rol mede speelt.
In den grooten vereeringstijd van den franschen adel (17e eeuw) worden kaarten
gevonden met de wapens van adellijke geslachten. Eenvoudige azen- en boeren-bladen
werden echter een vernederend gezelschap geacht voor de doorluchtige fransche
geslachten, en de magistraat van Lyon nam
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de blokken, voor het vervaardigen dezer kaarten gebruikt, in beslag. Men gaf ze
slechts terug, toen de drukker zich verbond ook op de azenkaarten Prinsen af te
beelden en de boerenfiguren te vervangen door Ridders. In Napels bloeide een
gezelschap ‘Armeristi’, welks leden zich verbonden dit Blazoen of Wapenspel te
spelen.
Ook in Engeland voerde men kaarten van dien aard in, waarbij de poppen werden
aangeduid in de verschillende kleuren door beginletters in de hoeken: K. (king), Q.
(queen), P. (prince, ridder, boer); I (één, aas). Ook thans nog kan men zich die kaarten
aanschaffen; ze heeten squeezers, behalve de letters vindt men de cijfers 2, 3, 4 enz.
in de hoeken gedrukt die maken dat men de kaartbladen niet in wijd uitgespreiden
waaiervorm in de hand hoeft te houden. Zelfs vindt men Engelsche ronde kaarten,
die dit bezwaar nòg meer verhelpen, doch ons niet gemakkelijk te hanteeren schijnen.
Ook in Frankrijk werd het nuttige aan het aangename gepaard en het spel dienstbaar
gemaakt aan lessen in geschiedenis, aardrijkskunde, mathesis en andere vakken.
Speciaal werd dit verricht voor Lodewijk XIV. Mazarin deed dit denkbeeld aan de
hand.
In 1676 verscheen een spel militaire kaarten, opgedragen aan S.A. le Duc de Maine,
zoon van Lodewijk XIV en Mad. de Montespan. Deze Duc was Colonel-Général
en.... 6 jaren oud. Het spel kon dus voor zijn krijgskundige vorming van nut wezen.
John Law in Frankrijk, de tulpen-windhandel in onze republiek lieten niet na
kaartenteekenaars te bezielen, terwijl in Engeland in 1679 een spel verscheen dat
een overzicht verschafte van alle samenzweringen van Pauselijke zijde tegen het
engelsche Koningshuis gesmeed, beginnende bij Queen Elisabeth, eindigende met
Karel II. De aanbeveling luidde: The like not exstant.
De Fransche revolutie deed zich op dit gebied ook gelden. De Koningen en
Koninginnen werden natuurlijk verbannen. De Koningen werden door Geniussen
vervangen, de Koninginnen door vier figuren der Vrijheid, met de roode
Jacobijnenmuts getooid. Schoppenvrouw o.a. stelt de persvrijheid voor. De
Klaverenvrouw symboliseert de vrijheid van het huwelijk en laat van haar lansspits
een banderol wapperen, waarop men het woord ‘Divorce’ leest. Daaronder het woord
‘Pudeur’. De schoppenboer klotst op klompen. Hij zit op een steen die de
tooverformule draagt: ‘Démolition de la Bastille.’ De klaverenboer vertegenwoordigt
de gelijkheid der rassen. Een neger hanteert een geweer en wijst op een onderschrift
‘Café’. Bij dit spel is de omwenteling in vollen gang. Andere omwentelingskaarten
met amerikaansche herinneringen toonen ons Washington en Adams, Franklin en
Lafayette: de boeren zijn daarbij indiaansche stamhoofden.
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Toen de revolutiestorm was uitgewaaid en de koninklijke wind begon te blazen was
er in 1818 plaats voor een spel: Cartes royales, dat ten doel had, de personen uit het
legitieme koningschap onder de oogen te brengen van de aanzittenden aan de
speeltafels. Shakespeare en zijne hoofdpersonen, bijv. King Lear en Hamlet, Macbeth
en Henry VIII, gingen niet vrij uit en Fallstaff lachte en pochte op de kaart met
boerenwaarde.
Schiller moest uit zijn Maagd van Orleans personeel voor de speeltafel leenen en
een ander spel prijkte met allerlei heerlijke beloften uit de welvoorziene keuken, die
de spelers moesten doen watertanden naar een overvloedigen avondmaaltijd, die hen
na het spel te wachten stond.
Dr. J.A. Molhuyzen deelt in de October-Aflev. van 1920 van Oude Kunst mede,
dat in het begin der 19e eeuw bij J.G. Gotta, ‘Libraire à Tubingue’ kaarten werden
uitgegeven met ongekleurde teekeningen, gedeeltelijk volgens puncteer, gedeeltelijk
volgens lijnmethode uitgevoerd. Het zijn teekeningen deels allegorisch, deels naar
het leven, waarin de kleurfiguren door het een of ander voorwerp of onderdeel van
de voorstelling worden weergegeven. Zoo bijv. een slaapmuts, een taschje, een vaas,
een vlindervleugel, die de harten voorstelt, een mouwopslag, een hondenhalsband,
e.d. die ruiten vertoonen. Een groote vindingrijkheid wordt daarbij te pas gebracht,
die voor scherpzinnige vernuften een prachtig terrein oplevert.
Tevens zien wij uit oude kaarten van onze republiek dat de Minister van Financiën
van 1797 al even vindingrijk was als onze Minister nà de oorlogsjaren, die de
jammerlijk mislukte speelkaarten-belasting invoerde. Wij zien daar de schoppenazen
als dragers van het bewijs, dat de schatkist het haar toekomende bedrag voor de
bevrediging der speelzucht ontving.
Ten slotte nog een mededeeling, dat bij het duitsche Tarokspel, met zijn 78 bladen,
waarvan 22 van beelden zijn voorzien, wel de meest uitgebreide verzameling van
figuren te vinden is, die in éénig spel wordt aangetroffen. Een uiteenzetting en
verklaring van al deze gedaanten in haar oorsprong en wording behoort tot de
onmogelijkheden. Zoo ergens, dan staat men daarbij voor onoplosbare raadsels. Wat
de voorstellingen bedoelen is reeds vaak onduidelijk; à plus forte raison moet men
omtrent den oorsprong in het duister blijven tasten.
Na lezing dezer bladzijden zal men moeten toegeven, dat op de speeltafel veel
onverklaarbaars verschijnt. En niettegenstaande deze onwetendheid, die den
onderzoeker prikkelt, blijft de speler zijn materiaal in boozen hartstocht of in gepast
genot hanteeren. Het ‘rien ne va plus’ en het ‘sans atout’ zal wel blijven klinken,
zoolang de menschelijke maatschappij blijft bestaan.
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Een nieuw werk over Anatole France*)
door drs. Martin J. Premsela.
BIJNA gelijktijdig met het heugelijk bericht van de toekenning, aan Anatole France,
van den Nobelprijs 1921, bereikte ons een nieuw werk over dezen auteur, dien wij
zonder schromen den grootsten van het hedendaagsche Frankrijk durven noemen.
Den grootsten. Maar helaas niet den meest representatieven van onzen tijd die immers
de zijne niet is. France mag men beschouwen als den schoonsten, den volledigsten
vertegenwoordiger van een voorbij tijdperk,†) een periode van kalme, bezadigde
gedachten, van breede en menschelijke opvattingen, wier durf niet de zelfaansporing
van overtuigingloos gebral van noode had; een periode, waarin de denker zich den
tijd mocht gunnen, zijn wijsheid te leiden door de kalme kanalen van bezonkenheid
en contemplatie, zonder dat hij zich achter middeneeuwsche kloostermuren of
romantische ivoren torens moest verschansen, en zonder, als een pruilend kind, te
vluchten naar Alceste's ‘woestijn’. Want evenmin als het steriel ascetisme en de
hoogmoedige onmaatschappelijkheid, is France de onevenwichtigheid des
menschenhaters eigen. France's geest heeft namelijk als hoofdeigenschap eene, die,
zeker in onze dagen, bij den doorsnee-mensch, en a fortiori bij den kunstenaar, verre
te zoeken is. France is geëquilibreerd. Zijn verstand, zoo merkwaardig fijn ontwikkeld,
staat de ontplooiing zijner gevoelige ziel niet in den weg. Zeker knoopen vele
intellectueele banden hem vast aan de Encyclopaedisten - doch zijn gedachte is
gevoeliger, inniger, aesthetischer; zijn warme ziel biedt het kunstenaarscorrectief ter
ontdorring van te algemeene nuchterheid.
Maar hoe sterk zijn sensibiliteit ook drukt op de ééne schaal der balans - totdat de
naald het moeilijk middelpunt aangeeft dat men soberheid en gedistingeerden smaak
mag noemen, òverslaan doet die schaal schier nimmer. Want in de andere legde zijn
verstand het edele tegenwicht, de Ironie, ontstaan uit de ziel (wij voelen in de ironie
van verheven kunstenaars, Dickens, Daudet, Renard of France: dat wat den mensch
met hoogen adel merkt: het Schaamtegevoel, de Kuischheid van ziel jegens
nevenziel....); en op zijn beurt nu hanteert het verstand zijn Ironie, om het gevoelig
gemoed, dat gaarne tot egocentrische uitbundigheid overgaat, zachtkens te remmen.
Wie nadenkt over het waarom der sympathie, die men een France onweerstaanbaar
moet toedragen, zal

*) Paul Gsell: Les Matinées de la Villa Saïd, Propos d'Anatole France, Uitg. B. Grasset, Parijs
1921, frs. 6.75.
†) Cf. Fr. de Backer, A n a t o l e F r a n c e e n h e t h e d e n d a a g s c h e F r a n k r i j k .
(De Gulden Winckel, 1921, pp. 184 en 185).
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dat vinden in de dankbaarheid opgewekt door de discretie, waarmee hij zijn i k (dat
kostbaar lyrische i k waarop de jonge dichter, de m a l d u -s i è c l e -lijder, de
nevropaath, de bluffer, de romantische verliefde of de pedante quasi-wetenschapsman
zoo prat gaat) weet te omsluieren met algemeene, alomvattende, onpersoonlijke
menschenliefde. ‘Onpersoonlijkheid’ immers is niet de eenige verdienste der litteraire
bescheidenheid. Velen toch vinden een Leconte de Lisle, een Hérédia te koel; en die
koelheid is evenzeer een gebrek als de overdreven, opdringerige gloed hunner
voorgangers. Maar in France ademt de mensch, en ‘quodcumque humanum est.’
Onze sympathie voor France gaat naar den kunstenaar die ons verlost van de
hinderlijke ikzucht der Romantiek. France is, in de XIXe eeuw, een der zeer zeldzame
niet-romantici. En waar, naar het schijnt, de Romantiek een ‘buitenlandsch import’
is, mag men concludeeren dat onze sympathie in France het groote, heerlijke
cultuurland geldt, waaraan hij zijn pseudoniem ontleende.*)
Welk een genot is het ons geweest, dit boek te lezen, waarin Paul Gsell (die voor
jaren de intieme gesprekken van Rodin opschreef) de geestige, leerrijke,
zachtglimlachende woorden des meesters opteekende!
Gsell was voor den oorlog, zoo verhaalt hij ons in een korte, keurig gestyleerde
inleiding ‘Au lecteur’, een der getrouwe gasten op France's Villa ‘Saïd’, waar, naar
hij zegt, de middagbijeenkomsten, in tegenwoordigheid van den grooten schrijver,
mannen als Haraucourt, Hyacinthe Loyson, Rodin vereenigden rond den disch van
onvergelijkelijke geestelijke vergastingen. ‘Ces matinées.. furent.... les plus
étincelantes fêtes de l'esprit.’ Schrijvers en kunstenaars, politici en nihilisten, ieder
die iets te zeggen had vond in den weetgierigen ‘dilettant’ een gretig toehoorder.
Onder hen bevonden zich natuurlijk vreemdsoortige typen, treurige of lachwekkende
onmaatschappelijken, denkers met onbewust-schilderachtige levensopvattingen, modellen, kortom, voor den scherpzinnigen schilder der zeden door de eeuwen heen.
Alles trok hem aan, daar al wat menschelijk is weerklank vindt in de fijnproeversziel
van den ‘dilettant.’. Immers, de dilettant is niet te verwarren met den oppervlakkige,
den boekenwurm, den beuzelaar, den zenuwachtigen autodidact. André de Ridder
wees eens†) op de schoonheid van het Dilettantisme, dat den kunstenaar maakt gelijk
de honingbij, welke uit àllen schoonen en geurigen bloei, het schoonste en het
geurigste puurt tot voedsel en genot voor de menschheid. France is ongeloovig. De
drang naar houvast

*) Wij meenen een biografie van den al te bekenden grooten Franschman achterwege te mogen
laten. Belangstellenden verwijzen wij naar Dr. P. Valkhoff's studie in D e G i d s van Mei,
Juli en Augustus 1914 en van October 1915, verder naar alle litteratuurgeschiedenissen,
tijdschriften en bladen van de wereld.
†) André de Ridder; R e m y d e G o u r m o n t . (‘Fransche Kunst’, No. XII). Uitg. A.W.
Sijthoff, Leiden 1919, (pp. 2-10).
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aan allen ingeboren, openbaart zich in den ongeloovige onder de gedaante van
dilettantisme, die wijsgeerige, kunstzinnige en ethische veelzijdigheid, waartoe de
verfijnde sceptische geest heden ten dage zijn toevlucht nam, na in het één-geloof
geen voldoening gevonden te hebben. Het dilettantisme is als 't ware een
levensminnend, schier zinnelijk egoïsme van hoogere orde, de onstoffelijke
verzadiging van reislust, de geestelijke transpositie van lekkerbekkerij, het vinden
van de menschelijke tevredenheid in de steeds wisselende, steeds geestdriftige
vernieuwingspoging van de vereenzelviging des ideaals, het bepalen der
pleisterplaatsen op den naïeven tocht ter ontdekking van den Blauwen Vogel, de reis,
kortom, van den pelgrim in wonderschoone oorden, die zich van de eindloosheid
van zijn weg en de onbeperktheid der bloesemende zijpaden vreugdevol bewust is.
Hoe zou een pelgrim met zulk een verheven, ja vroom en geestdriftig streven, een
scepticus kunnen heeten? Hoe zou men zulk een algevoelige ziel onverschillig durven
noemen? Maar eerst en vooral, wiè noemt, te goeder trouw en met kennis van zaken
altoos, Anatole France een scepticus? Hij, wiens bekrompenheid er belang bij heeft,
een invloedrijk denker te schuwen of te haten, die ‘twijfelt aan wat hij niet weet en
waaraan hij niet zonder voldoende redenen gelooven kan; die noodlottige
vooroordeelen bespot, kunstmatig opgeblazen roem veracht, dwaze eerzucht geeselt
en bloeddorstigheid verfoeit.’ Maar is er een getrouwer dienaar van het harmonische,
van den klaren, vloeibaren stijl, één vuriger aanbidder der Fransche geesttraditie;
iemand die nobeler de openhartigheid, de verdraagzaamheid en het medelijden dient
als zijn overtuigd, menschwaardig geloof? Iemand, vooral, die met woord en met
daad den cultus der heilige vriendschap in eere houdt?
De bijeenkomsten in de ‘Villa Saïd’ hadden plaats voór den oorlog.
De gruweljaren bracht hij in een aangekocht klein domein door, bij Tours gelegen.
Persoonlijke smarten en het lijden der menschheid maakten hem tot een gemartelde,
die zijn grootst genot slechts vindt in kalme, doch nimmer hoogmoedige afzondering.
De geestelijke genietingen, welke zijn woord aan zijn vrienden bracht, behooren tot
het verleden. Gsell bewees velen een weldaad, ze naast France's schriftelijke
overleveringen - de dialoogromans die er uit ontstonden - op meer mondelinge wijze
in zijn boek te vereeuwigen. Laat ons er hem dankbaar voor zijn.
In het eerste hoofdstuk, L a C h a u m i è r e d u S a g e getiteld, leidt Gsell ons binnen
in de beroemde, dicht bij de Arc de Triomphe gelegen ‘Villa Saïd’, waar France zijn
vrienden en bewonderaars, zijn beschermelingen of zijn baatzuchtige lofzangers aanstaande Academieleden! - op zijn kalme, hartelijke, vaak ironische wijze ontving,
in een omgeving van een zóó rijke geraffineerdheid, dat slechts de gemoedelijk-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

LXXXI

ANATOLE FRANCE. GESCHILDERD DOOR GUTH.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

LXXXII

ANATOLE FRANCE. CARICATUUR DOOR GUITRY.

ANATOLE FRANCE. CARICATUUR DOOR MISS G. BANKS.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

DE ‘VILLA SAÏD’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

385
heid van den eigenaar er het tegenwicht van sympathie vermocht tegenover te stellen.
Kostbaar aardewerk, beelden en gebrand glas, prachtige meubels van een smaakvolle
weelde verrukken er het oog. Geen spoor van pronkerige overdaad. France omringt
zich met schoonheid, die harmonieert met het schoone zijner ziel. Immers, is er iets,
waarnaar een gevoelige ziel sterker dorst dan naar de voldoening van Schoonheids
hartstocht? Verre van uit dit epicurisme op te maken, dat France zich zou overgeven
aan een gemakkelijk egoïsme, mogen wij constateeren, dat hij zonder aarzelen zijn
pantoffels, zijn kalotje en zijn mollige weelde vaarwel zegt, om zich te mengen in
de volksmenigten, die hij met zijn redenaarstalent, ja, enkel reeds met zijn
aanwezigheid, kan dienen. Hij heeft ergens gezegd, dat hij het volk met een schier
zinnelijke liefde bemint, en zich tusschen de menigten begeeft, verheugd, den
arbeidsgeur hunner collectiviteit in zijn verfijnde neusgaten op te snuiven.
Ook zijn boekenschat is hem een aangebeden heerlijkheid. Zóózeer bezielt hem
de bijna zinlooze hartstocht der boeken, dat zijn genot er zich toe kan bepalen, ze,
in zijn c i t é d e s l i v r e s , platonisch ter hand te nemen zonder ze te lezen,*) ze te
streelen zonder verdere voldoening ervan te verlangen. Men herinnert zich wellicht
de anecdote, die verhaalt hoe eens een dame, die allerlei pulletjes en potjes
verzamelde, Anatole France spottend vroeg: ‘Wat hebt U, waarde meester, aan al
die boekwerken, als u ze niet leest?’ - Waarop de schrijver antwoordde, gevat als
altijd: ‘En u dan, mevrouw, eet en drinkt u soms uit alle potjes, die u verzamelt?’
De drie volgende hoofdstukken doen ons getuige zijn van gesprekken tusschen
France - ‘Monsieur Bergeret’ noemt Gsell hem meestal, een zeer aannemelijke
identificatie! - en aspirant-leden van den Raad der Veertig Onsterfelijken. France
heeft weinig achting voor de Eerbiedwaardigen, die desondanks er goed aan deden
hem, zij 't dan titulair, in hun schare binnen te leiden. Allervermakelijkste personalia
worden ons onthuld. Zoo getuigt France's hoffelijk doch snedig gesprek met kardinaal
de Cabrières van een zoo fijnen humor en tevens van zulk een bescheiden, doch
zelfbewust gezond verstand, dat de geestelijke den ongeloovige wel hooger moest
achten dan menig fanaticus zou meenen.
Leerrijk en geestig - alweer! want dat zijn de voortdurende verdiensten van France's
gesprekken - is zijn onderhoud met Edmond Haraucourt, dat men vindt op pag. 31-64.
Ieder woord heeft er zijn waarde, en des te grooter waarde naarmate men France's
werken kent, en deze e n p r i v é -verkondigde gedachten terug kan vinden in den
mond van zijn hoofdfiguren, Bonnard, Bergeret, en andere glimlachende wijsgeeren.
Hoe hartelijk zal veler lach instemmen met de vroolijkheid, opgewekt

*) ‘Le petit grain de folie affecte même ceux qui les manipulent sans les lire.’
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door het verhaal van de meedoogenlooze poets, die France den armen, wat erg
bekrompen Henri de Bornier*) midden in een ‘dictionnaire’-vergadering der
Onsterfelijken bakte! En dat andere staaltje van vakonkundigheid bij de heerschers
der Fransche letteren, belast met het toekennen der jaarlijksche prijzen, - het geval
van Louise Collet, de vriendin van Flaubert en Bouilhet, die, om haar roem te
onderhouden, een vreemdsoortig gedicht samenstelden uit een tweehonderdtal
authentieke verzen van.... Lamartine, en dat poëem lieten doorgaan voor Louise's
oorspronkelijke schepping! Het mooiste van de grap was dat geen der beoordeelaars
de mystificatie ontdekte - hadden zij het te bekronen, en inderdaad bekróónde
dichtwerk wel gelezen, of kenden zij hun Lamartine niet? - en dat de waarheid eerst
veel later door Flaubert aan 't licht werd gebracht.†)
Uit een ander onderhoud met Haraucourt over de rol, gespeeld door de inmenging
der politiek in de litteratuur, blijkt, dat France van meening is: ‘Die inmenging is
niet alleen niet dwaas of af te keuren, maar toe te juichen als een sociologisch
verschijnsel.’ Men moet het geenszins betreuren, dat het succes van Sophocles,
Aristophanes en Vergilius, van Corneille en Molière, van Voltaire, Diderot,
Montesquieu en Rousseau, van Hugo en anderen, voor een belangrijk deel is toe te
schrijven aan de politieke strekking hunner kunst. Zou de schrijver van de vierdeelige
romanserie L' H i s t o i r e C o n t e m p o r a i n e , de voorvechter van politieke
rechtvaardigheid, die in de Dreyfuszaak zulk een mooie rol speelde, anders kunnen
spreken? En is zijn prediking van menschlievendheid, die de belangen zijner
evennaasten met het edele werktuig der kunst behartigen wil, geen bewijs te meer
van het hem eigen altruïsme - de gezonde anti-romantiek! - waarvan wij hooger
gewaagden? ‘Croyez-vous donc que ce soit une supériorité,’ zegt hij (p. 63) ‘chez
ceux qui noircissent du papier, de s'isoler dans un petit coin pour regratter des syllabes,
rapetasser des épithètes et fourbir des périodes, sans jamais s'inquiéter de l'humanité
qui les entoure? C'est plutôt une infirmité, je pense.... Il est bon que l'écrivain tressaille
des angoisses communes et se mêle quelquefois aux querelles de la place publique.’
***
L e C r e d o d ' u n I n c r é d u l e (pp. 67-87) is van het grootste belang, als een
typische geloofsbelijdenis van France's positivisme. Het

*) 1825-1901, lid van de Ac. Franç. in 1893; L a F i l l e d e R o l a n d , drama in 4 bedrijven
en in verzen, is zijn voornaamste werk. (1875) De Bornier is, spijts Rostand's (voorgeschreven)
lof (D i s c o u r s d e R é c e p t i o n ), een vrij ongeïnspireerd rijmer eener
bloedeloos-naromantische periode.
†) Haraucourt, die bij dit verhaal tegenwoordig was, heeft het zich misschien herinnerd bij de
conceptie van zijn roman L'O n c l e M a i z e , die in den loop van 1922 in boekvorm zal
verschijnen.
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gesprek loopt over Jeanne d'Arc, aan wier geschiedenis, zooals men weet, de schrijver
twintig jaren gearbeid had. Afgezien van eenige ondeugendheden betreffende ‘de
door velen als wezenlijk beschouwde ficties die men Rechtvaardigheid en Waarheid
noemt,’ is dit hoofdstuk een hoogst ernstige bekentenis van 's schrijvers.... levensblij
scepticisme, als wij dat zoo mogen noemen. Zijn geest van wetenschapsman
onderzocht de controleerbare aanleidingen - materieele zoowel als psychologische,
individueele zoowel als climaterische - van de opvatting der bovennatuurlijke
interventie: ‘Je me suis souvenu sans cesse que le devoir du savant est d'expliquer
tous les faits par raisons naturelles.’ En elders: ‘Tout le pouvoir de Jeanne, qui sans
doute fut grand, vint de l'ascendant qu'elle prit, sans le savoir, sur la faiblesse mentale
de ses contemporains.*).’
....‘Jeanne, par elle-même, ne fut que peu de chose, mais la légende qui se créa
tout de suite autour d'elle fut éclatante et n'a pas cessé de resplendir.’ Men denkt
hierbij onwillekeurig aan de philosofische strekking van France's meesterwerkje
P u t o i s , waar men een dergelijke opvatting tusschen den lichtenden humor der
regels dóór moet lezen.
Men leze dit prachtige C r e d o in zijn geheel. Om er een volledigen dunk van te
geven, zouden wij het immers onbesnoeid moeten aanhalen! Volgens France's
meening waren de grootste sceptici, Rabelais, Montaigne, Molière, Voltaire en Renan,
de wàre geloovigen, d.w.z. de ware idealisten, daar ieder hunner, op zijn eigen manier,
vertrouwen had in de goddelijke volmaaktheid der menschelijke ziel. ‘Men verwijte
mij niet,’ verkondigt hij, ‘te veel waarde te hechten aan de menschelijke Rede. Ik
weet, helaas, hoe zwak zij is.... Maar óók, dat (als in de allegorische boutade van
Diderot) de theologie dit zwakke lichtje komt uitblazen.... De rede, getuige van den
ongerijmden last, dien de menschen elkaar aandoen op grond van tot slavernij
doemende vooroordeelen, zou, al ware 't slechts, aanvankelijk, om der logica wille,
leiden tot algemeene, medevoelende menschenliefde. Hun vaak ironische uitingswijze?
Die is immers niets dan de expressie hunner ontmoediging (- men denkt in dit verband
aan Rutebeuf, aan Villon, aan Cyrano de Bergerac, aan Beaumarchais, aan Jules
Renard.... -) ‘Ils rient, mais leur gaîté recouvre toujours une affreuse amertume. Ils
rient pour ne pas pleurer.’
Een welkome afwisseling biedt, na den bijna treurigen ernst dezer woorden, de
komst van den Australischen hoogleeraar Professor Brown, die een studiereis maakt
ter ontsluiering van ‘het geheim van het genie.’ Gsell weet naar Shakespeariaanschen
trant, het tragische met het kluchtige te doorspekken, om de zenuwen aangenaam te
ontspannen, en

*) Vgl. France's opvatting van het toevalsprobleem: “Het toeval bestaat slechts in verhouding
tot de ontoereikendheid onzer verstandelijke vermogens.” (C f . L a R ô t i s s e r i e d e l a
R e i n e P é d a u q u e , p. 130 en L a R é v o l t e d e s A n g e s , p. 175).
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tevens in dat komische toch diepzinnige wijsgeerigheid neer te leggen. Want prof.
Brown's aarzelende vragen, gesteld in een eigenaardig Fransch met het èchte accent....
van Sydney, worden ernstig beantwoord door 's meesters beschouwingen over
Rabelais, Molière, Saint-Simon, Balzac, Cervantes, Shakespeare en Racine, in verband
met den stijl, de oorspronkelijkheid, de conscientieusheid, de vindingrijkheid, de
precieusheid, beschouwd als relatieve of volstrekte goede eigenschappen. Het genie
is herkenbaar aan de spontaneïteit en den zielenadel der schrijvers. ‘Les grands
écrivains n'ont pas l'âme basse.... voilà tout leur secret.... Ils sont généreux.... Ils ont
pitié des pauvres acteurs qui jouent la tragédie comique ou la comédie tragique de
la destinée. La pitié, voyez-vous, Monsieur le Professeur, c'est le fond même du
génie.’
In L a B e l l e P o u p é e e t l a V r a i e F e m m e vernemen wij, na een
wreed-vriendelijke critiek op Hugo*), hoe France over het Esperanto denkt; ondanks
allen eerbied voor een gemaakte taal, uit hoofde van haar commercieel nut, kan hij
haar als kunstenaar niet anders dan als een levenloos samenstelsel beschouwen.
Esperanto is een beeldschoone pop, die zelfs m o n c h é r i kan zeggen; de taal is
een vrouw - desnoods een leelijke - maar een echte vrouw. De levende mensch zal
desnoods een leelijke vrouw kunnen liefhebben, doch nooit een beeldschoone pop.
En hij daagt een propagandist uit, twee versregels van Racine in het Esperanto te
vertalen.
Ariane,ma soeur,de quelle amour blessée,
Vo u s m o u r û t e s a u x b o r d s o ù v o u s f û t e s l a i s s é e !

En met welk resultaat, valt licht te begrijpen. Een theoretische grammaticale taal,
die niet geboren werd uit lijden of uit vreugde, moet stroef blijven en voor
kunstschoon ontoegankelijk.
- Ofschoon France's N o c e s C o r i n t h i e n n e s vóor den oorlog in het
Odéon-theater, en in 1918 in het ‘Maison de Molière’ werd opgevoerd; ofschoon
zijn koddige tweeakter L a F a r c e d e c e l u i q u i é p o u s a u n e f e m m e
m u e t t e slechts in besloten kring op een bijeenkomst van Rabelais-kundigen†) mocht
vertoond worden§); ofschoon C r a i n q u e b i l l e , L e L y s R o u g e een L e C r i m e
d e S y l v e s t r e B o n n a r d voor het tooneel bewerkt en te Parijs voor het voetlicht
kwamen, - houdt France niet van de dramatische kunst. Zij is den fijnen denker te
effect-grof. Tooneelstukken dient men te lezen.

*) Quand on vibre avec tant d'intensité, on n'a pas besoin d'être intelligent’.... ‘Il a emprunté
les 999 millièmes de son génie à d'autres...’
†) Dit stuk is inderdaad een tooneel-adaptatie van een verhaal uit Rabelais' IIIe Boek van
Pantagruel.
§) Deze f a r c e werd in 1918 te Amsterdam en te 's Gravenhage gespeeld door de
Amsterdamsche ‘Cercle Français’, onder leiding van prof. Gustave Cohen, toentertijd
hoogleeraar aan de Amsterdamsche Universiteit.
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Wat mooi is in Molière, wordt licht door spel bedorven of verbasterd. Molière's
gebreken, zijn stijlfouten, zijn stoplappen, zijn disharmonie, zijn goede hoedanigheden
uit sceniek oopgunt beschouwd.
Na het relaas van een ontbijt-onderhoud tusschen France en Rodin,*) den
grootmeester der Fransche beeldhouwkunst, dat voornamelijk belang heeft voor wie
van die kunst goed op de hoogte is, komt een uiterst belangwekkend hoofdstuk over
den oorlog - den oorlog in 't algemeen. France háát den oorlog. L e L y s R o u g e ,
sommige gedeelten van zijn H i s t o i r e C o n t e m p o r a i n e , bewijzen het ons.
Het Fransche volk, zoo betoogt hij hier in zijn intieme omgeving, houdt niet van
den oorlog. Uiteraard is het sceptisch - France staaft deze bewering met eenige
anecdotische voorbeelden. Het verheugt hem te constateeren, dat de dienstweigeraars
hun vroeger angstvallige gemoedsingeving heden ten dage verstandelijk durven te
formuleeren. Vaderlandsliefde bewondert hij zeer zeker, waar het de aanhankelijkheid
geldt aan de geestelijke tradities van een volk. Maar de ware geestelijke verdienste
- dat vernamen wij reeds hooger, toen France professor Brown het geheim van het
kunstgenie verklaarde - is die, welke door haar menschelijkheid het welzijn beoogt
van den naaste; en dientengevolge reikt de ééne geest den anderen de hand, - de
grenzen over. Nationaliteitsbewustzijn mag niet tegenover nationaliteitsbewustzijn
gesteld worden. Het eene vult het andere aan. Men kan zijn vaderland liefhebben,
en tevens een anders vaderland vereeren. ‘Mais, par malheur, la patrie..... est aussi
la raison sociale d'entreprises financières...., l'antagonisme des appétits capitalistes....
qui pousse les nations à s'entrechoquer....
‘Du fond de mon âme, je souhaite que ma patrie s'abstienne de toute convoitise
qui lui ferait porter la moindre responsabilité dans un conflit.’
En elders:
‘(Le chauvinisme) est une cruelle démence.’ De eenige geoorloofde wijze om het
volk te leeren, zijn vaderland te beminnen, is, dit land zoo schoon en edel, zoo
deugdzaam en verheven mogelijk te maken, opdat het op die liefde recht heeft.
Verre van bloeddorstig te zijn, predikt de ‘revolutionnair’ Anatole France, in alles
rechtvaardigheid als doel, met menschelijkheid als middel. Luisteren wij naar den
kalmen raad dien hij een Russisch bommendrager geeft: ‘Croyez-moi, mon ami, tant
que d'autres moyens se présentent, il faut y recourir. S o u v e n e z -v o u s d e c e c i :
la Justice meurtrière, même exercée par un peuple qui se
l i b è r e , n'est jamais q u 'u n e t r i s t e J u s t i c e ! Il n'est pas bon d'abreuver de sang
des dieux altérés.’ France wijdde den Russischen

*) Gsell was ook een der intiemen van Rodin. Wat L e s M a t i n é e s d e l a V i l l a S a ï d
is voor France, is zijn boek L' A r t voor den grooten beeldhouwer.
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revolutionnairen altijd een groote belangstelling. De Fransch-genaturaliseerde Rus
Rappoport heeft hem ongetwijfeld, den laatsten tijd, tot het communisme doen
overhellen.
Doch hoe France's hart ook klopt voor politieke activiteit, volgens zijn eigen
uitlatingen (L a t o u t e -p u i s s a n c e d u r ê v e ) stelt hij het kunstideaal verre nog
boven het staatkundige. Kunst is het middel der internationale verbroedering. Gezonde
staatkunde, die den oorlog vermijdt, heeft immers slechts een negatieve waarde,
vergeleken bij de actief-optredende veredeling van het individu, die leidt tot de
eenheid der massa. De zoogenaamde bewondering, waarvan hij blijk geeft, voor
Briand's behendige volksmennerspsychologie, vatte men alweer op als een ironie,
(p.p. 294-298). Boven den demagoog, boven den wetgever - die een bestaande
gewoonte f o r m u l e e r t - heerscht de Denker. De uitvinder, de goede schrijver, de
eerlijke journalist, de sterrekundige, de physioloog, zij allen die hun goeden trouw
en hun bekwaamheden in dienst stellen van de algemeene welvaart, al wie ‘een
dirigent kan worden van een harmonisch gevormde groep’ - Villon, Montaigne,
Molière, Voltaire - is waard een groot man te heeten. Of, om een ander beeld te
gebruiken - dirigenten zijn helaas zoo schaarsch! - wie meehelpt tot het optrekken
van het gebouw der Menschheid, al draagt hij slechts wat grint of mortel aan, heeft
aanspraak op den eerenaam van nuttig lid der samenleving.
‘Laissez-moi donc, mes chers amis, laissez-moi gâcher le mortier pour la Cité du
Rêve. C'est mon destin, il me plaît, et je n'en demande pas d'autre.’
Zoo spreekt Anatole France, dien wij, zonder schromen, den grootsten schrijver van
het hedendaagsch Frankrijk durven noemen....
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Wintermiddag,
door Hélène Swarth.
Fel schrijnt de lucht; de grijze dag wil schreien,
Maar kan geen tranen voor zijn weedom vinden.
Langs grauwe huizen met gesloten blinden
Glijdt menschendrom, verplompt in donkre pijen.
Nu wil ik, hoopvol, in het spel der winden,
Doorzoesend wild de bronzen boomenrijen,
Waar mos en blad den mosgrond week plaveien,
De schimmen zoeken van wie eens mij minden.
In bleeken schemer blijf ik eenzaam dolen Daar zie van verre ik blanke geesten wenken.
Neen, berken zijn het bij den watermolen.
Moe keer ik weer en sluit de windvlaag buiten
En 't avondgrijs, dat aansluipt door de ruiten.
'k Wil stil, bij 't vuur, mijn lieven droef herdenken.
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Het goede huis
door Elisabeth Zernike.
VIII.
EEN jaar ging voorbij. Het was Paula dikwijls of het leven haar uit handen viel. Als
ze in den laten middag thuis kwam, lokte haar de avond met zijn wijdheid en glans.
Maar als die gave uren begonnen, als ze op den divan lag en tot niets besluiten kon,
dan mompelde ze: de tijden zijn slecht. Ze voelde zich niet ouder geworden, ze
verzwakte niet, en was zelden moe van haar werk; toch wilde ze altijd weer rusten.
Ik zoek naar een nieuwe samenvatting, zei ze eens, en dacht: dat klinkt mooi, maar
wat beteekent het? Ze gebaarde met haar handen, er brokkelde iets weg. Ze moest
aan alle kanten vastgrijpen en steunen. Hm - veel duidelijker werd het niet. Het waren
slechte tijden. Waarom woonde ze op dit dorp en zoo lang? Ze kende er nu alle
menschen. Jet had het gewild indertijd, Jet kon het stadsleven niet meer verdragen
en trouwde met een heereboer. Prachtig. En Henri zei: ons huis staat altijd voor je
open; maar ze kwam er niet heel vaak. In 't begin, ja, maar dat kon immers zoo niet
blijven. Jet had veel te doen. Ze begon haar dag met de kippen.
Früh wann die Hähne krähn,
Eh die Sternlein schwinden,
Muss ich am Herde stehn,
Muss Feuer zünden.

Zóó nu juist niet. Ze had zelf een mandje gevlochten en er een geel lint doorgehaald.
In dat mandje zocht ze de eieren uit den ren. En dan strooide ze versch voer. Daarna
kwam het ontbijt voor Henri. Zijn vaste regel was: de beesten eerst. Maar wat zoo'n
man een rompslomp meebracht! Hij hield van allerlei knutselwerk. Waren er nu geen
spijkers meer? - ook niet in de schuur? hij wou vanmorgen een hondenhok timmeren.
En terwijl ze nog naar de spijkers zocht, riep hij opnieuw om haar. Gauw een lapje,
hij had zich op zijn duim geslagen. En wilde ze even een paar kwasten schoon maken,
in terpentijn natuurlijk, want de duiventil moest noodig een streekje hebben. Wist
ze waar de groene verf stond? Tegen twaalf uur was ze moe, en dan had Henri trek
in iets warms. Nog niet in den kelder afgedaald? vroeg hij; dat doet een goede
huisvrouw voor tienen; me dunkt, er is zuurkool over van gisteren. Wat kijk je nou?
waarom zou ik dat niet weten, we hebben toch gisteren - en nog een flink stukje spek.
‘Laat mij eens gaan kijken, Jet,’ - en ze liep al naar de deur. Maar een
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gast moest zich eigenlijk nooit in zoo iets mengen. Och nee, dan kon Jantje het toch
doen. Maar Jantje was zelden in de keuken tegen etenstijd. Ze schuurde de
melkemmers en zong erbij, hoe zou ze dan mevrouws tafelbel kunnen hooren?
Een enkele maal kwam Jet in het oude huis terug. Twee keer gebeurde het dat
Henri een pachter moest opzoeken en beide keeren ging Jet niet met hem mee. ‘Ik
laat inspannen,’ had Henri den avond van te voren gezegd, ‘om acht uur, of negen
uur, zoo laat als jij wilt. We hebben een aardig ritje, en dan blijf jij bij de boerin. Ze
ontvangt je in de mooie kamer - je zult eens zien hoe netjes’.
‘Maar ik wou zoo graag eens een heelen dag naar Paul’.
‘En die is tòch nooit in huis?’
‘Als ze weet dat ik kom, dan rept ze zich en we drinken koffie samen.’
Dus was Henri alleen weggegaan en het leek plotseling stil te worden op het erf.
Ze voelde een groot verlangen naar Paul, en zoo gelukkig maakte het haar, dat ze
zich niet bewoog, uit angst iets in zich zelve te verstoren. Ze wist dat ze bij Paul zou
zijn, ze voelde haar verlangen heel dicht bij zijn oplossing. Toch bleef die oplossing
uit, beide keeren. Ze had misschien te veel gewild. Ze dacht het Paul te kunnen
zeggen, hoe nu haar leven was, hoe goed - en toch - Maar Paul luisterde niet met
algeheele overgaaf. 't Was of ze te veel in zich zelve had wraaraan ze denken moest.
‘Heb je moeilijke zieken, Paul?’
‘E - nee, hoezoo?’
‘Of ruzie met doktertje? - maar hij is erg op je gesteld’.
Paula lachte. ‘Dan zal ik dus ook wel geen ruzie met hem hebben. Jij wilt tusschen
de menschen òf liefde, òf twist; komt meer voor, bij pasgetrouwde vrouwen’.
‘Ja? waar diep jij toch altijd je ondervindingen op?’
Ze zwegen een beetje. Vroeger, dacht Paula, zou Jet me bewonderd hebben om
zooiets. En al wantrouwde ze mijn woorden, dan had ze toch respect voor mijn
brutaliteit. - Ze begonnen over dorpsgenooten te praten. Tegenover Paula's intuïtie
omtrent de menschen, stelde Jet nu, argeloos, Henri's uitgebreide weten. ‘Och jij’,
zei ze eenmaal - ‘een juffrouw uit de stad’.
‘En u, mevrouw?’
‘Niet ik, maar Henri, die hier geboren en getogen is’. Paula zuchtte.
‘Dat zou een motto boven je huwolijk kunnen zijn: niet ik, maar Henri’. Toen
lachten ze beide, en voelden: dit was geen lach alleen om Paul's dwaasheid, maar ze
vonden elkaar terug, juist in het lichte woord.
Ze hadden wel heel verschillende levens gekozen.
Als Paula naar bed ging, dacht ze dikwijls aan Jet. Ze liep met een brandende kaars
rond en sloot de deuren; daarna werd de nacht nog stiller. Dan, boven gekomen,
stond ze roerloos voor haar spiegel. Ze keek
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zich zelf ernstig en toch droomerig aan. De menschen moeten het kunnen zien prevelde ze soms. Zij zelf zag het: er was nog een groote wereld voor haar, die op
haar wachtte. Het blonk in haar oogen: ik kom. Maar - wat wist ze van die wereld,
die toekomst? Waren er niet duizende vrouwen die heimelijk tegen hun spiegelbeeld
zeiden: ik kom? En de nacht was om haar heen, diep en zwijgend. Ze blies de kaars
uit voor ze zich ontkleedde. Nu was het dat ze aan Jet moest denken. Hoe scherp had
ze Jets schaduw op het lichte gordijn gezien, dien avond. Jet woonde nog maar kort
op het kasteel, toen kwam zij haar bezoeken. Ze bleef lang en wilde niet dat Henri
haar naar huis zou brengen. En toen ze buiten kwam, scheen de maan zoo mooi; de
rechte dennen stonden als betooverd. Ze liep heel langzaam en keerde nog eens om.
Kijk, Jets raam was verlicht, en daar kwam een schaduw op het strakke gordijn: Jet,
die haar japon losknoopte. En voor ze het recht begreep, een tweede schaduw, die
zich bewoog en - Ze had zich omgedraaid. Vreemd, dat het nooit eerder tot haar was
doorgedrongen: Jet en Henri, die elkaar omvatten. En ver daar vandaan, alleen in het
donker: zij Op een lentemiddag liep ze naar het kasteel, langzaam en loom door de warme lucht.
De hemel was zoo blauw nog niet geweest dat jaar en ze glimlachte vaag om het
verschoten paarse parasolletje dat ze droeg. Het ding was zeker nog van Jet; ze had
het in een kast gevonden. Jet zou zeggen: houd jij het gerust, en dan zou Henri het
prijzen. En ze hoorde een helderen lach; ja, ze moest Henri dikwijls een beetje plagen.
Nu zouden ze misschien onder den grooten beuk zitten, die zoo plotseling een vol
bladerdak had gemaakt. Achter het huis, een tafeltje en een paar stoelen, voilà - en
dan stond ze den heelen middag niet weer op. Heerlijk, die lichte moeheid, en de
gedachte aan rust. Dit alles was als vroeger, wanneer ze van Roel naar Jet ging en
slenterde door de stad, en naar alle menschen keek, die haar toch ook allemaal
onverschillig waren. Het leven te zien, overal - en ermee verzoend te zijn.
Ze ging den tuin binnen en liep regelrecht naar den grooten beuk; - maar daar was
niemand. Even dacht ze: Jet is niet thuis - en ze voelde een groote teleurstelling. Nu
belde ze aan, als een vreemde.
‘Jantje, waar is je mevrouw?’
‘Ik weet niet juffer, dag juffer - wèl in huis’.
‘O, goed, dan vind ik haar wel’.
Halfverwegen den trap wilde ze roepen, maar ze bedacht zich en ging terug naar
de keuken. ‘Jantje, mevrouw is toch niet ziek? - in bed -?’
‘Nee - vanmorgen was ze ziek - nou niet meer’.
‘Zoo, dank je’.
Ze raakte in een lichte opgewondenheid. ‘Zelden heb ik voorgevoelens,’
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prevelde ze, ‘maar nù’. En toen hoorde ze praten in het atelier. Jet en Henri waren
er beiden, en ze stonden - ze leken heel groot in het kleine kamertje.
Ik had moeten wachten, dacht Paul, beneden ergens, niet hierheen moeten gaan.....
Maar Jet was blij.
‘Heerlijk, kom mee’.
‘Ja, maar’, zei Henri, en gaf Paula bijna plechtig een hand.
‘Doen jullie nu precies wat je wilt - ik val ook zoo raar binnen.’ Ze keek om naar
de deur.
‘Goed - als je even zou willen wachten in de huiskamer - heel even?’
Ze ging al. Jet riep haar na: ‘vraag of Jantje voor de thee zorgt?’
Nu pompte ze zelf een keteltje vol, neuriënd: Pollie put the kettle on, w'll all take
tea. Kijk, Henri had zich flink gedragen, als een man. En ineens lachte ze. ‘Jantje,
heb jij gezien dat ik een parasol bij me had? waar heb ik die gezet?’
‘U heeft hem aan den kapstok gehangen’.
‘Ja, gek, dat wist ik heelemaal niet meer’. Ze ging op de rechtbank zitten en praatte.
Het duurde wel een kwartier voor Jet beneden kwam.
Ze bleef tot laat in den middag. Jet deed haar uitgeleide tot aan het hek, en 't was of
ze het juiste woord van afscheid niet konden vinden.
‘Kom je nu heusch gauw terug?’
‘O ja, dat zul je eens zien’.
‘En je brengt die boekjes mee’.
‘Ja, stellig’.
‘Dus....’
‘Tot ziens, hoor, houd je goed’.
‘Ja. Later vertel ik je wel eens van Henri, waarom we juist in het atelier stonden’.
Paula knikte. ‘Maar je mag het ook geheim houden’. Ze deden een paar stappen
uit elkaar. ‘Dag, een geheim is wel eens aardig’ ‘Ja, dag....’
Ze liep nu vlugger dan bij 't komen. Misschien had vrouw Bos, in haar kleine
winkeltje, wel ongebleekte katoen, en houten breinaalden. Dan ging ze morgen naar
Jet, met een eerste begin op de pennen. Hoeveel steken in 't rond? Maar eigenlijk
mocht zij dien voorsprong niet benutten. Zij had de boekjes met patronen en ze kon
gemakkelijk naar vrouw Bos gaan. Maar het koopen was al een genot - en het kluwen
winden; - dat alles kwam Jet toch het meest toe. Ze glimlachte. Ze zag hen samen
gebogen over het werk - twee niet meer jonge vrouwen. Nee, Jet zou veertig zijn als
het kindje kwam; - dat was toch niet zonder bedenken. Een eerste kindje - sjonge en Henri tot vader. En al gingen zij nu nòg zoo naïf aan 't hemdjes breien. - Jet voelde
het ook - hoewel - Ze had er jong
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uit gezien vanmiddag - jong en teer. Kon een vrouw dat doen: haar jeugd terug nemen
en een gezond kind baren? Misschien - ja - maar vraag niet wat het haar kosten zal.
Ze kwam thuis. Zou ze ooit met Jet over deze dingen praten? Zeker, - als ze dacht:
het moet. Maar woorden kwamen meest te laat. Als je gezondigd had, werd je
ontvankelijk voor waarschuwingen tegen den booze, en een zwangere vrouw vroeg
zich af wie haar echtgenoot wel wezen mocht? En dan? je leerde den zondaar bidden,
en de aanstaande moeder een wiegeliedje. Er was immers geen terug. Morgen aan
de hemdjes beginnen - waarom niet? En samen een goeden tijd hebben. God, een
beetje vreugd, en dikwijls een lach. Ze zouden ook heel toegevend zijn voor Henri.
Hij mocht spotten met hun eeuwige gebrei - en dan zouden ze niets van zijn schilderen
zeggen - zijn dikke bloemen, van een heel onwerkelijke werkelijkheid. Waarom
dacht ze nu aan violen? Ja, die had ze gezien. Er stond een klein doekje op den ezel,
vanmiddag, de natte verf blonk, het waren paarse violen. Als Jet nu maar gezegd had
dat het mooi wras, dan moest hij later hun luiermand bewonderen. Ze lachte Er kwam nu een tijd voor hen, zooals kinderen die kennen in een eerste, echte
vriendschap. Ze hadden alles voor elkaar over. Jet benijdde Paula om haar
gemakkelijke keuze van geschenkjes, en Paul dacht: hoe weinig hoeft Jet te doen
om mijn teederheid op te wekken. En dan ineens, zouden ze kibbelen en met
verschrikte oogen blijven staren op wat ze hadden verstoord. Veel later dacht Paula:
als we groote menschen wilden zijn, ernstig en wetend, dan liep het mis; - en ze
glimlachte droevig daarom. Ze bestelden veel in de stad en lieten het zich sturen.
Henri zei, als hij den inhoud van al die pakjes zag: jullie neemt het materiaal zoo
onbewerkt mogelijk - en dat beaamden ze trotsch. ‘Als ik het kon’, zei Jet, ‘dan
vlocht ik de wieg zelf’.
‘Maar het bekleeden zal heusch nog genoeg werk zijn’.
‘Jullie komt nooit klaar’.
Daarop gaven ze geen antwoord.
Over de kleur van het wiegegordijn vielen heel wat woorden. Jet wilde
hemelsblauw, Henri lila, en Paul zei dat werkelijk donkergroen het beste was voor
de oogjes.
‘Donkergroen, - daaraan hoor ik nu toch dat het jouw kind niet wordt’.
‘Henri’, zei Jet verschrikt - en stelde zee-groen voor; - ja, daar moesten ze zich
nu maar aan houden.
‘Maar dat vind ik heel leelijk’. Nu Henri zoo kinderachtig deed, knikten zij elkaar
eens toe, en lieten het onderwerp rusten.
Op een avond in den herfst vond Paula Jet op haar wachten.
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‘Jij? en het gebeurt haast nooit dat ik 's avonds uit ben. Zit je hier al lang, meisje?’
‘Nee, een kwartiertje’.
‘Is er iets? heb je het koud?’ Jet had haar mantel nog aan. ‘Ik zal gauw thee zetten;
wat leuk dat jij er bent. Ernstige zieken? ja, een kraamvrouw.’ Ze zweeg plotseling,
en voegde er dan bij: ‘niet gevaarlijk, hoor.’ Zoo, nu kwam ze meteen tot rust, en Jet
vertelde: Henri was naar de stad, voor zaken; - maar hij zou ook naar een verpleegster
informeeren, doktertje had een adres gegeven. - Maar zou ze niet véél verstandiger
doen met naar een ziekenverpleging te gaan? - Daar wilde Henri eenmaal niet van
hooren. - Ja, mijn God, als zij het toch doordreef. - Zij wilde het ook niet. En dokter
had er nooit over gerept.
‘Dat geloof ik niet’.
Jet zweeg.
‘Wat zei hij vanavond nog tegen mij, bij vrouw Vrieze’. Ze schudde even haar
hoofd. ‘Die stakkerd’.
‘Wat heeft die?’
‘Och, nou ja, ieder geval staat op zich zelf’.
‘Is die vrouw ook niet jong meer?’
‘Vijf en dertig. Het kindje is dood - enfin’.
Ze zwegen geruimen tijd. In Paula's hoofd was één strakke gedachte: ik ben te ver
gegaan.
En Jet begreep Henri niet - en den dokter niet. Zelf wilde ze graag naar een
ziekenhuis in de stad - heel graag; dan zou Henri niet bij haar zijn, dan kon ze het
alleen door vechten. 't Was of ze zich zelf hoorde schreeuwen, maar ze was ver weg,
niemand hoorde het dan zij.
‘Nu moet je hier niet meer over praten’, zei ze, ‘natuurlijk blijf ik thuis’.
‘Je moet het zelf weten, ik vind het stom en onverantwoordelijk - en ik begrijp
Henri en dokter niet.’ Jet lachte schamper. Ze stond op en liep naar de deur. ‘Tot
ziens, hoor’.
‘Moet je weg? denk er dan nog eens over.’ Ze beet op haar lippen. Maar Jet draaide
zich om en stak een hand uit. ‘Toe Paul, laten we nu niet zóó’. - Ze huilden beiden.
‘Ik - ik vind het heusch zoo verkeerd, je moet toch aan alles denken; ik wil je niet
bang maken natuurlijk, maar’ -.
‘Och nee, ik weet het immers wel, je meent het goed, maar het helpt niet’.
‘Als ik nu eens met dokter praat’.
‘Dan blijkt het misschien dat Henri mij niet alles gezegd heeft, en dan zeg jij me
ook weer niet alles.’ Ze zwegen een oogenblik, en het leek hen heel lang. ‘Zie je,
Henri is voor zijn huwelijk niet altijd heel solide geweest’.
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Ze praatte zacht en stootend. ‘Daardoor is het wat onzeker, deze verwachting. Maar
ik ben de eerste vijf maanden zoo goed doorgekomen, niet waar?’ Nu herwon ze
haar gewone stem. ‘Dokter geeft alle hoop; hij zegt alleen: het wordt een teer kindje’.
Er kwam een glans over haar gezicht. ‘Dan kweeken we het wel weer op’.
‘Ja,’ zei Paula. Ze kon niet meer zeggen, maar ze sloeg een arm om Jet's schouders
en leidde haar naar den divan. Daar gingen ze naast elkaar zitten.
‘Henri is er toch zoo blij mee - aandoenlijk - je moest hem kunnen hooren. Herinner
je je dien middag dat we je lieten wachten?’.
‘Toen je het me verteld hebt’.
‘Ja. Hij had gezegd: ik weet een mooien naam voor als het een meisje is, en ik
moest raden. Maar dat verveelde hem al gauw, en als ik mee naar boven ging, dan
zou ik het ineens begrijpen. Toen stonden we samen in het atelier’.
‘Ja, en? O, ik weet het’. Ze lachten beiden. ‘Viola’. - Jet knikte.
‘Dat jij het nu raadt’. Haar stem klonk diep en warm. ‘Ken je Henri beter dan ik?
hij werd tureluursch om mij’.
‘Hoopt hij niet op een zoon?’
‘Nee, hij wil een dochtertje’.
Ze praatten nog lang en door den koelen avond bracht Paula Jet naar huis. Nu
werden hun woorden schaarsch. Eigenlijk wilde Paula nog eens over een
ziekenverpleging in de stad beginnen - maar ze kon niet goed.
Ze waren met een traan en een glimlach van dat onderwerp afgedwaald - en hoe
mooi, hoe eenvoudig, aanvaardde Jet haar leven, als een kind - en een vrome.
Misschien was het niet wijs, misschien werd het aanvaarden een wegwerpen. Ze
zuchtte.
‘Wat nu?’
‘Niets’.
‘Je zucht zoo. Míj maak je niet bang’.
‘Nee, nee’.

IX.
Het was eind Januari. Toen Paula dien morgen opstond, zag ze boomen en heesters
dicht berijpt, en een zware mist hing over de wereld. Ze dacht aan Jet, die zoo moe
was, dat ze het kindje haast niet meer dragen kon. Jet woonde niet ver weg, haar tuin
zou ook wit zijn en omhuld van wolken. Ze glimlachte, heel even. Wat zou deze dag
brengen? Er waren zoo veel zieken, dat ze niet eerst naar het kasteel kon gaan. Ze
moest zich reppen.
Bij haar tweeden patient trof ze den dokter. Ze keek zwijgend toe, hoe hij een
verband afwond, kookte wat water voor hem, en verbrandde de
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vuile watten. Telkens dacht ze te vragen: dokter, weet u niets van mevrouw
Hovendaal? Maar de stilte was zoo opzettelijk, dat ze die niet dorst verbreken.
Zachtjes kreunde de zieke vrouw in haar bedstee. Ze was bang dat hij weg zou gaan,
het leggen van het nieuwe verband aan haar overlatend - maar hij bleef rustig
voortwerken en ze hielp hem met zoo groot mogelijken aandacht. Samen traden ze
naar buiten. Hij nam zijn fiets en keek naar een boompje, als had hij den rijp nog
niet gezien.
‘Uw vriendin is ook aan den gang,’ zei hij.
‘O ja?’
‘Vroeg in den nacht - 's avonds kwam Hovendaal bij me’.
‘En?’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Nog niet veel verder; dat duurt nog wel - maar ik
moet er toch heen’.
‘Ging het - normaal?’
‘Tot nog toe wel. Nou, adieu’. Hij reed weg. Paula stond nog onbewegelijk. Wat
was hij voorzichtig met zijn woorden: Tot nog toe wel; zeker mocht het niet àl te
lang meer uitblijven. Ze wilde hem achterop fietsen, zeggen: zie haar te behouden,
let niet op het kind. Maar ze wist immers dat hij dat doen zou. Hoe vreemd was haar
onrust in de bevangen stilte van den winterdag. De twijgen stonden roerloos. Was
er niet iets in de natuur als een kloppend menschenhart, warm en bang en hoopvol?
Ze wist het niet, voelde het niet.
Eerst aan 't eind van den morgen stond ze voor Jet's huis. Wie zou ze er spreken?
en terwijl ze de deur opendeed, schrok ze van Jantje die haar tegemoet kwam.
‘'t Is niet zoo best’.
‘Is dokter boven?’
‘Ja, net vijf minuten. Hij heeft zijn instrumenten gehaald, zegt mijnheer’. Ze
praatten voort, op fluistertoon, herhaalden steeds het zelfde.
Plotseling stak het Paula, dat ze daar werkeloos stond en zeurde van ja - ja. Ze
ging, en dacht aan den dokter, die zoo resoluut van haar was weggereden, na een
enkel woord. O, hij zou Jet - maar ze brak af. Dit alles was te echt voor een looze
voorspelling.
Nog eens, later op den middag, ging ze hooren aan het huis. Toen was het kindje
er - en het leefde. Een zoon, welgeschapen, maar teer; ja, een zoon.
‘En de toestand van Jet?’
Henri gaf daarop niet dadelijk antwoord. Hij keek haar aan, als wilde hij vragen
wat zij al wist - vermoedde. ‘Ze is heel zwak. De dokter zegt’ - Vaag bewoog hij
met zijn hand.
‘Ja?’
Hij wendde zich wat af. ‘Ik weet eigenlijk niet’.
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Ze raakte zijn arm aan; haar mond beefde. ‘Hond je goed. Het lijkt dikwijls zoo erg,
de eerste inzinking, als alles voorbij is, maar - Houd je goed, hoor’.
's Avonds ging ze weer. De lucht was nu helder; de sterren prikten in het hooge
blauw; maar de starheid was gebleven, het zich zelf onbewuste van de natuur. Ze
dacht: hoe droevig staat de mensch daarin - hoe geschonden. En ze liep voort - ze
moest het toch weten; - ze hoopte niets meer. Er was een jongetje geboren - de zoon
van Jet, en het lag in zijn wiegje met het zee-groene gordijn. Ja - verder - verder.
Maar haar gedachten deinsden terug. Telkens begon ze opnieuw. Het kindje was
gekomen - het leefde - en ‘we kweeken het wel op,’ had Jet gezegd. O ja, we behouden
het. Henri wilde liever een dochtertje; dat kon ze niet begrijpen, het moest hem toch
onverschillig zijn.
Ze naderde; ze zag een lichtje, laag, dat was geen ster. Nu knarste het tuinhek. En
als de deur gesloten was? ze dorst niet aanbellen. Maar de deur week onder haar
lichten druk. In de huiskamer zat Henri. Hij keek op bij haar binnentreden, en ze zag
verbijstering in zijn oogen. Schrijnend duidelijk vielen de woorden tusschen hen in:
ze is dood.
Op het kleine kerkhof werd ze begraven. Niemand sprak, en niemand schreide. Henri,
zich zelve vreemd in zijn zwarte kleeren, vreemd in deze beklemmende droefheid,
deed telkens een paar haastige stappen. Kon hij maar stil staan, dacht Paula, en kneep
haar handen samen; - wat akelig dat hij niet stil kan staan. Ieder ruimde
oogenblikkelijk een plaats voor hem in, maar vermeed naar hem te kijken. De dokter
gaf het sein tot vertrek. En langzaam weer liepen de paarden; dof en zonder cadans
was hun hoefslag op den bevroren grond.
Wat later keerde Paula in haar huis terug. Ze nam een stoel waarop ze anders nooit
zat, ver van de tafel. Nu kan ik niet eens mijn hoofd in mijn handen steunen, dacht
ze, maar verroerde zich niet. Het was nu voorbij. Maar Henri zou weer komen en
praten, - altijd hetzelfde praten. Dien morgen ook. Hij deed de deur open terwijl ze
bij Jet stond. Ze ging naar hem toe. Ja, wat is er, Henri? En 't was of Jet die woorden
zei, zoo gedwee en stil. En meteen ook voelde ze: ik kan dit niet volhouden. - Hoe
ze toen in den gang hadden gestaan. - Ze huiverde.
‘Jij dacht dat ze in een ziekenverpleging’‘Nee, jij vroeg: hadden we haar dan behouden? Maar dat weet niemand’.
‘De dokter schudde zijn hoofd, nou ja, de dokter. Jullie weet niet wat het voor me
is’.
‘Och Henri’....
‘Ik was niet tegen een ziekenhuis, maar ik kon er niet over praten met haar’....
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‘Neen’.
‘Dus dat geef je toe. Ze was heel vreemd op dat punt. Soms dacht ik dat ze graag
veel wilde lijden’.
De rest van hun gesprek herinnerde ze zich niet meer. Twee maal vóór dien hadden
ze hetzelfde gesproken - en hoe ze geëindigd waren wist ze niet.
Ze dacht aan het kindje; het heette Paul, naar haar, dat had Jet zoo gewild. Een
heel klein, leelijk kindje. Zij kon het toch niet in haar huis nemen; het moest bij den
vader blijven. Henri sprak daar niet over; hij wist alleen dat ééne. Nu moest ze den
kleinen Paul heel lief hebben en duizend herinneringen aan hem verbinden. Ze wist
niet of ze dat wel kon. Later zag ze hem een enkelen keer, hij groeide op, een fiksche
jongen, die naar school ging. Nee, hij leek toch eigenlijk niets op Jet. Maar Jet zou
wel heel veel van hem gehouden hebben. En zooals hij kon zeggen, met zijn harde
stem: moeder - Arme Jet. En ze dacht aan haar laatste bezoek op het kasteel, vóór
de bevalling. Jet was moe en lag op den divan. Ze praatte maar steeds over het kindje.
Maar op 't eind zei ze: toe, ga eens naar boven en kijk of alles nu in orde is. Wees
streng - er mag niets ontbreken. - Ze ging, heel ernstig, en bracht rapport uit. Daarna
moest ze naar huis. Maar ze draaide nog eens om. Ze was al in de vestibule - en
opende de deur op een kier. Jet lag nog in dezelfde houding, rustig en glimlachend.
Ze stak haar kop ver naar voren en zei nadrukkelijk: de luiermand is volmaakt, en
lachte zelf meteen. En o, de glans over Jet's gezicht.
Paula zat heel stil op haar stoel in het hoekje, en peinsde voort.
Ze zag Henri dagelijks en ging er scherp op letten wanneer er iets nieuws zou komen
tusschen zijn woorden. Het bleef altijd nog, altijd: Jet had niet hoeven sterven. En
dan stond de stilte tusschen hen. Maar Paula begon naar het kind te vragen. ‘Heb je
het vandaag al in je armen gehad?’
Hij schudde zijn hoofd.
‘En gisteren?’
‘Ik ben bang dat ik het zal breken. Volgens de zuster gaat alles goed’.
‘Dokter is ook tevreden. Hij zegt: die jongen wordt een baas. Valt zijn zwarte haar
al uit? Morgen kom ik weer kijken’.
‘Hij lijkt niets op Jet’.
‘O, ik dacht van wel. Je zult eens zien hoe hij je later aan haar herinnert’.
In 't wegloopen zei hij: ‘Jij hebt het gemakkelijk, je zet je over de dingen heen’.
Ze glimlachte. ‘Och; natuurlijk is dit voor jou het zwaarst.’ Maar toen voelde ze
opnieuw een groote droefheid in zich. Zij bleef toch óók alleen - en ze had niet het
volle recht van de treurende, - had geen kind.
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Toen de verpleegster weg moest, kwam een zuster van Henri den kleinen jongen
halen. Dat was een maand na Jet's dood. En dien dag, voor het eerst, zag Paula Henri
niet. Uit gewoonte bleef ze op hem wachten; ze zette versche koffie, daar hield hij
van. Maar het grint op haar tuinpad knarste niet. Ze dacht aan heel vroeger - aan den
tijd toen ze Jet leerde kennen. Wat was ze jong en brutaal geweest, en wat verwachtte
ze een gouden bergen. Als ze maar eerst haar voet in den stijgbeugel had, de forsche
zwaai omhoog zou haar stellig gelukken. En? beet ze in het zand? Nee - och nee. Ze
glimlachte. Maar, - het viel moeilijk te zeggen, - het leven was wel goed, maar als
er een vriend van je wegging, zou je hem graag willen volgen - want ergens moest
het beter zijn dan hier.
Ze keek op. De avond werd nacht. Henri was niet gekomen. Ze voelde zich bevrijd
van een druk.
Nog twee jaar bleef Paula in het dorp wonen en deed er haar werk. Ze maakte geen
nieuwe vrienden en op het kasteel kwam ze zelden meer. Als ze nog eens met Henri
over Jet praatte, zag ze duidelijk hoe weinig haar herinneringsbeeld ook het zijne
was. Hun woorden zouden botsen. Och nee Henri, dat kan Jet niet gezegd hebben. Nou, waarachtig hoor. - En even nam hij de houding aan van den bezitter. Dan wendde
Paula haar hoofd af.
Kort voor haar vertrek vertelde hij haar dat zijn jongetje bij hem terug kwam. Hij
had nu zoo'n beste huishoudster, die het kind graag onder haar vleugels wilde nemen.
Ze wenschte hem van harte geluk daarmee en dacht: het is goed dat ik ga, je zult met
haar trouwen. Ze ging terug naar de stad, waar ze directrice werd van een werkschool
voor meisjes uit de arbeiderskringen. Sinds jaren had ze er naar verlangd, jonge
meisjes op te voeden. Ze wilde streng voor hen zijn en veel-eischend - maar ook
veel-begrijpend en liefdevol.
De school stond in een stadsdeel dat ze goed kende. Dikwijls liep ze er langs, heen
en terug door al die oude straten en bedacht de toespraak die ze de leerlingen bij haar
komst zou houden. Kijk, prevelde ze, mijn woorden zijn temidden van jullie gegroeid
op de straat waar we allemaal zoo veel hebben gezworven.
De dag van intree kwam. In het grootste schoollokaal waren alle meisjes en
onderwijzeressen bijeen. Een bontheid van kleurige jurken en bloemen - het groen
van jonge varens, op de lichte wanden de zon.
Plotseling een afbreken van alle geluid, een verstrakking tot stilte.
Paula stond in de open deur. Eén oogenblik, vóór ze zich bewoog, dacht ze aan
haar voorbije leven, haar jeugd - Roel - Jet. Toen hief ze haar hoofd en liep tusschen
de wachtenden door.
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Ploegossen,
door Martien Beversluis.
(Aan den Kunstschilder Gouwe).
Hoog was de hemel, stil en strak,
en als wijn borst uit de spon,
brak midden in zijn klaargekoepeld vlak
als een ster van vuur, de zon.
Windlooze toppen, torens, stammen,
stonden op d' aarde, als rechte vlammen,
stonden in den strengen daad van 't licht
stralend, sterk en opgericht.
Doodstille korens, uitgezwikt,
zwaar van dracht en licht
lagen als slagvelden neergeknikt,
stijf en wild en dicht!
Ver aan den horizon stortte een regen
licht uit de wolken neer, koprig-gestegen,
achter hun breuken stonden als zwaarden
zonbundlen neer op de heete aarde.
Roerloos alom! maar ten heuveltop,
zwart voor een lucht van staal,
ploegden twee ossen den bunder op
trotsch, als ten zegepraal!
Achter hen rolde de volgende grond
donkergeblokt boven goud en blond
open in schaduw; voor na voor
sterk in de zon tot een reuzenspoor.
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Stapvoets, stapvoets trokken ze saâm
in hun geduldigen boei,
strak aan de zeelen en hoog van haam
dwars door den breeden broei.
Stijgend, de ruggen gestijld en zwaar,
stomme geweldenaars naast elkaar,
tot aan den kruin, waar ze stonden als twee....
stoere uitdagers.... het land beneê.
Hoornen-gekromd en de koppen ten borst,
saâm als één barsch verbond;
nekken gebrugd tot den donkeren dorst
van scheuren den norschen grond,
èven maar bleven ze voor den zwaai,
monumentaal in het zongelaai,
't dorp en de menschen beneden wel
leken in de macht van hun hoog bevel. Trots alle tegenstand, zege-gewis!
voor àl wat tartend is, hoon!
Dit is het beeld van wat blijft en is
ònoverwinlijk en schoon.
Dìt, wat de wereld na steiler strijd,
opvoeren zal tot volkomenheid!
Dìt is die God, waar ons hart naar kreet,
dat is de ‘Kracht’ die lèven heet!

(Expositie. Laren, Juni 1922.)
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De afwezige, (een fragment),
door Amelie de Man.
WAT blijft Peppino weer uit!’ had Moeder gezegd. Zij moest antwoorden, anders
gaf het weer humeurigheid en scherpe opmerkingen. Reeds kneep zich de mond dicht
in het plooiige oude vrouwengezicht met de bolle starre blinde oogen.
Zacht weerde zij het handje van Carla af, dat langs haar schouder omhoog vleide.
‘Hij wordt hoe langer hoe ongeregelder voor etenstijd,’ zei haar matte stem.
‘Je weet ook nooit, wanneer je hier aan tafel gaat,’ antwoordde Moeder scherp.
‘Wat kan ik eraan doen, Moeder?’ verdedigde zich Marcella met uit moeheid
berustende verdraagzaamheid. ‘We hangen immers af van de dienstboden’.
‘Natuurlijk. Je moet erachter heen zitten,’ kwam er vinnig terug uit het ontevreden
gezicht tegenover haar.
‘Ik kan het niet doen,’ ging de scherpe stem voort. ‘Ik ben in de keuken geweest
van morgen, maar met mijn arme oogen ben ik weinig nut’.
Marcella was uit geweest, naar de Bank, en om zaken te behandelen voor haar
moeder - zaken waarmee Peppino zich niet verkoos te belasten. Doch zij bracht die
gedachte niet in woorden, en bleef zwijgen. Waartoe zou het dienen? Zij was het al
lang moe zich te verdedigen tegen Moeders verwijten.
Het gerucht van de huisdeur, die geopend werd en weer gesloten.
‘Daar is hij’, zei ze.
Stappen naderden. Peppino trad in de deuropening. Sedert het sterven van Gian
waren slechts zes maanden verloopen, doch reeds had hij genoeg van zijn zwarte
rouwkleeren en droeg nu een jeugdig lichtgrijs zomercostuum, pas van den
kleermaker.
‘Hier ben ik!’ zei hij, met die geaffecteerde jovialiteit, die Marcella nog steeds
eenigszins irriteerde. Terwijl hij ging zitten op zijn plaats aan het hoofd van de tafel,
strekte hij voorovergebogen de hand uit naar Carla, het gezicht verwrongen in een
grijns van liefdoen.
‘Schatje!’ zei hij, met dwaas overdreven verrukking. Het kind liet haar handje in
de zijne en glimlachte terughoudend.
‘Wat ben je mooi! Wat ben je een snoes!’ riep hij uit, theatraal opgetogen, achter
de ronde brilleglazen de oogen tot schuine donkere streepjes
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toegeknepen, het gezicht, met den grijzenden puntbaard vertrokken in een zotte
grimas van beminnelijkheid.
Carla, wat schuw en onwillig, trok haar handje uit de zijne, het hoofd met de
gladde, blonde, in 't rond recht afgeknipte haren, naar haar moeder opgeheven.
Hij bracht de vingertoppen aan de gespitste lippen en wuifde toen de hand als in
verliefde extase naar het kind, dat flauwtjes glimlachte. Toen legde hij de linker op
de van jicht misvormde oudevrouwenhand die naast hem op de tafel rustte.
‘Hoe gaat het, Moeder?’ vroeg hij met eenigszins meewarige belangstelling.
‘Zoo, zoo’, antwoordde zij, en de scherpe stem klonk zachter dan te voren. ‘Het
begint warm te worden’.
‘Ja, het is werkelijk warm vanmorgen,’ bevestigde Peppino met overtuiging.
Ondertusschen schepte hij zijn bord boordevol met maccheroni uit den schotel die
in het midden van de tafel stond.
‘Heb je de brief gevonden, die voor je is gekomen?’ vroeg Marcella in de stilte.
Peppino, die over zijn bord gebogen de maccheroni naar binnen werkte, hief bruusk
het hoofd op.
‘Waar?’ vroeg hij heftig.
‘Op je schrijftafel’.
Hij sloeg plotseling woest met de vuist op de tafel, dat Carla bang opschrikte en
zich tegen haar moeder aandrukte.
‘Hoe dikwijls heb ik gezegd,’ zei hij luid, met boozen ongeduldigen nadruk, ‘dat
het blad op het kleine tafeltje de plaats is voor mijn correspondentie’.
En in stijgende drift zijn stem plotseling luid uitzettend:
‘Is het mogelijk, dat ik in mijn eigen huis nooit kan gedaan krijgen wat ik wil!’
Hij sprong op en liep heen, door de open deur zijn studeerkamer binnen.
In de stilte, die hij achter liet, zag Marcella hem zwijgend na. Carla legde haar het
armpje om den hals.
‘Mamma!’ vleide haar schuchter fluisterstemmetje.
Marcella beantwoordde de liefkozing met een kus.
‘Eet zoet je bordje leeg, kindje’, vermaande zij zacht.
‘Ik heb geen trek meer,’ beweerde het kind en wendde van tegenzin het hoofdje
af.
Peppino kwam aan met zware geërgerde haaststappen, ging weer zitten, in streng
gewichtig doen en hervatte zijn maal, voorovergebogen, met groote gulzige happen.
‘Martini heeft getelefoneerd’ zei Marcella haar stem kalm en koel. ‘Ik heb hem
gezegd tusschen twee en drie uur weer te telefoneeren’.
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‘'t Is goed’, snauwde hij, zonder op te zien.
Marcella wendde zich naar het kleintje. Zachtjes overredend bracht zij den gevulden
lepel naar het mondje van het kind, dat nu gewillig den eenen hap na den anderen
naar binnen werkte.
‘Wat een schande, Carla,’ bromde de grootmoeder. ‘Zoo'n groot kind dat zich nog
laat voeren!’
Peppino schoof zijn leeg bord van zich af.
‘Wil je nog meer?’ vroeg Marcella.
Hij beduidde van neen. Zij vatte den schelknop en schelde.
‘Neem eens weg,’ zei ze tot het dienstmeisje dat binnen kwam.
‘Ik ben Minucci tegengekomen,’ zei Peppino, terwijl het dienstmeisje de vuile
borden door schoone verving, ‘en hij heeft me zoo goed als beloofd dat hij op den
avond van mijn verjaardag zal komen spelen. Hij zal iemand meebrengen om hem
te accompagneeren’.
Marcella voelde drift heet in zich opstijgen. Zij kneep de lippen opeen en zag naar
hem met booze oogen.
‘Tullio en Clelia zullen wel komen, denk ik,’ ging hij verder, voor zich uitziend
in zelfingenomen overpeinzen. ‘Ik hoop Serra ook te zien. Sartori is ongelukkig uit
de stad’.
‘Je vergeet dat we in de rouw zijn,’ zei Marcella met strakke gewilde kalmte.
‘Dat vergeet ik volstrekt niet,’ beweerde hij op ongeduldigen, geïrriteerden toon,
zonder haar aan te zien. ‘Ik doe het om jou afleiding te bezorgen, om je te ontrukken
aan het verdriet, waaraan jij je teveel overgeeft!’.
‘Laat dat maar aan mij over,’ zei Marcella gedempt. En toen: ‘Ik heb je
herhaaldelijk verzekerd dat het aanhooren van muziek mij in de tegenwoordige
omstandigheden ondragelijk zou zijn’.
‘Peppino heeft gelijk, dat jij je meer zou moeten tegengaan,’ kwam Moeders
doordringende stem tusschen beiden. ‘Maar het komt mij voor dat een feestavond,
zooals Peppino blijkbaar bezig is op touwte zetten, zoo midden in onze rouwtijd een
vreemde indruk zou maken’.
‘En waarom?’ vroeg Peppino bits. ‘Ik zeg het tegen iedereen: Mijn huis is een
huis van smart, mijn vrouw zwelgt in smart als anderen in genot. Het is een obsessie
die mij ondragelijk is geworden en die ik wil verbreken!’
Er werd gescheld. Hij zag op zijn horloge en toen het hoofd omwendend naar het
dienstmeisje, dat langs de open kamerdeur voorbijging:
‘Als het de advocaat Granella is, laat hem dan hier binnen’.
‘Maar Peppino!’ protesteerde Marcella boos. ‘Terwijl we aan tafel zitten en Moeder
en ik zijn in peignoir!’.
‘Wat doet er dat toe?’ antwoordde hij. ‘Granella is een goede vriend, met wie ik
geen complimenten hoef te maken’.
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En als tot zich zelf sprekend: ‘Hij komt natuurlijk voor dat artikeltje in de Epoca dat
ik hem al zoo lang heb beloofd’.
Stappen naderden. Het meisje, aarzeling in haar stem, diende aan: ‘De advocaat
Granella’.
Wat strak van onwil zag Marcella naar den bezoeker, die buigend binnentrad, met
den onzekeren glimlach van wie vreest te storen.
‘Goeden dag, Granella,!’ zei Peppino luidruchtig opstaand. ‘Ik stel je voor, mijn
schoonmoeder - Signora Tozzi, de advocaat Granella - mijn vrouw!’
De bezoeker boog glimlachend, prevelde beleefdheidsformules.
‘Ga zitten’, zei Peppino, een stoel dicht bij den zijnen schuivend. ‘Juist vanmorgen,
eer ik je brief ontving, dacht ik: Wie weet, wat Granella van me denkt, nu dat artikeltje
nog altijd niet is verschenen’.
‘O, dat zal wel in orde komen,’ verzekerde de ander ceremonieus. ‘Daaraan twijfel
ik geen oogenblik’.
Marcella wendde zich af naar Carla, die dringend fluisterde. Zonder aandacht
luisterde zij naar het gesprek van Peppino en den bezoeker, van wien haar de indruk
was bijgebleven van de glimlachend dichtgeknepen bijziende oogen achter de
glinsterende pince-nezglazen.
Peppino gaf bevel, een flesch wijn te brengen. De bezoeker dankte, weigerend
voor den vorm, doch Peppino drong aan:
‘Neen, neen, je moet proeven. 't Is een wijn die tien jaar oud is’.
Nu richtte de bezoeker zich rechtstreeks tot Marcella, zich verontschuldigend voor
de stoornis die hij haar veroorzaakte.
Zij glimlachte.
‘Volstrekt niet,’ verzekerde zij, met eenige warmte in haar stem. ‘U vindt ons
onder ons, zooals we altijd zijn’.
‘Je weet,’ informeerde Peppino, zijn stem wat gedempt, ‘wij leven heel
teruggetrokken deze winter, na het ongeluk dat ons heeft getroffen, het verlies van
onze zoon....’
‘Ja, juist’, zei de bezoeker deelnemend.
‘Een jongen van twaalf jaar,’ ging Peppino voort, hoofdschuddend, en vóór zich
op de tafel starend. ‘Na een ziekte van acht dagen!’.
Even zweeg hij.
‘En nog moet ik mij afvragen,’ declameerde hij toen, ‘of de Voorzienigheid zich
niet medelijdend heeft betoond, door hem weg te nemen. Hij was doofstom!’.
En hij hief beide handen op, en staarde voor zich uit.
Toen plotseling, de ellebogen op de tafel steunend, bedekte hij zich het gelaat met
de handen.
Marcella, in verontwaardigden afkeer, bleef zwijgen en liet de pijnlijke stilte duren,
eenige seconden.
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Toen legde Peppino de hand op den arm van zijn gast.
‘Je verontschuldigt me, niet waar?’ vroeg hij met doffe stem. ‘Je begrijpt me’.
‘Wel zeker,’ zei de ander meewarig. ‘Uw verdriet is zoo natuurlijk, zoo
gerechtvaardigd’.
‘Het heeft mij gebroken,’ verzekerde Peppino. ‘Het heeft mijn leven verwoest’.
En plotseling, als in helfdhaftige geestdrift:
‘Maar dat doet er niet toe! Ik zal sterk weten te zijn, want ik moet mijn vrouw
helpen het te dragen!’.
Even, als overmand door teederheid:
‘Mijn lieve Marcella! Niet waar, Granella, ik heb gelijk, wanneer ik zeg, dat zij
er niet zoo aan moet toegeven?’
‘Ik begrijp,’ sprak de bezoeker op gedempte toon van rouwbeklag, ‘dat het hoogst
moeilijk valt te berusten, wanneer men zoo zwaar door het lot is getroffen. Maar de
Signora moest bedenken dat ook de levenden recht op haar hebben - uw man die
toch ook uw liefderijke steun noodig heeft, en dat lieve engeltje aan uw zijde’.
Marcella voelde hoe de spreker haar tersluiks aanzag, haar stugge houding die
hem weerhield haar rechtstreeks en onbevangen toe te spreken, den ongunstigen
indruk dien haar onvriendelijk terughoudend zwijgen bij dezen vreemde teweegbracht.
Even betreurde zij het, niet anders te kunnen zijn, dadelijk berustend als in iets
onvermijdelijks. Wat deed het er toe? Wat was er nog voor haar van belang in deze
wereld, behalve het kleintje dat zij naast zich had en waarvoor zij moest leven?
‘Te meer,’ zei Peppino, met een breed handgebaar naar de oude vrouw, die rechtop
zat, zwijgend, de bittere mond stijf gesloten, ‘daar zij steeds voor oogen heeft het
schoone voorbeeld van haar moeder, die de smart over het verlies van haar kleinzoon
weet te beheerschen om ons te sterken met haar sterkte’.
Marcella, zonder op te zien, vertrok minachtend den mond. Moeder die haar smart
wist te beheerschen! Alsof Moeder ooit iets voelde en ooit iets had gevoeld in haar
lang leven! En alsof hij dat niet wist, de komediant!
‘Neen, neen, Peppino,’ zei de harde oudevrouwestem, ‘ik maak er geen aanspraak
op anderen tot voorbeeld te zijn. Ik doe maar eenvoudig wat ik mijn plicht acht. Ik
berust in het onvermijdelijke en neem aan wat het God belieft mij te zenden’.
‘Precies,’ zei de bezoeker, met eerbiedige goedkeuring, ‘Dat is de juiste houding’.
Marcella, hooghartig zwijgend zocht voor Carla een perzik uit in de vruchtenschaal
en begon er het vel af te trekken.
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‘Ik wil hem met de schil, Mama’, dwong het kind fluisterend.
‘Neen, schat dat is niet goed voor je,’ antwoordde zij zacht, met haar werk
voortgaand.
Zij gevoelde te behooren tot een andere wereld dan deze drie menschen, die met
hun gevoelens zoo volkomen bij elkaar schenen te passen. Wat wisten die van haar
smart? Wat konden zij weten van die pijn, die werd tot physieke pijn, alsof haar
werkelijk een stuk vleesch uit het lichaam. was gescheurd, het wanhopig betreuren,
ondraaglijk en dat zij toch moest dragen, ieder oogenblik, bij elke plotselinge kleine
herinnering die haar iets van het gelukzalig verleden terugbracht.
‘Neen, werkelijk, dank je,’ zei de bezoeker met de hand Peppino tegenhoudend,
die de wijnflesch opgeheven hield om opnieuw in te schenken.
‘Laten we naar mijn studeerkamer gaan,’ zei Peppino. En opstaande tot het
dienstmeisje dat de vruchtenborden wegruimde:
‘Als de koffie klaar zal zijn, breng dan twee koppen in mijn studeerkamer’.
De bezoeker stond op en boog voor Marcella. Met een zwakken glimlach, waaraan
haar oogen geen deel hadden, reikte zij hem de hand, die hij kuste. Met een gevoel
van bevrijding zag zij hem na, terwijl hij voor haar moeder trad, bij wie hij dezelfde
ceremonie herhaalde, waarna hij Peppino volgde, de studeerkamer binnen. De deur
werd gesloten.
‘Wil je uitgaan vanmiddag, Moeder?’ vroeg Marcella, terwijl zij de koffie inschonk,
die het dienstmeisje voor haar had neergezet. En zelf hoorde zij het lustelooze,
dralende in haar stem, dat haar vrees voor een bevestigend antwoord verried.
‘Neen, dank je,’ zei de oude vrouw kort. ‘Olga heeft vanmorgen getelefoneerd,
terwijl jij uit was. Ze komt met Luciana mij afhalen’.
Marcella reikte haar het kopje koffie in de onzeker over de tafel tastende handen.
‘Ah, komt Olga?’ vroeg zij met eenige warmte in den drang om, nu zij het offer
niet hoefde te brengen, haar gebrek aan bereidwilligheid goed te maken.
‘We gaan kijken naar die handwerktentoonstelling in het Lyceum’, zei haar moeder.
En scherper: ‘Olga wilde dat ik je zou vragen of je mee gaat, maar daarover behoef
ik niet eens te beginnen!’
Marcella wischte het mondje af van Carla, die haar perzik geheel had afgekloven
en zich nu van den hoogen stoel liet glijden. Zij knoopte het servetje los en het kind
draafde heen.
‘Neen,’ zei ze. ‘Over een half uurtje zend ik Carla met Annita naar Villa Borghese
en ik blijf thuis’.
‘Brava!’ zei de oude vrouw, ironisch uit ergernis. ‘Met niet-eten en thuis-zitten
wordt je zoo mooi, dat het een plezier is, naar je te kijken’.
‘Ik hoef voor niemand mooi te zijn,’ zei Marcella kalm.
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De oude vrouw stond op en ook Marcella rees overeind en schoof haar stoel dichter
tegen de tafel. Haar moeder, met voorzichtige korte schuifelstappen, de aarzelende
handen vooruit, liep heen, de kamer uit, de gang in. Marcella ging naar haar
slaapkamer, waar Carla in een hoek met de pop speelde.
Zij zette zich op de sofa en leunde achterover, met een gevoel van rust en van
welgezindheid jegens iedereen. Zij zou alleen zijn dien middag. Moeder ging uit en
zou niet om haar heen komen dolen, om haar af te leiden, - zooals de oude vrouw
het noemde - en haar te vermanen met die scherpe, ontevreden, eentonige stem, dat
zij hierin verkeerd deed, en dat zij dit anders behoorde in te richten, en dat de
kamermeid niets uitvoerde, en dat de keukenmeid meer geld in rekening bracht dan
zij uitgaf, en zoo voort zonder ophouden. Hoe moe was zij daarvan! Vanmiddag zou
zij stilte hebben om zich heen, vanmiddag bleef zij alleen met haar verdriet, dat iets
eigens was, iets van haar, waaraan niemand deel had, waarin zij niemand toeliet.
Alleen zou ze zijn met haar jongen. Want hij was bij haar. Eergisternacht had hij het
haar immers nog weer gezegd, zooals meermalen te voren in haar droomen: ‘Mamma,
denk eraan dat ik altijd bij je ben’. Maar ze wist het toch al. Het was haar eigen lief
geheim, haar groote stille schat. Waarom toch kon ze niet altijd zoo droomen?
Waarom gebeurde het maar zoo nu en dan eens, terwijl zij het toch zoo hevig
verlangde, als het grootste geluk dat nog voor haar bestond? Waarom. Wat gaf het
te vragen naar het waarom van de dingen? Het is nu eenmaal zoo en het waarom te
weten is ons niet gegeven.
Zij zag om naar Carla, die zachtjes tegen de pop praatte.
‘Carluccia,’ zei ze, ‘ga eens naar Annita en zeg haar als ze klaar is met eten, dat
ze jou kleedt om naar Villa Borghese te gaan’.
‘Neen, Mammina,’ dwong Carla, met pruilend mondje. ‘Ik wil met jou uitgaan!’.
‘Mammina is moe, kindje, en blijft thuis!’.
‘Dan blijf ik thuis bij jou!’ Carla kwam aan haar knieën staan en zag half pruilend,
half vleiend naar haar op.
Marcella streek haar zachtjes over de gladde haren.
‘Neen, jij gaat zoet uit met Annita. Je zult zien, daar vindt je Renata en Filippo en
dan kun je prettig samen spelen. Neem je groote bal mee’.
‘Neen, ik wil thuis blijven,’ hield Carla aan, met de kleine vingers friemelend aan
een van de zwarte kralen van Marcella's rouwketting.
Annita verscheen in de deuropening.
‘Ah, daar is ze al!’ zei Marcella. ‘Hier, Annita, kleed haar eens gauw, dan gaan
jullie dadelijk uit’.
En haar arm om Carla heenleggend, fluisterde zij overredend:
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‘Ga nu zoet en doe gehoorzaam, wat Mammina wil. Als je thuis komt, zijn we hier
samen en dan vertel ik je een verhaaltje uit het nieuwe boek. Is het zoo goed?’
‘Ja,’ zei het kind zonder overtuiging en liet zich door Annita meevoeren.
Arme schat, die opgroeide in dit trieste huis van rouw, zonder iets van de blijde
sereniteit waaraan een kinderzieltje behoefte heeft. En zonder haar speelmakker. Hoe
hadden die twee van elkaar gehouden. Vreemd dat ook zij had dat fond van
zwaarmoedigheid, dat in den armen Gian uit zijn gebrek gemakkelijk te verklaren
was geweest. En die schreibuien zonder eenige blijkbare oorzaak, dat zich
vastklampen aan Mammina, dat angstig vragen, bij het minste kwaaltje, het geringste
letsel: ‘Ik zal er toch niet van doodgaan? - die bange uitroep soms: ‘Ik w i l niet
doodgaan!’ Als zoo vaak te voren omving het Marcella met heimelijk afgrijzen. Zij
stond op en liep de kamer in, bleef toen staan, diep ademend als in benauwdheid.
Gian! Gian! Haar lippen vormden den naam, fluisterden dien, als om hem te doen
weten dat zij aan hem dacht, zoo hij daar aan mocht twijfelen.
Het metaal geluid van de koperen gordijnringen over de roede, terwijl het gordijn
met kracht op zijde werd geschoven. Poppino stond in de deuropening.
‘Ik kom vanavond niet thuis eten,’ zei hij.
‘'t Is goed,’ antwoordde zij. ‘En als er voor je getelefoneerd wordt?’
‘Dan zeg je dat ik niet thuis ben’.
‘Anders niet?’
‘Anders niet. Addio’.
‘Addio,’ antwoordde zij. Van haar werktafeltje nam zij een kinderjurkje, ging
weer op de sofa zitten en begon te naaien.
Hij zou vanavond niet aan tafel zijn. Des te beter. Waarheen hij ging, wat hij deed,
kon haar niet schelen.
Carla kwam, aan de hand van Annita, in een kort rose jurkje zonder hoed. Annita
droeg den grooten bal in het net.
‘Zijn jullie klaar? Dat is goed,’ zei Marcella, zich dwingend tot opgewekt doen.
Carla's mondje bij het naderen vertrok krampachtig. Plotseling borg zij het hoofdje
in Marcella's schoot en begon te snikken. Voorovergebogen schokte het kleine lijf.
Marcella boog zich bezorgd over haar heen.
‘Carluccia! Schat!’ vroeg zij troostend. ‘Wat is er nu?’
‘Ik wil bij jou blijven! Ik wil niet van je weg!’ huilde het kind hijgend onder haar
snikken.
Marcella richtte haar op. Het kind sloeg de armpjes om haar hals, het
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natbeschreide gezichtje tegen haar wang drukkend. Marcella fluisterde liefkoozende
woorden, tranen in de oogen, die van het vele schreien terstond vochtig werden.
Daar naderde Moeders schuifelende, tastende stap.
‘Wat is er?’ vroeg de harde stem, ‘Weer een gril?’
‘Neen, Moeder, 't is niets,’ antwoordde Marcella haastig. ‘'t Is al voorbij’.
‘Ga nu gauw,’ fluisterde zij onder haar kussen, ontroerd en bevreesd door
teederheidsbetuigingen aan het kind nog weerstand te ontnemen.
‘Dat komt van dat verwennen,’ zei Moeder. ‘Het kleintje is niet meer van je
vandaan te krijgen. Maar dat is de moderne opvoeding. Er wordt alleen naar gevraagd
wat de kinderen willen’.
Marcella fluisterde nog even, liet het kind toen los.
‘Addio, Mamma,’ zei Carla's droef stemmetje, terwijl zij zich afwendde, als met
een inspanning van zelfbedwang. Annita, glimlachend, vatte haar bij de hand en
leidde haar weg.
‘Zeg je grootmoeder niet goeiendag?’ vroeg Marcella nog.
‘Addio Nonna,’ klonk het gehoorzaam en zonder om te zien, als vreesde zij dat
de moed haar zou ontzinken, ging het kind heen.
‘Zoo is Luciana nooit geweest,’ bromde de oude vrouw. ‘Olga is verstandiger dan
jij en heeft haar kind heel anders opgevoed’.
‘Ja, dat weet ik wel, Moeder,’ zei Marcella met eenig ongeduld, zonder van haar
naaiwerk op te zien.
‘Je bent altijd een koppig moeilijk kind geweest,’ ging de scherpe stem voort, als
om door aanhouden te prikkelen tot een boos antwoord. ‘En zoo ben je nog. Je neemt
nooit een raad aan. Je zegt niets, je gaat stil je gang en doet je eigen zin.’
Marcella bleef zwijgen. Natuurlijk! Als je in hetzelfde huis leeft en dagelijks samen
moet verkeeren, zie je ten slotte nog maar alleen elkaars gebreken. Olga, die ruimer
woonde en Manlio, die kinderloos was, hadden zich beiden in de volstrekte
onmogelijkheid verklaard, Moeder bij zich op te nemen, en zoo was ook die last ten
slotte op haar neergekomen. Als gevolg hiervan vond Moeder op haar steeds aan te
merken, terwijl van de beide anderen alles werd goedgekeurd en uitstekend en
gerechtvaardigd gevonden.
Er werd gescheld.
‘Dat zal Olga zijn,’ zei Marcella.
De oude vrouw bleef in afwachting luisteren. Stappen naderden. Olga trad binnen,
in een nieuw foulard toilet, Luciana achter haar, in de rose zijden jurk en met den
rosen hoed dien Marcella herkende van verleden jaar.
Met een handdruk en een kus begroetten Olga en Luciana eerst de grootmoeder,
toen Marcella.
‘Ga jij niet mee?’ vroeg Olga, terwijl zij ging zitten.
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‘Neen,’ zei Marcella, ‘ik heb geen lust om uit te gaan’. En toen: ‘Wat ben je elegant!’
‘Vindt je?’ vroeg Olga, met een glimlach van ingenomenheid. Zij stond op, trad
voor de spiegelkast en bekeek zich, van voren, en van terzijde.
‘Foulard is de eenige zijde die je nog kunt dragen’ verklaarde zij. ‘Die zie je
tenminste niet bij dienstmeisjes en vrouwen uit het volk’.
‘Wie heeft het gemaakt?’ vroeg Marcella.
‘Mijn gewone naaister. Het is duur geworden, om het maakloon. Die naaister heeft
tegenwoordig buitensporige prijzen. Ik heb de rekening nog voor Aldo weg gehouden.
Trouwens, hij maakt nooit aanmerkingen. Liever zal hij zich zelf iets ontzeggen, dan
dat hij het mij niet gunt’.
Aldo was goedhartig en meegaand, Marcella wist het. Haar zuster was heel wat
gelukkiger getrouwd dan zij.
‘Het is uitstekend gedaan,’ verzekerde zij. ‘En het staat je heel goed’.
Olga was beslist leelijk, met die vooruitstekende tanden en die vale ongezonde
huid. Vandaag was zij werkelijk groenachtig. Maar zij kleedde zich met smaak en
droeg haar kleeren goed.
‘Lucianina!’ zei Marcella tot het jonge meisje, dat in Carla's hoekje in een
geïllustreerd tijdschrift zat te bladeren. ‘Wat zie je er aardig uit met die jurk en die
hoed’.
Luciana hief glimlachend het hoofd op, zag toen in den spiegel aan den wand
tegenover haar en met geaffecteerde kwijnende uitdrukking trok zij aan de blonde
haarlokken die aan weerszijden onder haar hoed uitkwamen.
Olga zette zich weer bij Marcella neer.
‘Maak haar geen complimenten,’ vermaande zij, met haar glimlach van voldane
ijdelheid. ‘Zij krijgt er al zooveel’.
En zachter, naar Marcella heengebogen: ‘Stel je voor! Ze wordt al het hof gemaakt’.
Marcella glimlachte en zag naar het opgeschikte kind, dat de oogen op het tijdschrift
hield gevestigd, doch blijkbaar luisterde naar haar moeders woorden.
‘Er zijn er twee of drie die altijd om haar heen draaien bij het dansen en bij het
tennis en op de thee's. Ik zeg er niets van aan Aldo, want dan wordt hij woedend’.
‘Hij heeft gelijk,’ zei Marcella. ‘Als ze dat kind van vijftien jaar nu al het hoofd
op hol maken’.
‘Hij zegt altijd, dat hij haar niet vroeg wil laten trouwen,’ ging Olga voort. ‘Maar
je zult zien dat het er toch toe komt. Daarom dring ik er niet te veel op aan dat zij
zich vermoeit met studeeren. Ze heeft er immers toch geen lust in’.
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‘Zeker,’ zei Marcella. En zij bedacht hoe Luciana reeds op Carla's leeftijd de
jongejuffrouw speelde en allerlei coquette kunsten had, die aardig werden gevonden
en voor den spiegel stond en graag bij de groote menschen zat en luisterde naar de
damesgesprekken. Er was immers in dat poppehoofdje geen plaats dan voor
ijdeltuiterijen en meisjesliefhebberijtjes en geflirt. Over een jaar of twee, drie, misschien wel eerder - zou zij geëngageerd raken met den een of anderen dwaze
leeghoofdigen eleganten jongen man, een flirt van haar dansclub of tennis. En dat
zou het beste zijn, wat men moeder en dochter kon toewenschen.
‘Lucianina!’ zei Olga zich omwendend. ‘Ga eens zien of je Grootmoeder kunt
helpen met kleeden’.
‘Och neen, Mama,’ zei Luciana, verveeld en onwillig, zonder van haar tijdschrift
op te zien. ‘Grootmoeder heeft mij niet noodig.’ En zij ging voort met lezen.
Olga wendde zich weer tot Marcella.
‘En Peppino?’ vroeg ze.
‘Weet je dat hij van plan is op zijn verjaardag een muziekavond te geven?’ vroeg
Marcella zich plotseling herinnerend.
‘Néén,’ zei Olga verwonderd. ‘Is hij mal? Hoe komt hij er bij?’
‘'t Is alleen doordrijven omdat hij weet dat ik het absoluut niet wil,’ verklaarde
Marcella.
‘Zoo iets zou bij Aldo niet opkomen’, zei Olga. ‘Hij doet alles wat ik wil’. En zij
ontblootte haar vooruitstekende tanden met dien ijdelen glimlach die Marcella
irriteerde.
‘Stel je voor!’ ging Olga voort. Wat zouden de menschen zeggen!’
‘Dat nog daargelaten,’ zei Marcella. ‘Maar ik kan geen muziek verdragen. Het
doet mij te hevig pijn’.
Zij hield zich in, met spijt dat zij zich had laten vervoeren om op deze zijde van
de questie te wijzen. Wat begreep haar zuster van zulk lijden, van die vlijmende pijn,
de woeste wanhoop, die haar beving bij de enkele herinnering van een motief, een
weemoedige melodie, - zoo ontzachlijk, dat het haar zelve ver te buiten ging, alsof
haar smart de smart der geheele lijdende menschheid omvatte. Voor Olga was er
slechts sprake van ontzag voor het oog van de wereld.
‘Als hij het doorzet, blijf ik in mijn kamer, ik ga niet naar de salon,’ verzekerde
zij beslist.
‘Je hebt gelijk,’ gaf Olga toe.
‘Spreek er eens over met Aldo,’ verzocht Marcella. ‘Hij zal jullie toch ook vragen.
Zeg aan Aldo dat ik hem dringend verzoek Peppino te overtuigen van het ongepaste
van zijn plan. Hij luistert nog al eens naar Aldo’.
‘Ik zal het hem zeggen,’ beloofde Olga.
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‘En spreek er niet over met Moeder,’ vroeg Marcella nog. ‘Laat haar niet merken
dat ik het je heb gezegd’.
‘Wees maar gerust,’ zei Olga. En toen: ‘Apropos! Geef je me het recept van die
taart? Ik heb morgen theevisite en wou het probeeren’.
‘Dadelijk,’ zei Marcella. En opstaand trok zij een lade open en begon te zoeken.
Moeder kwam binnen, een zwarte gedaante, met hoed en mantel.
‘Daar ben ik,’ zei ze. ‘Zullen we nu maar dadelijk gaan? Het is al wat laat’.
Olga glimlachte tegen Marcella. Moeder was belust op uitgaan als een jong meisje.
Luciana sprong op, legde het tijdschrift neer en kwam zich bij haar Moeder voegen.
‘Addio, Marcella,’ zei Olga met een handdruk. ‘Tot ziens, hè’.
Ook Luciana nam afscheid. Marcella volgde de anderen, de oude vrouw voorop,
de kamer uit, de gang door, naar de huisdeur, die door Luciana werd geopend. Na
de laatste afscheidswoorden bleef zij staan en zag de anderen na, terwijl zij langzaam
de trap afgingen, haar stap regelend naar die van de oude vrouw, en om den hoek
verdwenen. Toen sloot zij de deur.
Zij was alleen. Met snellen zachten tred, als zou nog iets of iemand haar onderweg
kunnen tegenhouden, liep zij de gang door, haar kamer in en draaide den sleutel om
in het slot. Toen sloot zij van beide ramen de luiken half dicht. En zoo, de kamer in
rustige schemering, trok zij tastend onder uit haar werkmandje een sleutel te
voorschijn en sloot een lade open.
Hier lag alles wat aan Gian behoorde, kleeren, portretten, boeken, speelgoed.
Peppino had weggegeven wat hem in handen was gevallen. Hij wist niet, niemand
wist van dezen schat, die zij zoo noodig tegen hem zou verdedigen met haar laatste
krachten, als gold het haar kind zelf.
Een voor een nam zij de kleeren op, ontvouwde ze met liefkoozende handen, borg
er haar gezicht en haar lippen in. Donkere winterpakken, matrozenblouses, kleurige
jersey's, lichte zomerkleeren, ondergoed.
Zooals steeds in haar stemmingen van meest intense teederheid, zong het in haar
gedachten een melodie, een wiegelied van Schubert, dat zij vroeger neuriede en zong
voor haar kleintjes in hun kindertijd. Gian hoorde haar graag. Nu zou haar stem wel
gebroken zijn en klankloos. Nooit zou ze meer zingen.
Zoo diep weemoedig was die melodie, het omvatte al haar leed, dat zij zou willen
schreien, schreien zonder einde. Maar het liet haar zacht, zonder opstand, zonder
bitterheid.
Met de kleeren op haar schoot, schreide zij stil. Zij gevoelde zich zóó minder van
hem gescheiden.
Haar jongen. De liefde van moeder en zoon. Was het niet de mooiste, innigste,
zuiverste liefde die kon bestaan? Het verlangen van een vrouw

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

417
naar de genegenheid, den steun van een man, als de drang van iets
in-zichzelf-onvolkomens naar het aanvullende dat ontbreekt, in de sexueele liefde
steeds, min of meer, vroeg of laat, teleurgesteld - werd die niet bevredigd in de liefde
van een moeder voor haar zoon, onaantastbaar voor de grillen, de tirannie, de storende
materialiteit van het zinsverlangen?
Vroeger had zij haar gevoel voor Gian zoo niet begrepen. Nu meende zij de
verklaring te hebben gevonden. Gian zou voor haar zijn geworden, zooals zij hem
wenschte.
Immers, haar jongen leefde van haar nabijheid, van haar glimlach. Hij begreep
onmiddellijk ieder woord dat haar lippen vormden. Met zijn doordringenden blik las
hij in haar oogen haar gevoelens, die de zijne werden. Als zij hem glimlachend
aanzag, voelde hij geen pijn, geen verdriet. Hij was opgegroeid aan haar knieën,
gekoesterd door haar teederheid, - hij, de uitgeslotene, veroordeeld om buiten de
wereld te leven.
Zij nam de fotografieën op en bezag ze door haar tranen heen. Maar hier was het
te donker. Zij stond op en zette zich in den leunstoel bij het venster. Het waren alle
portretten uit zijn kindertijd; van de laatste twee, drie jaren bestonden er geen, - alleen
de foto van zijn doodsbed, daar aan den wand bij haar bed, met er boven enkele
bloemen en den gebenedijden olijftak van Palmzondag, nu verdord.
Die donkere, ernstige droeve oogen van het kind al. Oòk hier, met haar samen,
zijn wang tegen de hare. Op dit portret glimlachte zij. Toen was zij nog de blonde
jonge moeder. ‘Mijn fee,’ noemde hij haar.
Beneden uit de straat klonken naderend vele luidruchtige zware jongensstemmen.
Marcella stond op, deed de luiken wat verder open, en zag naar beneden.
Blootshoofds liepen de jongens, de boeken onder den arm, heftig gebarend,
dooreenloopend, nu hier dan daar. Een stak boven de anderen uit, zijn blonde,
jeugdig-volle, golvende haarbos fier achterovergestreken, de witte punten van zijn
hemdkraag teruggeslagen van zijn blooten hals. Zij waren nu onder het raam, luider
klonken de opgewonden stemmen, enkele duidelijk in het algemeen gerucht:
‘Och wat! Juist het tegenovergestelde! Hoor, eens, Zannoni!’ - ‘Ja, stel je voor!
Hij zegt....’
De enkele stemmen gingen weer op in de geluidenverwarring, die zwakker ging
klinken, terwijl de jongens doorliepen.
Die gingen naar huis. Hun moeders zouden hen hooren komen, den bekenden stap,
de jonge levenslustige stem, een groet, een kus....
En zij.... Nooit, nooit meer!
Zij zonk in haar stoel terug, en snikte, klaagde kreunend, zich wringend in haar
leed.
Plotseling rees zij overeind, de oogen wijd open. Iets had haar getroost,
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een gewaarwording van blijheid, van geluk.... ‘Wat was dit? Een genade - Wat?!
- Gian!’.
Met een kreet strekte zij de armen uit, fluisterde toen in een vervoering van
teederheid: - ‘Gian! Mijn lieveling! Ben jij het? Kom dan! Laat me weten dat je er
bent!’.
Doch het was al voorbij. Zij voelde het niet meer.
De oogen groot, stond zij, intens gespannen, als wilde zij aanvoelen het onbekende
in haar, dat in staat was te antwoorden aan het onbekende dat haar omringde.
Toen, ontspannen, als in een droom, raapte zij de portetten op van den vloer, een
voor een, en ging ze in de lade leggen. Zij vouwde de kleeren op, borg alles weg,
sloot de lade en legde den sleutel weer in haar werkmandje. Stil ging zij hierbij om,
en plechtig. Er was iets groots gebeurd, iets ongedachts, iets ongehoopts. Wat? Zij
wist het niet, kon het niet weten.
Toen - gedrongen, voor het eerst na al die maanden, - als overweldigd door een
warmen stroom van geloof en betrouwen, zonk zij op de knieën en bad.
Rome, Augustus 1922.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Dr. J. Prinsen Jlzn. Pieter Corneliszoon Hooft, Elsevier's Algemeene
Bibliotheek, deel X, Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’, 1922.
Gaarne zou ik, naar aanleiding van dit belangwekkende nieuwe boekje, - dat ik
overigens niet zal ‘recenseeren’; het verscheen in een bibliotheek waarvan ik zelf
redacteur ben - den hooggeleerden schrijver een bescheiden vraag stellen.
In een zijner eigen recensies n.l. schreef Prof. Prinsen onlangs (N. Rott. Ct. v.
Zaterdag 16 September 1922, Avondbl. A., gewijd aan de Letterkunde) het volgende:
‘Leeren we het werk van een kunstenaar eigenlijk niet pas dan volkomen begrijpen
en doorvoelen, wanneer we het in verband kunnen brengen met zijn meest intieme
leven, zijn innigste zijn, zooals zich dat geopenbaard heeft in zijn wereldsche bestaan
in den kring zijner vrienden en daarbuiten? Lyriek en drama van Hooft en Breero,
z e g a a n p a s l e v e n , wanneer we er, voor zoover dat nog mogelijk is, den
levenden kunstenaar achter en in kunnen denken, wanneer we vrij en onbelemmerd
op grond van gegevens buiten hun werk, zonder eenige overweging van goed of
kwaad, nobel of onwaardig, alle mogelijke hypothesen kunnen maken over de
drijfveeren, die hun beeldenden geest in beweging zetten’.
Ik was het, die vier woorden in het hierboven geciteerde spatieeren liet. Prof.
Prinsen beweert dus, dat een gedicht van Hooft of Breero pas voor ons gaat leven,
als wij de levensomstandigheden dier dichters kennen. Ik geloof niet dat hij voor
deze zijn bewering veel aanhangers onder litteraire kunstenaars zal vinden. Mij lijkt
zij, zoo in het algemeen genomen, niet veel beter dan een.... ketterij. De gedachte
dat ik niet ten volle zou kunnen genieten van een schoon gedicht zoolang mij de
‘faits et gestes’ van den dichter onbekend zijn, verwerp ik verre. Onder mijn
lievelingswerken in proza en poëzie zijn er, omtrent wier auteurs mij hoegenaamd
niets bekend is. Ja, mij zou de toestand eigenlijk het sympathiekst zijn - gelijk die
in de middeleeuwen bestond - waarin men bij de beschouwing, de genieting, van....
welk kunstwerk dan ook, zelfs naar den náám van den maker in 't geheel niet vroeg.
Een kunstwerk, dat niet gehéél in zich-zelf zijn reden van bestaan, zijn ontroerende
kracht, zijn schoonheid draagt - is dat eigenlijk wel een kunstwerk?
Doch speciaal hetgeen ik thans aan Prof. Prinsen vragen wou, is het volgende:
Meent hij dus werkelijk, dat, wanneer men, b.v. door de lezing van zijn met kennis
en ‘entrain’ geschreven boekje over Hooft, zich diens
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menschelijk karakter en levensomstandigheden duidelijk voorstellen, den levenden
kunstenaar dus achter en in zijn werk ‘denken’ kan, men b.v. de erotische lyriek van
dezen zeventiende-eeuwschen ‘filanderer’ inniger zal kunnen genieten dan wanneer
men niét wist hoeveel liefjes hij gehad heeft en hoe precies zij elkander opvolgden?
Gelooft hij inderdaad, dat het ons genot van b.v. de blijkbaar voor Brechtje Spieghels
gemaakte versjes verhoogen zal, als wij weten, dat de dichter haar kort na de
vervaardiging dezer fraaie versjes kalmweg in den steek liet - ten gevolge waarvan
het meisje zich het leven benam - ja dat hij haar, na dit droevig ongeval, in zoete
gedichtjes tot haar zuster Anna gericht, ten eenenmale verloochende, om niet te
zeggen: smaadde?
Ik weet wel, prof. Prinsen sprak van ‘alle mogelijke hypothesen’ die wij kunnen
maken ‘zonder eenige overweging van goed of kwaad, nobel of onwaardig’. Maar
kúnnen wij dat inderdaad?
Hemzelf, in het hierboven genoemde boekje, mislukte het. En ik zal wel de laatste
zijn hem daarvan een verwijt te maken. Niet enkel een dichter, ook een professor in
de nederlandsche letterkunde is een ménsch, ten slotte.
H.R.

Clovis Baert, Het Tweede leven van Wieske Veijt, Bussum, C.A.J. van
Dishoeck, 1922.
Tamelijk grove symboliek - en toch niet eens altijd duidelijk - dit ‘tweede leven’;
een soort louteringsgeschiedenis, die mij evenwel meer op ‘Pallieter’ dan op Dante
geïnspireerd lijkt te zijn. Niet eens altijd duidelijk, voor mij ten minste, maar ik geef
toe dat ik het niet steeds de moeite waard gevonden heb, mij af te pijnen op de
beteekenis dezer wonderlijke avonturen van Wieske Veijt, zoowel vóór als na zijn
dood. Ik kreeg zoo den indruk dat het den schrijver - onwillekeurig misschien - ook
niet altijd even groote ernst is geweest met zijn bont gemaaide tafreelen, waarin
vooral veel ‘bloote’ vrouwen ‘dooreenwriemelen, lijk zot,’ - het woord is van Clovis
Baert -, en die op hun allerbest (indien het geoorloofd is kleine dingen met zeer groote
te vergelijken) aan sommige allegorieën van Rubens herinneren, aan welke wij,
moderne menschen, immers ook wel veel meer materie dan geest, meer vreugde aan
heerlijke weligheid dan fijne symboliek te ontdekken plegen.... Wel wat
dubbel-overgehaald vlaamschig, dit drukke verhaal, en wel erg vol van de beroemde
‘aardige’ uitdrukkingen, die 't hier in Holland zoo geregeld plegen te ‘doen’.... Ik
geloof dat er wel vijftig maal in voorkomt van: ‘'t was al verloren gedaan!’
Wie zei het mij ook weer, dat sommige Vlaamsche jongeren zich op dit soort van
werk toeleggen als sommige Laarder schilders op hun Gooische binnenhuisjes - voor
den export n.l.?
H.R.
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Antoon Thiry, Pauwke's Vagevuur, Amsterdam, Em. Querido, 1922.
Hoe zuiver en innig daarentegen - telkens rakend aan de essentieelste levensdingen
- hoe goeddoend zielvol, in zijn eenvoud, is dit kleine verhaal. Weinig Vlaamsche
schrijvers die den grooten, den onovertroffen Streuvels zoo nabijstaan als deze Antoon
Thiry. Constant van Buggenhaut (de schrijver van D e Wo n d e r n a c h t , leeft hij
nog? Wat doét hij?), Frans Verschoren, Ernest Claes, en Antoon Thiry - ziedaar een
goed en waardig kwartet. Ik weet wel, de naam van dezen laatste, hij wordt gewoonlijk
uitgesproken in verband met een anderen, een ganschelijk anderen - met dien toch
van zijn ouden Lierschen kameraad en veeljarigen medewerker. Antoon Thiry en
Felix Timmermans, een broederpaar leek het ons indertijd. En toch, de thans zoo
beroemde, zoo gevierde, de virtuoselijk schrijvende Timmermans moge het mij ten
goede houden, maar gesteld eens ik zou te kiezen hebben, te kiezen voor mijn
geestelijken omgang, tusschen hém en dezen andere Lierenaar, zijn ouden gezel,
ik-voor-mij koos den minder beroemde, minder luidruchtig-levensblije, den innigste
en eenvoudigste.
Bij lezing der eerste bladzijden van dit nieuwe boekje - eerlijk gezegd - hinderde
mij nog even - mij in mijn norschen hollandschen aard - de haast ál te lieve
verteedering der veelvuldige verkleinwoordjes: Pauwke - zijn beitelkens - de
houtspaanderkens - het Moorken - het stoelken - het lieve-vrouwken - het huizeken
- het beeldeken - ziedaar, dat is alles van blz. 1! - waar toch in 't geheel maar een
dertigtal zelfstandige naamwoorden op voorkomen. Maar gelukkig, dat ietwat
zoet-lievige lijdt niet lang. Al spoedig pakt den gevoelvollen schrijver de ernst van
zijn verhaal. En zijn zachte humor begint te sprankelen. Wij krijgen de heerlijke
geschiedenis van Pauwkes bedetocht naar Scherpenheuvel, in gezelschap van Va'
Loo en Zidorke, zijn bedetocht om van de Moeder Gods gedaan te krijgen dat Sander,
zijn zoon, een ‘hooge numero’ uit de bus trekken zal, wanneer hij aanstonds loten
moet, loten voor soldaat, om mee in den oorlog te gaan of om thuis te blijven bij
vader en bij Barbke. Sander sneed al mee aan de ‘beeldekens’, vader en hij waren
samen bezig aan 't altaar voor 't Heilig Hert, dat Pauwke had besteld gekregen voor
de Begijnenkerk. En dan nóg iets gewichtigs: er is een oudere Sander geweest, jongste
broer van Pauwke en Barbara's vrijer. Ook hem had ‘de loting van huis weggehaald;
hij moest naar den troep, ievers heel diep in de Walen. Daar was hij van den goeien
weg afgeraakt, viel van 't slecht in 't slechter, stak meer in 't cachot dan er uit, totdat
hij deserteerde. Nooit hoorden ze er nog iets van’. En nu is Barbke, en is ook vader
zóó bang.... ‘Hij heette ook Sander’.
Niet zonder reden hun angstige bekommernis. De jongen aardt naar
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zijn oom. Hij valt in de loting en.... deserteert als Sander Sr. Maar men hoort van
hém nog wel wat. De pastoor komt het zeggen. Ten doode uitgeput is jonge Sander
in Rijssel aangekomen. De Rijsselsche pastoor heeft er zijn collega over geschreven.
In 't gasthuis is Sander eerst bijgekomen, heeft hij gebiecht en is.... zalig gestorven....
Ziedaar het verhaal! Dat toch eigenlijk niét het verhaal is. Want om Pauwke alleen
is het hier te doen. Hoe de in zichzelf gekeerde, meestal zwijgzaam in zijn
kunstambacht verdiepte beeldsnijder dit alles verdraagt, ziedaar vooral het voortreflijk
in dit boekje weergegeven, het stil en diep ontroerende gebeuren. Men behoeft niet
katholiek te zijn om het gevoel van dezen ingetogen handwerker ten volle te kunnen
waardeeren. Ook menige niet-katholiek, gelukkig, staat zoo nederig en deemoedig
als Pauwke tegenover de eeuwige mysteriën.
H.R.

Jacob Israel de Haan, Jerusalem, Amsterdam, Em. Querido, 1921.
Een klein stukje ook over dit kleine boekje, met zijn vele wel héél kleine zinnetjes
- die niet eens altijd zinnetjes zijn. Twee woorden maar vaak, en dan een punt. En
dan vier woorden. En weer een punt. Drie nieuwe woorden. Een punt.... Een beetje
trukerig, deze.... hm.... stijl. Hetgeen jammer is, want dikwijls ‘doen’ ze het wel
precies deze korte notitietjes. N.l. wanneer zij ook dien indruk maken, van te zijn
korte, scherpe notities, op reis gemaakt.
De sfeer van tegenwoordig Palestina.... ik ben er nooit geweest en kan er dus niet
over meepraten, maar sterk-aanvoelbaar en zeer overtuigend heeft de Haan haar
stellig gegeven, die bizondere sfeer, in dit boekje vol korte notities. Fijn typeerend,
zou ik zeggen, met een soms wat overbeschaafde ironie, maar toch ook veel echten
weemoed, piëteit, menschelijkheid en.... vooral veel kwalijk verdrongen heimwee
naar het westersch vaderland.
H.R.

Hugo Verriest. 1840-1922.
Nu Hugo Verriest - vóór enkele weken - in het stille Ingoyghem verscheidde, dat
hem zoo vele jaren een lief-geworden thuis beteekend heeft, zal in Vlaanderen, zoo
niet een fel en schrijnend Ledig, dan toch een Stilte gevoeld worden, die doet peinzen
en mijmeren, en den geest terugvoert naar het verleden. Naar het verleden, dat, met
dezen fijnzinnige, veel schoons en veel geluk gebracht heeft: immers veel
vruchtdragend arbeiden in dienst van eene schoon-beleefde overtuiging; arbeiden in
dienst van de Vlaamsche beweging.
‘Eene beweging als deze’ - aldus Herman Vos in zijn I n M e m o r i a m in D e
P l o e g - ‘die van een ruim gemeenschapsgevoel uitgaat, kon
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niet anders dan groote sterkte ontleenen aan een Geloof, dat boven de individuen
uitgaat en in een groot godsdienstig verband geslachten aan geslachten verbindt. Wie
de Vlaamsche beweging als eene traditioneele beweging in dien hoogeren zin van
het woord beschouwt, zooals de ware katholiek het doet, als de strijd die om het door
de Hoogere Macht gewijde erfdeel der Vaderen, voor de door de Voorzienigheid
gewilde kinderen wordt gevoerd, die put in dit geloof eene zekerheid, waartegenover
de bewijskracht van de bepalende oorzakelijkheid van sociale noodwendigheden
broos blijkt. Misschien ligt daarin de grond verscholen van de geweldige strijdkracht,
die de Vlaamsch-katholieke studentenbeweging vertoond heeft. Die stuwkracht is
ontegenzeggelijk vergroot geworden door de buitengewone persoonlijkheden die het
Vlaamsch-katholieke streven hebben belichaamd. En Hugo Verriest heeft als
zoodanig, als leeraar, als priester en als schrijver, onschatbare verdiensten verworven,
niet slechts voor de Vlaamschgezinde katholieken, maar tevens voor alle Vlamingen,
die elke vermeerdering van de potentie der Vlaamsche overtuiging als een zegen
voor hun land en voor hun volk beschouwen’.
Verriest zelf heeft gezegd: ‘Mijn leven is geen artiesterij geweest, geen fijnslijpen
in een ivoren toren, maar eene volksbeweging, een Vlaamsch-naar-boven-brengen,
de bloei van ons volk’. En was het niet schoon, was het geen geluk, in die beweging
te mogen d i e n e n ? Te mogen dienen, en het offer brengen - het offer van den
litterairen kant van zijn wezen? Want ofschoon er, naar mijn gevoel, door zijne gaven
wèl toe voorbestemd: Verriest is géén groot schrijver geworden, géén groot
letterkundig kunstenaar. Hemzelf verscheen datgene, wat hij heeft kunnen doen; wat
hij, voortwerkend, heeft kunnen tot stand brengen, als g e t u i g e n en d i e n e n in
den opgang van eene volksbeweging, een meehelpen tot het wakker schudden der
sluimerende krachten van Vlaanderen; en hemzelf was het genoeg dat ‘ons volk ons
heeft begrepen’. Hoe trouw, bij grooten eenvoud, is hij zijne dienende zending
gebleven! Hoe heeft hij het verstaan, (dáárin wel waarlijk groot levenskunstenaar!)
als priester en als leeraar uiting te geven aan gevoelens en gedachten, welke op àndere
wijze uit te spreken dan zijn kunstenaarschap het verstond, de politieke situatie
doorgaans verbood!
Ligt in dit laatste niet misschien de groote waarde van zijn toegewijd en werkzaam
leven? Want eenigszins anders dan de correspondent te Brussel van de Nieuwe
Rotterdammer, aanzie ik de beteekenis van eene figuur als Verriest. Deze noemt den
pastor den man van het drievoudig geluk! Is Verriest daarmee gekarakteriseerd?
Indien er een regel van drieën moet worden opgesteld, laat het ons dan doen met
eene variatie op een woord van Wissarion Bjelinsky -: als man der redeneering
b e w e e s hij; als kunstenaar d e e d h i j z i e n ; als beiden o v e r t u i g d e hij.
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Niet kan onjuist genoemd worden de bewering, dat Verriest ‘gedachten’ heeft willen
uitdrukken, óók met zijn eigenlijk ‘scheppend’ werk. Zelf heeft hij betuigd, dat noch
zijne V l a a m s c h e k o p p e n , noch zijn R e g e n b o o g , noch O p Wa n d e l
werden geschreven ‘met een l i t t e r a i r doel’. De uitgesproken bedoeling ervan
was, de jongere Vlaamsche generatie te doen zien de schoonheid van hun land, de
deugdelijkheid van hun volk. Verriest was bovenal priester, leeraar, professor, die,
bewijzend en toonend, zocht te overtuigen. Den afstand te doen zien en voelbaar te
maken, die er lag tusschen eene wereld van valschheid en leugen, van onechtheid en
ontaarding, en het tot schoon en harmonieus leven ontwaakte Eigene, dàt was eigenlijk
Verriest's dagelijksch bedrijf, en daarin mogen wij hem eeren als.... groot. Groot
door eenvoud, groot door trouw, groot óók door die levensblijheid, welke ligt achter
de berusting.
Verriest heeft, vóór Gezelle's komst te Rousselaere, nog den tijd gekend der
legendarische miskenning van cette sale langue flamande; - echter s i n d s Gezelle;
sinds zijn binnenoog, door en na Gezelle's lessen, wezen en waarde van het Eigene
ontdekte, werd hij meegevoerd door dien frisschen stroom van leven, welke uitmondt
in den oceaan der diepste wezenlijkheid. De taak, door zijn ontwaken tot het nieuwe
leven op zijne schouders gelegd, heeft hij volbracht, en het is geen geringe lof dat
wij nu van hem mogen getuigen, dat hij het gevoel door de beweging waaraan hij
zich gaf in hem opgewekt, heeft ongeschonden en zuiver bewaard niet slechts, maar
ook geaesthetiseerd en geadeld.
In welke conflicten hij door zijne overgave aan de Vlaamsche beweging geraakt
is, zullen wij hier niet memoreeren. Hij heeft berust in zijne Ingoyghemsche
eenzaamheid. En met vreugde kunnen wij vaststellen, dat, vanuit die landelijke
eenzaamheid, hij ruwheid, plompheid, domheid, traagheid en miskenning steeds
minder is gaan zien, en nog alleen, meer en meer, geloof, liefde, toewijding, deemoed,
blijheid heeft toegelaten binnen de grenzen van zijn geestelijk gezichtsveld, en deze
getoond en gepredikt met al de overgegevenheid van eene diepe overtuiging en met
die eigenaardige ‘reinheid’ die altijd zijne aanschouwing van het zijnde heeft
gekenmerkt.
En wanneer wij denken aan hetgeen hij naliet - misschien, in zijn V l a a m s c h e
k o p p e n , in zijn O p Wa n d e l , is er toch iets groots en blijvends? Wanneer
eenvoudig, rustig, hartelijk, maar tot in het kleinste en onbeduidendste woord in
levensvolle noodwendigheid l i c h t e n d proza, monumentaal kan zijn, zoo
monumentaal als het eenvoudige Leven zelf - heeft Verriest ons dan niet toch een
paar monumenten geschonken?
Monumenten van Hart en van Karakter?
D.TH.JAARSMA.
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Eere-tentoonstelling Th.A.C. Colenbrander in den Haagschen kunstkring.
Als een voorbeeld van onverwoestbare energie, als een toonbeeld van een decoratieven
kunstenaar bij de gratie Gods, staat de een en tachtig jarige Colenbrander voor ons.
Wat al schoons heeft hij ons gegeven, wat al teleurstellingen heeft hij zelf
ondervonden, en toch telkens de kracht behouden om opnieuw weer aan te vatten,
door te zetten, voort te bouwen op wat hij zich voorgesteld had.
En zien wij nu, als een overzicht van zijn oeuvre, de tentoonstelling in de
catacomben van 't Binnenhof aangericht, dan dringt het opnieuw tot ons door, welk
een ornamentist bij uitnemendheid deze kunstenaar is. Bij den rijkdom van kleur een
grillige schoonheid van lijn en vorm, die motief en contra-motief in speelsche
afwisseling in elkaar doen overgaan.
Zijn werk heeft de bekoring van Perzisch, Chineesch, Moorsch, kortom van die
kunst, die uit den mensch zelf is voort gekomen en niet langs systemen en diagrammen
kunstmatig op scholen is gekweekt.
Laten zij, die geroepen zijn om de jeugd op te voeden in de historie der
ornamentiek, zich-zelf hier eens komen verfrisschen aan de kracht, de
oorspronkelijkheid, die van dezen baanbreker en taaien volhouder uitgaat.
Begonnen als ons voorbeeld met zijn Rozenburgsch aardewerk, blijft hij dit na
zooveel jaren nog, met zijn nieuwe Arnhemsche. Is er beter bewijs mogelijk voor de
belangrijkheid van een figuur als Colenbrander in onze hedendaagsche
kunstnijverheid?
R.W.P. Jr.

G.W. Dijsselhof bij Buffa, Amsterdam.
Boven de achterzaal van den kunsthandel der firma Buffa, rondom den glazen koekoek
is een gaanderij, die sterk bovenlicht krijgt van uit het dak.
Waar nu een kamertoon nog wel eens de kleur van een schilderij verzacht en de
harmonische eenheid bevordert, daar is dit bij het licht op dit bovenzaaltje totaal
uitgesloten. Het werk moet dus zóó zuiver zijn dat het deze felle belichting kan
verdragen, en het verwonderde ons dan ook geenszins dat Dijsselhof's aquariums
hiertegen bestand bleken.
Wie, zooals wij, dit werk van af de eerste aquarellen in de houten loods op het
Damrak te Amsterdam, gestadig gevolgd hebben, die zagen de geniale virtuositeit
langzaam zich wijzigen tot een straffer neerzetten der vormen en kleuren, die
bespeurden een volmaking der techniek, een beheersching van het materiaal zooals
wij dit haast van geen ander schilder kennen.
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En niet alleen het onderwerp dat Dijsselhof persoonlijk tot het zijne gemaakt heeft,
typeert hem, maar geheel zijn wijze van zien en van uitbeelden. Vóór hem heeft
meen ik Legras eens een aquarium geschilderd, en na hem deden Van Beek en Van
Heukelom het wel eens; maar het bleven onpersoonlijke zwakke navolgingen.
Zien wij nu, zooals bij Buffa het geval was, weer eens een geheele collectie
aquariums van Dijsselhof bijeen, dan valt het ons op dat niemand vóór hem, noch
na hem zóó het kenmerkende van die visschen en kreeften in het water heeft weten
weer te geven. En het is niet, zoo als ik eens las, met moeizame vlijt gedaan, maar
met ingehouden virtuositeit. De vlotte, rake wijze van opzetten, zij is er nog steeds,
(een studie op een plank, onlangs bij van Wisselingh geëxposeerd, deed dit weer
even zien, voor wie het niet gelooven mocht) maar daarbij, de bezonkenheid van den
kunstenaar, die niet tevreden is met een dergelijk uiterlijk succes.
Veel wordt onder de jongeren technisch kunnen gering geacht, en niet alleen op
het gebied der schilderkunst - want nog onlangs meende Joh. Wagenaar daar de
aandacht op te moeten vestigen ten opzichte der componisten - omdat daardoor de
spontaniteit zou verloren gaan en het werk aan frischheid zou verliezen. Maar dit
werk van Dijsselhof, die rustig en aandachtig zijn visschen in hun doen en laten
bespiedt, die de kreeften observeerde in hunne heimelijke gevechten, het bewijst,
hoe iemand, volmaakt de techniek beheerschend, zoodat hij kleur en vorm, toon en
atmosfeer kan neerzetten - niet aanduiden - zóó en waar hij wil, toch frisch en pittig
de dingen kan bezien en weergeven.
Zijn bassins, zij toonen ons de actie der waterbewoners, zooals ze snel zwenken
en voortschieten, of in schoolen samenzwemmen, zij doen ons onder de zeldzame
belichting der aquariumramen, een pracht van kleuren zien; en dit alles niet als de
nauwgezette natuurvorscher ze ons teekenen zou met diens eigene correctheid, maar
zooals de vlotte, rappe kunstenaar, die zich zelf intoomde om het wezen der dingen
te doorgronden.
Dijsselhof geeft ons het leven en het beweeg der visschen en daarbij de atmosfeer,
de toon van het aquarium-bassin. Goedvriends visschen, zooals er in het Haagsch
Museum o.a. een hangt, zijn levende ornamenten, in een omgeving van
geornamenteerde rotsen en zeekoralen. Dijsselhof's visschen zijn levende dieren,
gezien met het oog van den kunstenaar, die nu eens de actie, dan weer de kleur, dan
weer de eigenaardige groepeering der massa bewonderde. En die bewondering van
den artiest, ze gaat op ons over bij het bezien van zijn werken. Zijn kreeften en rog....
wij zien ze in hun kleurenpracht, de kreeften in hun pantsers, als ridders in hun harnas,
en de rog nog nauw merkbaar door die aan zand gelijke kleur, wij voelen de lichte
golving van het lichaam dat kleine schaduwen geeft op den grond, en van de nijdig
geheven staart.
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Dit i s het leven der dieren, dit i s de schoonheid, die onder water schuilt, die wij
zelf in het aquarium wel kunnen zien, maar die Dijsselhof ons eerst recht doet beseffen
en genieten.
R.W.P. JR.

Tentoonstelling van Katalaansche kunst in Arti.
De inwoners van Catalonië voelen zich geen Spanjaarden, en hun kunst schijnt dit
bewustzijn te bevestigen. Van het argeloos-monumentale, dat in Zuloaga, Zubiaurre,
de Torres, en andere Spaansche schilders ons zoo imponeert, hebben zij niets.
Daarentegen zijn zij - misschien als volk uit een land met een zee-climaat, - veel
meer gevoelig voor het atmosferische, en geven in hun schilderen tonaliteit. Dus
staan zij ons nader dan de Castilianen, ons, maar vooral de Franschen, en als men
op deze tentoonstelling kwam, had men niet den indruk van vreemdheid.
Wel waren de onderwerpen, menschen en landschappen, anders dan bij ons, maar
zij waren niet met zoo heel andere oogen aangezien: met ander kleurgevoel of geheel
afwijkend compositiebegrip.
Het was een keuze-tentoonstelling, en, vooral in de rechtsche groote zaal, was
weinig dat men niet met voldoening bekeek. Misschien was Picasso's Arlequin, met
zijn tragische groote handen en de fijn afgestemde bonte kleuren op zijn pak, nog
wel het belangrijkst. Het groote stadsgezicht met de drommen figuren, de processie,
van Casas is de oplossing van een zeer moeilijk probleem: de groepen zijn mooi
saamgehouden, de figuren op zichzelf levend, de kleur trekt aan en boeit.
Het damesportret van Canals, met iets zwierigs en iets sombers, en prachtig in het
zwart, had misschien nog het meest Spaansche karakter. Rafel Benet's landschap bij
regen was een van de fijnst geschilderde en meest origineele dingen; de
perspectivische opgave, voortkomend uit het bekijken van het landschap van opzij
en van boven, was tot een geestige compositie verwerkt, en lustig pluimden de
boompjes die het met een rij doorsneden. Tot de van kleur meest bijzondere
schilderijen behoorde ‘Geiten’ van Maria Teresa Monclar, en een mooi, stijlvol beeld,
met een prachtig gevonden houding, was ‘Rust’ van Jaume Otero.
Blijkens eenige uitgelegde prentenboeken zijn de Katalaansche schilders ook met
energie en geest in het illustratieve werkzaam. Er waren kostelijke bij.
C.V.

Charlie Toorop bij Gerbrands te Utrecht.
C h a r l i e To o r o p : Ondanks haar zucht naar 't ongewone, waren reeds in haar
vroeger werk onmiskenbare bewijzen van talent: in enkele landschappen en stillevens
een fijne eigen kleurenzin die schilderkwaliteiten in
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haar deed erkennen; in een enkel kinderkopje een teerheid van uitbeelding die van
een fijnen bizonderen geest met beeldende kracht getuigde, fijner dan vaak schijnbare
grofheid, die echter meer slordigheid was, zou doen vermoeden. Wie nu de
tentoonstelling bij Gerbrands bezocht, hij mag nog een enkel restje vinden van de
jeugdige brutaliteit, die gaarne het ongewone accentueert, van de nonchalance omtrent
enkele onderdeelen -, niemand zal aan Charlie Toorop een bizonder, en krachtig
beeldend kunstenaarstalent kunnen ontzeggen.
Menschen beeldt ze meest, in teekening en schildering: P o r t r e t t e n die dikwijls
tot typen werden, doordat ze de karakter-kenmerkende vormen meer dan de
persoonlijke verscheidenheid haar aandacht schenkt. Ze ziet de vormen groot,
plastisch, al neemt ze, indien de ondergeschikte gelaatstrekken (rimpels, groeven
enz.) kenmerkend zijn, deze mede op in haar beeld. Zoo zal ook 't persoonlijk portret,
hoewel neigend naar de type, haar mogelijk zijn (ik denk aan 't Zelf-portret en vooral
aan 't geteekende van mevrouw Fauconnier). Meestal zal haar beeld echter zijn:
vertolking van innerlijke krachten. Maar niet gelijk dat van haar vader s y m b o o l ,
maar t y p e . Er is een andere grond in haar dan in hem. Ze is meer reëel, en toch zijn
ze geestelijk verwant, beiden zoekend den dieperen kern in de uiterlijke verschijning
te geven. Ze zal ook veel van hem geleerd hebben. Maar ze is een geheel eigen
kunstenaarspersoonlijkheid. Behalve haar wijze van plastische vorming is ook haar
schilderwijze, haar palet geheel anders:
De kleur-keuze, waar ze zich niet vergenoegt met de bruine pâte van vele
Fauconnier-volgers (ook zij behoorde een tijd onder hen) is een bizonder haar eigene;
haar willekeur heeft er soms wel eens mee gespeeld, maar ze kan er ook, en ze doet
het hier in verscheidene schilderijen, een zeldzaame fijnheid en soms ook diepe
kracht door uitdrukken. Ze gebruikt haar kleuren, gelijk andere expressionisten, als
expressie-middel, maar trachtte in haar beste werk toch zoo weinig mogelijk van de
natuurlijke kleuren af te wijken.
Haar Z e l f p o r t r e t is 't beeld van jonge wat overmoedige kracht: In 't bruine
gelaat de sterk gevleugelde neus, de wils-krachtige mond, de hand met 't palet in
krachtige kleurvegen geschilderd. Portretten werden tot typen o.a. in de twee
figuurstukken van D e M o e d e r m e t d o c h t e r : de goedige moeder, met 't
zorg-doorvoord gelaat, de zachtschijnende oogen - en de sfeer van ordelijkheid en
goedheid om haar met de brave dochter; en het andere: de gemeene, exploiteerende
moeder, met den scheeven mond en 't loenschende oog, met de mooie-opgepronkte
dochter. Hier is de dochter, vooral ook in de kleurexpressie, in 't andere de moeder
het best.
In E e n s l a p e n d k i n d is 't minder 't type dan wel de toestand
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HUGO VERRIEST. HOUTSNEDE DOOR HENRI WILS.

TH.A.C. COLENBRANDER. VAZEN EN PULLEN, ROZENBURGSCH AARDEWERK.
(VERZAMELING DR. C. HOFSTEDE DE GROOT, 'S GRAVENHAGE).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 32

LXXXIV
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van slapen, van 't afwezig zijn van den geest, die uitgedrukt werd.
In een ander blij-kleurig K i n d e r p o r t r e t - het onschuldige, reine en verwonderd
vragende van het kind.
In een teekening van E e n f a m i l i e is het bijeenbehoorende, het om de moeder
heengeschaarde gegeven. Ook hier is 't kleine jongetje 't meest expressief. Maar
directer, persoonlijker, is een karakteristieke penteekening van een Mijnwerkersfamilie
met achtergrond van de Mijnstreek. Uit enkele teekeningen van die Mijnstreek blijkt
ook haar vermogen tot samenvatting.
C.v.H.

Willem Tholen bij Huinck te Utrecht.
Charlie Toorop en Willem Tholen. Er is een wereld tusschen die beiden, tusschen 't
werk van de 30- en de 60 jarigen. 't Werk van hen die de natuur aanzien om haar
zelfs wil, omdat ze haar zóó liefhebben en 't niet laten kunnen haar aldoor meer en
aldoor weer te bekijken, te bestudeeren, om haar te beelden - en 't werk van de
jongeren die zich òf van de natuur afwenden, of haar tot uitgangspunt nemen, omdat
ze door haar vormen de geestelijke krachten 't best uitdrukken.
Maar in 't werk van die ouderen, van zulken als Tholen tenminste, is niet alleen
maar de nabootsing, het geestelijke is er evenzeer, hoewel op andere wijze: er is
allereerst de beminlijkheid van den bewonderenden geest, 't geluk dat deze ervoer
bij 't schilderen, mede opgenomen in zijn kunst. En dan, is er bij het werk van een
schilder als Tholen, die zoo de natuur en vooral de wateren, de schepen kent, het
innige contact met de natuur en met al wat het natuurleven deelt of daardoor wordt
beïnvloed.
Tholen heeft dezen zomer in Volendam gewerkt. Hij maakte er teekeningen van
schepen en havens. - Brusse, die schilder met woorden, heeft daar ‘dien bescheiden
meester van onze oude Haagsche Schilderschool op 't ‘havenhoofie’ bespied. Hij
heeft hem ons zóó levend geteekend, hem en zijn omgeving, dat ik mij - had ik slechts
meer plaats tot mijn beschikking, o besnoeiende redactie! - nauwelijks meer kan
inhouden zijn woorden af te schrijven, daar deze voor zijn teekeningen betere inleiding
vormen dan ik zou kunnen geven*) Ik kan u alleen nog vertellen dat deze, even met
waterverf getinte krijt-teekeningen, vol zijn van Tholen's innige en rustelooze aandacht
en van het door hem meegeleefde leven der schepen. Daar ziet ge de thuisgekomen
vloot met de ‘Natte zeilen’ dicht bijeen onder de zware wolkenlucht, hier met de
bollende netten die drogen aan de masten en de waaiende wimpels, omsloten door
den havenrand. Nu toont hij u van boven gansch de vloot met den rand

*) Onder de menschen: Van een Hollander die in Holland vakantie vierde. No. V, ‘N.R. Ct.’
Avondblad 18 Oct.
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der visschershuizen, dan van nabij enkele schepen ten deele, met een groot wit zeil
op den voorgrond, in al zijn bizonderheden en toch groot gezien; of weer de masten
en takelage, elk onderdeel telkens weer opnieuw doorvoeld. Dan, de haven is leeg alleen een paar stille roeibooten en drie eendjes, die de leegte accentueeren, - en
daarachter zeilen lustig de scheepjes uit, elk op eigen wijze. Elk schip reageert anders
op wind en water. Hij toonde 't in de ‘Uitvarende Schepen’ in de licht bewogen zee.
Daar de bewogenheid, en ginds, in 't enkele schip op 't haast roerlooze water, de
stilte.
Eenige schilderijen en twee aquarellen, oudere, gaven van Tholen's verbeelding
van water en schepen de picturale aanvulling, wekten ook verlangens naar schilderijen
die als gevolg van 't Volendamsch verblijf ons nog wellicht te wachten staan.
C.v.H.

George Minne in den Rotterdamschen Kunstkring.
Een geest van religieusen deemoed waarde door de stille zaal, waar Minne's kleine
beelden stonden, omringd door zijn aan de wanden gehangen teekeningen.
Van in godsvertrouwen gedragen leed vertellen de marmers en de bronzen; uitingen
ook zijn zij van hevige, het lichaam verterende smart, van een als reikhalzend smeeken
der ziel, van het vastklampen aan de godheid. Doch ook van vertwijfeld, algeheel
gebroken zijn naar lichaam en geest, terwijl de gestalten ter aarde neergestort liggen.
Van een smart die naar binnen verwerkt werd, vertellen zij alle, want hoe hevig ook
het leed, er is een heilige stilte rondom. De mensch is steeds één met zijn God, steeds
geestelijk met hem verbonden.
Ootmoedig knielt de jonge, slanke knaap neer, het gelaat met een afwezigen blik,
waaruit alle bewustheid zich oploste in het gebed.
Met een vroom gebaar draagt een ander beeld - waar mogelijk hetzelfde model
voor poseerde -, bewust van het heilige waarmee hij in contact is, de gewijde
relikwieën; en als een godsdienstige daad verrichtend, staan twee jonge mannen op
een wiegend stuk scheepsromp en ondersteunen elkaar, als symbool van
solidariteitsgevoel. Dit beeld is voor Volder's gedenkteeken ontworpen, als zinnebeeld
van de broederlijke hulpvaardigheid welke hij predikte.
Van deze slanke, jonge mansfiguren heeft Minne vele natuurstudies gemaakt. In
1898 ontwierp hij een monument voor een fontein, waar vijf jonge gestalten, allen
in verschillende, doch rhythmisch zich tot elkaar verhoudende standen, over een
bekken heen geknield liggen, alsof zij zich voor hun God bogen. Dit monument is
in 1906 in wit marmer uitgevoerd voor het Folkwang Museum te Hagen en moet van
ontroerende schoonheid zijn.
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Op de tentoonstelling was ook een liggende man, neergestort over een doode ree,
waarin Minne's zoeken naar evenwijdige lijnen sterk in het oog valt, daar de vormen
van het menschelijk lichaam in dusdanige houding zijn gelegd, dat zij telkens
overeenkomen, evenwijdig verloopen met die van het dier.
Acht van deze jonge, magere hoekige gestalten waren aanwezig, niet fraai van
vormen doch van mystiek gevoel doortrokken.
Het indrukwekkendst bij Minne's strenge, stille, kleine beelden zijn de moeders
met heur kinderen, zooals het kleine brons, waarin de vrouw met een wanhoop,
waarin alle ziele- en lichaamskrachten als tezaam zijn gekrompen, omhoog ziet,
terwijl zij haar dooden jongen aan de borst gedrukt houdt; met een zoo vertwijfeld
spannend smachten, het gelaat, den hals uitrekkend, omhoog strekt, dat het is als een
bede, dat hare ziel met die van het kind mocht opstijgen.
Die sterk gespannen wanhoop wordt hoofdzakelijk door de vertikale lijn
veroorzaakt, waarin borst, hals en kin omhoog reiken en waar het profiel van het
gelaat weer rechthoekig op staat. Ook het hoofd van het kind, welks borst door de
beide handen van de moeder tegen haar lichaam wordt aangedrukt, ook dit kopje
valt, in een lijn die bijna rechthoekig tegen de vrouweborst aanstaat, vooruit.
Dit zoeken naar rechthoekig op elkaar staande vlakken of richtingen; en ook naar
evenwijdig loopende lijnen, treft sterk in Minne's beelden. Het vormt, met het
mystieke, met de uitdrukking van naar binnen verwerkt leed, het karakter van zijn
kunst. Daardoor ook ontstaat de rust, de stilte. Doch nimmer verstart het tot systeem.
Minne behoudt altijd zijn souplesse, waardoor zijn beelden levend blijven.
Bij dit vorm-geven aan wat in het diepste wezen woont, verwaarloost deze
kunstenaar de natuurstudie niet. Een schitterende mansromp is daarvan bewijs. Door
de uitdrukking van kracht en macht, door het prachtige als levende modelé van dit
brons imponeert Minne hiermee hevig. Hierin is geen ander zoeken dan om zijn
indruk van de natuur, het geweldige, het heerschende dat h i j uit zijn model met den
geest opving, met de oogen aanschouwde, zoo krachtig mogelijk te doen leven in
het brons.
Minne laat zich nog van een derden kant zien, en wel in zijn teekeningen, die
Christus en Maria of moeders met kinderen tot onderwerp hebben. Het vergeestelijkte
komt hier nog sterker naar voren dan uit zijn bronzen. Hierin domineeren de starende
oogen, de lijdende monden, de devote handen die vroom de dingen omsluiten; en de
lichamen werden er meer weggevaagd. Doch ondanks het schoone in de expressie,
heeft de teekenaar hier geen belangwekkenden vorm gevonden. Het talent dat leven
schiep in de doode steen, in het doode metaal, leeft hierin niet.
***
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Minne is in 1866 te Gent geboren, waar hij aanvankelijk de academie bezocht. In
Brussel werkte hij een jaar onder Van der Stappen's leiding en trok toen naar Parijs,
waar hij op zichzelf arbeidde.
Naar zijn geboortestreek teruggekeerd, woonde hij langen tijd in de eenzaamheid,
zich uitsluitend om zijn kunst bekommerend, ten einde deze zoo zuiver mogelijk te
houden.
A.O.

Portret-tentoonstelling bij Buffa, Amsterdam.
Eenige portretschilders, en naar ik meen weer een nieuwe vereeniging, exposeerden
onlangs bij de firma Buffa, en door de verschillende wijzen waarop deze kunstenaars
‘het portret’ opvatten, bleek ons hoe weinig stijl er eigenlijk in zit.
Velen schilderen een portret, zooals zij een stilleven zouden schilderen, om de
toonschakeeringen, om de licht- en schaduwverdeeling, om de kleur-tegenstelling,
om de compositie. En al zijn enkele dezer kwaliteiten zeer zeker van waarde in een
goed portret, toch moet het m e e r zijn, moet het persoonlijke, typeerende van den
geportretteerde, het uitgangspunt zijn, en de wijze van uitbeelding daarop gebaseerd.
Zóó was het portret door Lizzy Ansingh geschilderd; dit was een van de weinige
waarbij de geheele opbouw, de kleur, de compositie, de wijze van behandeling geheel
paste bij de persoon die geschilderd werd.
Zuiver van kleur, zij het ook met een heenwijzen naar Holbein, was een portret
door Henk Meyer, ook hierbij was getracht een sterk typeerende karakteristiek van
den persoon te geven, buiten alle picturale effecten om. In dit portret, al was de kleur
niet overal even harmonieus, was iets dat op een eigene opvatting, dat op stijl wees.
Zeker, er waren meerdere portretten, waarvan wij de vlotheid, de vaardige opzet
konden waardeeren, maar deze kwaliteiten hadden even goed op een stilleven, op
een interieur toegepast kunnen worden. Aan een portretschilder stellen wij andere
eischen, dan die van habiliteit. Een enkel portret, om zijn eerlijken eenvoud zou ik
nog willen noemen, en wel dat van een jongetje, een staand figuurtje, door Krabbé.
Hierin zat geheel de liefde van den schilder, die daardoor in dat kinderportretje iets
bereikt had, wat hij in groote portretten soms mist. Hier had het onderwerp hem
gepakt. En dat is noodig voor een portretschilder.
R.W.P. Jr.
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